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Ecoiiomische politiek in een twee-sectoren-model

1. Inleidíng

Ue bedoeling van het onderhavige is nagaan hoe veranderingen in externe
da[a en maatregelen van economische politiek doorwerken in een volks-
huishuudini;, waarin expliciet sprake ís van een goederen- en een dlen-
stensector. Het meest belangrijke onderscheid tussen beide sectoren is
daarbij gelegen in de relatieve exportgerichtheid van de goederensector.
Men kan dan ook desgewenst spreken van een buitenlandse en een binnen-
landse sector. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de ei-
genschappen van het model.
Maatregelen op economisch gebied kunnen worden onderverdeeld in beste-
dings- en prijsimpulsen. Als belangrijks[e representanten daarvan worden
doorgerekend respectievelijk een belastingverlaging voor loontrekkers en
een lounimpuls. Nagegaan wordt in paragraaf 3 of deze impulsen substan-
t i~.~~l ver:;~~lill lende resultaten ~;enereren wanneer gebrulk gemaakt wurdt
van eeu vraaKmodel dan wel van een aanbodmodel met betrekking tot de
goederensector. Zoals bekend is in het eerste model de produktiecapaci-
teit ex hypothesi voortdurend voldoende groot om aan de vraag te vol-
doen. Elke vraagstijging wordt dan ook gevolgd door een verhoging van de
bezettingsgraad. Het cruciale verschil met het aanbodmodel is hierin
gelegen dat in een dergelijke context ex ante discrepanties tussen vraag
en aanbod worden weggewerkt via prijsmutaties.
Zijdelings wordt in deze paragraaf ook de huidige economische sítuatie
bezien. Loonmatiging in heden en verleden, samen met een op dit moment
sterke groei van de wereldhandel, hebben geleid tot een achterblijven
van de binnenlandse sector. Dat geeft aanleiding tot het onderzoeken van
maatregelen om deze ontwikkeling tegen te gaan.
Paragraaf 4 wordt gewijd aan een gevoeligheidsanalyse. Waar in het voor-
gaande gewerkt wordt met coéfficiënten en vertragingsstructuren die
veelal ontleend zijn aan het Freia-model van het CPB, wordt dan nageqaan
in hueverre cunclusies veranderen indien met andere gegevens wordt Ke-
werkt.

Conclusies in paragraaf 5 besluiten het geheel.
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2. Het model

Het door ons gebruikte twee-sectoren-model is geformuleerd in termen van
relatieve afwijkingen van een pad van gestage groei. Deze methode dankt
zijn bekendheid vooral aan het werk van Schouten. Deze ontwikkelde de
bedoelde methode vanwege zijn interesse voor de variantenanalyse. Hier-
bij wordt onderzocht welke wijzigingen de economische ontwikkeling zal
ondergaan in het geval van bepaalde impulsen. Het vergelijken van twee
groeipaden geschiedt daarbij door de niveauverandering van de variabelen
in een bepaalde periode uit te drukken in procenten van het niveau van
het oorspronkelijke ontwikkelíngspad. De aldus berekende grootheid staat
bekend als de relatieve trendafwijking van de desbetreffende variabele.
Wanneer men gelnteresseerd is in de variantenanalyse is het voordelig om
de modellen rechtstreeks in termen van relatieve trendafwijkingen te
formuleren. Deze methode heeft uiteraard een groeipad nodig dat als re-
ferentiekader ('basisvaríant') dienst doet. Hiervoor wordt een pad van
gestage groei gekozen. Zo wordt voorkomen dat de modeluitkomsten beln-
vloed kunnen worden door het optreden van 'toevallighed~~n' up het basi5-
groeipad. Een meer algemene analyse wordt aldus mogelijk.

Het model bestaat uit 52 vergelijkingen en evenveel onbekenden. Van deze
relaties hebben 28 betrekking op definitíes. De meeste daarvan volgen
uit de nationale boekhouding, die de uítgangssituatie van het model
weergeeft. Het is daarom gewenst bij deze boekhouding stil te staan.

Bij het opstellen van de bijgaande exploitatierekeningen is getracht om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de globale empirie van de Nederlandse
volkshuíshoudíng. Tegelijkertijd is er echter naar gestreefd om de na-
tíonale boekhouding zo op te bouwen, dat het op basis daarvan geformu-
leerde model tamelijk eenvoudig blijft.
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Winstgerechtigden

investeringen 40 netto winstsom 46 3
wínstbelasting 18 3 afschrijvingen ZO

staatsobligaties

saldo

2 3 beschikbare ren[e
6 2 staatsobligaties

3

67 3

Collectieve sector

1

67 3

lonen en uitkeringen 133 3 belastíngen en premies
bestedingen m.b.t. op loonsom 126 3
goederen 1S winstbelasting lg 3bestedingen m.b.t.
diensten 5
saldo -g

145 3 14 ~ .s

Collectieve sector - financiële transacties

tekort exclusief
rentelasten
netto rentelasten

8
1

9

emissie staatsobliga[ies 2 3

monetaire financíering 6 3

9



5

Met betrekking tot de bedrijven onderscheiden we twee sectoren, te weten
de goederen- en de díenstensector. Zoals uit de rekeningen blijkt, heeft
de goederensector een groter winstaandeel dan de dienstensector. Dit
hangt samen met de relatief kapitaalíntensieve produktiewijze van de
eerste. Een ander in het oog springend verschil tussen de twee sectoren
is het verschil tussen de uitvoerquoten. De goederensector verkoopt een
veel groter deel van zijn produktie aan het buitenland. De dienstensec-
tur is dus veel meer aangewezen op de binnenlandse markt dan de goede-
rensector.

Met betrekking tot de onderlinge leveringen valt op dat de goederensec-
tor daarin een tekort heeft. De dienstensector levert derhalve meer aan
de goederensector dan omgekeerd. Hierbij dient echter bedacht te worden
dat een belangrijk deel van de door de goederensector geproduceerde in-
vesteringsgoederen bestemd is voor de dienstensector. Deze finale leve-
rinKen worden echter niet gerekend tot de onderlinge leveringen.

We Kaan er vanuit dat de trekkers van loon-1) en steuninkomen hun gehele
beschíkbare inkomen consumptíef aanwenden. Met betrekking [ot de winst-
gerechtigden veronderstellen we daarentegen dat deze uit hun beschikbare
winstinkomen niet consumeren. De híer bedoelde veronderstellingen blij-
ken uit de rekeningen voor de gezínnen en de winstgerechtigden.

De collectieve lasten vallen in ons model uiteen in twee categorieën. De
eerste daarvan omvat alle collectieve lasten, die op het looninkomen
drukken. Het gaat hier met name om de loon- en inkomstenbelasting en de
verschillende sociale verzekeringspremies. Daarbij hebben de laatste
premies niet alleen betrekking op de door de werknemers betaalde, maar
uuk op die, welke ten laste van de werkgevers komen. Tot de collectieve
lasten, die op het looninkomen drukken, worden in onze nationale reke-
ningen bovendien de indirecte belastingen gerekend. Deze belastingen
(waarvan het leeuwedeel gevormd wordt door de B.T.W.) drukken namelijk -

1) Onder ons begrip loonínkomen valt ook het toegerekende looninkomen
van zelfstandigen.
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zoals bekend - louter op de consumptie. Omdat we veronderstellen dat
slechts uit de loon- en steuninkomens wordt geconsumeerd, maakt het bin-
nen onze analyse daarom niet uit of de overheid de loontrekkers direct
belast door míddel van bijvoorbeeld de loonbelasting dan wel indirect
door middel van bijvoorbeeld de B.T.W.

In dit verband zij er op gewezen dat de inkomens van de secturen in de
bijgaande nationale boekhouding [egen factorkosten staan vermeld. De
particuliere cons~ptie is derhalve ook exclusief de indirecte belastin-
gen in het rekeningenatelsel opgenomen. De indirecte belastingen zijn
namelijk op deze consumptie in mindering gebracht, terwijl de directe
belastingen op het loon- en s[euninkomen met hetzelfde bedrag zijn ver-
hoogd.

De tweede inkomstenbron van de overheid is de wínstbelasting. Deze drukt
(uiteraard) op het winstinkomen na aftrek van de afschrijvingen (netto
winst). Aangenomen wordt dat de winstbelasting een vas[ percentage be-
draagt van de netto winst. Een zelfde vooronderstellíng wordt overígens
gehanteerd met betrekking tot de collectieve lasten op het loon- en
steuninkomen. Afgezien van autonome mutaties in deze lastendruk nemen
wij namelijk aan dat het betreffende percentage constant is. Dit bete-
kent dat wij geen rekening houden met een mogelijke progressiviteit van
het stelsel van belaetingen en premies.

Aan de lastenzijde van de overheiderekening kan als grootste post die
van de lonen en salarisaen van het overheidspersuneel en de social~ uit-
keringen worden aangetroffen. Aangenomen wurdt dat alle inkomenstrek-
kers, die niet te werk geateld zijn in de marktsector, op een of andere
wijze ten laste van de overheíd komen. Eenvoudshalve wordt daarbij uit-
gegaan van de veronderstelling dat het voor de overheidsuitgaven irrele-
vant is of de inkomenstrekkers van de collectieve sector al dan niet in
deze sector te werk zijn gesteld. Op grond van deze hypothese zijn de
lonen en de sociale uitkeringen van de overheid onder één noemer ge-
bracht.
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Als tweede uitgavencategorie van de overheid worden de bestedingen aan
goederen en diensten onderscheiden. Daarbij valt op dat de overheid meer
goederen dan diensten betrekt van de marktsector.

Trekken we van de opbrengsten van de loon- en winstbelasting de zojuist
genoemde twee categorieën van overheidsuitgaven af, dan resulteert het
inkomenssaldo van de overheid. Dit saldo is negatief, zodat van een in-
komenstekort gesproken kan worden. Voor de overheid staan twee wegen
open om dit tekort te Financieren. Zij kan kiezen tussen een beroep up
de kapitaalmarkt en een financiering door middel van geldschepping. Hier
wordt aangenomen dat het bedrag van de monetaire financiering zo hoog
gekozen wordt dat de daaruit resulterende aanwas van de liquiditeiten-
massa in de door ons gekozen uitgangssituatie van gestage groei juist
voldoende is om een constante liquiditeitequote te bewerkstelligen. De
overheid zorg[ er met andere woorden voor dat de liquiditeitenmassa in
de uitgangssituatie even hard groeit als het nominale nationale inko-
men.2) Het grootste deel van het inkomenstekort van de overheid wordt
aldus gefinancierd. Een beroep op de kapitaalmarkt blijft echter noodza-
kelijk. De logische consequentie van dit beroep vormen de door de over-
heid te betalen rentelasten. Deze zijn in de 'financíéle transacties'-
rekening van de overheid netto opgenomen. Dat wil zeggen dat de belas-
tingen, die op deze rentebetalingen drukken, er op in mindering zijn
gebracht.

Na deze toelichting bij de gebruík[e nationale boekhouding, staan we
kort stil bíj de definitievergelijkingen van het model. De daarin gehan-
[eerde coëfficiënten zijn nagenoeg alle ontleend aan de gegeven boekhou-
ding.

De definitierelaties voor de produktie van de goederen- en de diensten-
sectoc spreken vanzelf:

2) Het handelt hier over het inkomen van de marktsector, groot 200. Uit-
gaande van een liquidíteítsquote van ~ en een nominale gr~eivoet van
lOX, impliceert een en ander een moneta~ re financiering ad 6 3.
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(1) yg ~ 0,6 cpg t 0,15 cgg f 0,4 1 t 0,1 ogd

- 0, 2 S od~ t bg - m~

waarin: yg : produktievolume goederensector
cpg : particulier consumptievolume van goederen
cgg : volume overheidsbestedingen met betrekking tot goederen
1 : volume ínvesteringen

ogd : volume van de leveringen van de goederen- aan de dien-

stensector

odg : volume van de leveringen van de diensten- aan de goede-
rensector

bg : volume export van goederen

mg : volume import van goederen

(2) yd a 0,8 cpd t 0,05 cgd t 0,25 odB

- 0,1 ogd t 0,25 bd - 0,25 md

waarin: yd : produktievolume dienstensector
cpd : particulier consumptievolume van diensten
cgd : volume overheidsbestedingen met betrekking tot diensten
bd : volume export van dienaten
md : volinne import van diensten

Deze twee formules volgen uit de rekeningen voor de };oederen- en de
dienstensector. Hetzelfde geldt voor de volgende twee vergelijkin~{en:

(3) vg-9m8t9odgt9y8

waarin: vg : volume afzet goederensector
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5 2 20(4) vd - 27 md } 27 ogd } 27 Yd

waarln: vi : volume afzet díenstensec[or

Met be[rekking tot de verschillende afzetcategorieén van de goederensec-
tor gaan we uit van een uniforme ontwikkeling van de afzetprijs. Het-
zelfde doen we met betrekking tot de afzetcategorieén van de diensten-
sector. Bovendien stellen we alle prijspeilen in de uitgangssituatie aan
elkaar gelijk. Op grond van deze hypothesen kan voor de prijs van de
produktie van de goederensector (pyg) geschreven worden:

(5) 9 1
pyg - 4 pg - 4 pd - pm3.

waarin: pg : afzetprijs van goederen

pd : afzetprijs van diensten

p~: buitenlands goederenprijspeil (in binnenlandse valuta)
(exogeen)

Evenzo kan voor de pri js van de produktie van de dienstensector gencr

teerd worden:

(6) 27 1 1
pyd - 20 pd - 10 pg - 4 pmd

waarin: pmd : buitenlands dienstenprijspeil (in binnenlandse valuta)
- (exogeen)

De winst van zowel de goederen- als de dienstensector kan gevonden wor-
den door de waarde van de produktíe te verminderen met de nominale loon-
som. Wil men de reéle winst bepalen, dan ligt defleren met de afzetprijs
van de goederensector vooc de hand. De winst wordt immers aangewend voor
het aanschaffen van inves[eringsgoederen. l~ definitierelatíes voor dt~
r~~ëlc~ wins~ v~in de twee hler underschetden sectoren zíju do volí~,i.ndt.:

(7) Yrg - z'S yS } z'S pY8 - 1,5 Rg - 1,5 pR - pg
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waarin:

(B)

yrg '

15 15 11 11
yrd ~ 4 yd } 4 pyd - 4 Rd - 4~'R -~'f;

reële bruto winst goederensector

werkgelegenheid goederensector

nominaal loon c.q. nominale ui[kering

waarin: yrd : reéle bruto winst dienstensector

Rd : werkgelegenheid dienstensector

Uit deze twee relaties blijkt onze veronderstelling van een uniforme
loonvorming in de goederen- en de dienstensector. Daar kan nog aan wor-
den toegevoegd dat met betrekking to[ de uitgangssituatie is uitgegaan
van een even hoog gemiddeld loonniveau in deze twee sectoren.

De laatste twee sectorale definitievergelíjkingen zijn die voor de ar-
beídsproduktiviteit in de goederensector (hg) en die in de dienstensec-
tor (hd):

( 9) hg a yg - Rg

(10) hd a yd - Rd

De som van de produktie van de goederen- en de dienstensector duiden wij
aan als de macro-economische produktie (y):

(11) y~ 0,5 yg t 0,5 yd

Beide sectoren brengen in de uitgangssituatie derhalve de helft van de
nationale produktie voort. Het relatief arbeidsextensieve karakter van
de goederensector volgt daarbij uit de definitierelatie voor de totale
werkgelegenheid van de marktsector (R):

( 12 ) R. - 0, 45 Rg f 0, 55 Rd

De macro-economische bruto winst (yr) kan bepaald worden met behulp van
de volgende formule:
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(13) Yr - 0,6 yrK f 0.4 Yrd

Trekken we van deze bruto winst de afschrijvingen (a) af, dan resteert
de netto winst (Yra)'

( 14) yra - 1~ yr - ~ a

Vermindert men de netto winst vervolgens met de winstbelasting, dan ver-
krijgt men de beschikbare net[u winst (Yrab)'

5 2(15) Yrab - 3 yra - 3 tr

waarin: tr : de reële opbrengst van de winstbelasting

Als financierlnKsbron voor de investeringsactivíteit is van belanK di.
bruto winst na altrek van belastingen (Yrb)'

(16) Yrb - 12 Yrab } 12 a

Een tweetal macro-economische prijspeilen zijn van belang, te weten de
prijs van de produktie (py) en de prijs van de particulíere consumptie
(Pc):

(17) PY - D.5 pYK } 0,5 pYd

( 1K) pc - 7~'g ~ 7 pd

De laatste formule laat zien dat het aandeel van diensten in de particu-
liere consumptie iets groter is dan dat van goederen.

Kennis van de consumptieprijsontwikkeling is uiteraard vereist indien
men de verandering van de koopkracht van de trekkers van loon- en steun-
inkomen wil bepalen:

( 19 ) wb - p~ - pc - TR



12

waarin: wb . reëel beschikbaar loon c.q, uitkering

van het beschikbare looninkomen)

Deze definitierelatie spreekt voor zich. Wel dient hier gewezen te wor-
den op onze veronderstelling dat er sprake is van een koppeling van zo-
wel de bruto als netto inkomensontwikkeling van de inkomenstrekkers van
de collectieve sector aan de desbetreffende ontwikkeling in de marktsec-
tor.

Voor het gemiddelde volume van de particuliere consumptie (cp) geldt:

(20) cp ~ ~ cpg t ~ cpd

Hier worden dezelfde gewichten gebruikt als in (IS).

De meeste resterende definities hebben betrekking op de collectieve sec-
tor. De mutatie van het inkomenssaldo van de overheid (Sg) drukken we
uit in procentpunten van het inkomen van de marktsector. De desbetref-
fende definítievergelijking is de volgende:

(21) S ~T -G -Gg n g un

waarin: Tn : de drukmutatie van de door de marktsec[or betaalde belas-

Ti :druk van de collectieve lasten op het looninkomen (in Y

tingen en premies (in X van het inkomen van deze sector)
Gg : de drukmutatie van de overheidsbestedingen aan goederen

en diensten (in X van het inkomen van de marktsector)
Gun : de drukmutatie van de beschikbare lonen en uitkeringen

van de overheid (in X van het inkomen van de marktsector)

ln deze formule wordt zowel bij de drukmuta[ie van de collectieve laslen
als bij die van de lonen en uitkeringen van de overheid voorbij Ke~aan
aan de belastingen en premies, die drukken op de door de collectieve
sector verstrekte i nkomens. De bedoelde collectieve lasten dragen immers
een vestzak-broekzak-karakter.
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De formule voor T~~ behourt tot de gedragsvergelijkingen. Daarom schenken
we da:,r uu nug í;een aandacht aan. I)e definitievergelijkíngcen voor G~ en
Gun zien er als volgt uit:

(22) Gg - O,L(0,75 cgg f 0,75 pg t 0,25 cgd f 0,25 Pd - Y- P)Y

(23) Gun - 0,35(Ru t PR - TR - Y- P)
Y

waarin: R: het aantal inkomenstrekkers dat ten laste van de overheidu
komt

Met betrekking tot (23) zij er op gewezen dat deze vergelijking, voor
zover hij stoelt op onze veronderstellingen terzake van de koppelingsme-
chanismen, ouk tot de gedraí;svergelijkíngen gerekend kan worden.

Wil men het fínancieringssal~lo van de overheid bepalen, dan dient men
nieL alleen up dc huu};Le te zljn van het inkomenssaldo van de collectii,-
ve sector maar uok van de overheidsschuld. Over deze schuld dient immers
rente betaald te worden, die per definitie het financieringssaldo nega-
tief beïnvloedt. Indien we de mutatie van de overheídsschuld (B) uit-
drukken als percentage van het lopende inkomen van de marktsector,
geldt:

(24) Fg 5 Sg - 70 B

Hierin stelt Ng de trendafwijking van het financieringssaldo in procent-
punten van het inkomen van de marktsector vooc. De tweede term in het
rechterlid heeft betrekking op de mutatie van de rentelastquote. Bij het
bepalen van deze mutatie brengen we op de door de overheid te betalen
rente onmiddellijk de over deze rente terugontvangen belastingen in mín-
dering.

t.r resteren nu nug vier deilnities, te weten:

(25) w' - k t pR - y- pY

waarin: w' : arbeidsinkomensquote (mu[a[ie in procenten)
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(26) S ~ 1 b f 1 p f 1 b t 1 p - 1 m - 1 - 1 - 1u 2 g 2 g 8 d 8 d 2 g 2~ 8 md 8 pmd

waarín: Su : saldo lopende rekening in ~ van het inkomen van dr markt-
sector

(27) kg - 0,9 kg t 0,05 1 f 0,05 1-1
-1

waarin: kg : kapitaalgoederenvoorraad van de goederensector, die be-
hoort bij de oorspronkelijke economische levensduur

(28) q s y - y~g g 8

waarin: qg : bezettingsgraad goederensector (mutatie in procenten)

De eerste van deze vier definities betreft de arbeidsinkomensquote. Re-
latie (25) geeft de mutatie van deze quo[e in procenten. Indien men deze
mutatie wíl herberekenen in procentpunten van het inkomen van de markt-
sector, dan dient men hem te vermenigvuldigen met de oorspronkelijke
arbeidsinkomensquo[e.

Vcrrí;olíjkin~; ('L6) definíeert het saldo up de lo~,ende rekcnin}; In lup~~n,~c
prijzen. Uit deze formule blijkt nog eens duidelijk het relatief hoge
aandeel van de goederensector in de nationale uitvoer.

De voorlaatste is de accumulatievergelijking voor de goederensector.
Hierin wordt aangenomen dat er eprake is van een installatievertraging
met betrekking tot de kapitaalgoederen van een half jaar. Bovendien
schuilt achter (27) de hypothese van een constant technisch slijtageper-
centage van kapitaal. Relatie (28) definieert tenslotte de bezettings-
graad.

Ue vraag rijst waarschijnlijk waarom geen accwnulatievergelijking wordt
gegeven voor de dienstensector. De reden hiervoor is onze overtuiging
dat deze sector altijd gekarakteriseerd wordt door het vraagmodel. Aan-
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bodrestricties uit hoofde van een tekort schietende produktiecapaciteit
van de kapitaalgoederen treden ín deze sector o.i. derhalve nimmer op.

homen we thans toe aan een bespreking van de gedragsvergelijkingen. We
bekijken eers[ het overheidsgedrag. Voor de drukmutatie van de belastin-
gen en premies gebruiken we de volgende relatie:

(29) Tn - 0,35 TR t 0,05 w'

Aan deze vergelijking ligt als veronderstelling ten grondslag dat de
overheid de druk van de winstbelastíng niet verandert. Uit impliceert
voor de opbrengst van de winstbelasting:

(30) tr - yra

In deze vergelijking wordt rekening gehouden met het feit dat slechts
over de ne[to winst winstbelasting is verschuldigd.

Uitgaande van de zojuist vermelde hypothese kan de belastingdruk slechts
veranderen als de druk van de collectieve lasten op het looninkomen
wordt gewíjzigd of als de categoriale inkomensverdelíng een wijzíging
ondergaat. De laatste bewering behoeft wellicht enige toelichting. In de
uitgangssituatie van het model is de druk van de belastingen en premies
op het looninkomen iets hoger dan de druk van de winstbelasting. Het
voor de hand liggende gevolg daarvan is dat een stijging van de arbeids-
inkomensquote de gemiddelde belastingdruk verhoogt.

Indien de overheid een begrotingstekort heeft, dient zij een beroep op
kapitaalmarkt en~of monetaíre financiering te doen. In het voorgaande is
reeds uiteengezet welke keuze zij in dit verband in de uit~angssituatie
ex hypothesí doet. Thans rijst als vraag wat de overheíd doet als haar
tekort een meer dan normale omvang heeft. Aangenomen wordt dat in het
bedoelde geval de extra financieringsbehoefte geheel wordt gedekt op de
kapitaalmarkt. Voor de uverheidsschuld kunnen we dan schrijven (uitgaan-
de van de eerder genuemde nominale inkomenegroei van lOX):
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(31) B a 1,10 B-1 - 1,10 ~g-1

Een belangrijke uitgavencategorie van de collectieve sector is het ver-
strekte inkomen aan de (grote) groep inkomenstrekkers, díe ten laste van
de overheid komt. Verondersteld wordt dat alle inkomenstrekkers, die
geen werk kunnen vinden in de marktsector, door de overheid worden on-
derhouden dan wel aan werk geholpen:

(32) Ru ~ -R

Hierbíj is aangenomen da[ het totaal aantal inkomenstrekkers het ontwik-
keLiugspad van de uitgangssituatle niet verlaat. BovendLf,n is er vanult
gegaan da[ in de uitgangssituatie het aantal inkomenstrekkers van de
marktsector gelijk is aan dat van de collectieve sector.

Het bedrag dat de overheid aan winstbelasting ontvangt, hangt behalve
van het gehanteerde [arief ook af van de afschrijvingen. Met betrekking
tot de waarde van de afschrijvingen nemen we aan dat deze in een vaste
verhouding staan tot het nominale inkomen van de marktsector:

(33) afp ~yfp
8 Y

De overheid wordt geacht de afschrijvingen volgens vergelijking (33) als
fiscaal aftrekbaar te accepteren.

Zoals reeds eerder opgemerkt speelt de produktiecapaci[eit van de factor
kapítaal slechta in de goederensector een rol. Voor deze sectur worcit
gebruik gemaakt van een jaargangenproduktiefunctíe van het clay-clay-
type met een constant technisch slijtagepercentage van kapitaal en een
Harrod-neutrale techniache vooruitgang. De accumulatíefunctie van dit
jaargangenmodel is reeds ge8even. Resteren de formules voor produktieca-
pacíteit ( y8) en arbeidsplaatsen (Rg):

(34) y~ - k - 1 f8 8 6 i(pR-pY8) }(pR-pY8)-1 t( pR-p )}
Y8 -2
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(35) Ag - 0,7 kg - 0,25{(PR-pY8) } (p~-pY8)-1 } (PR-pY8)-2}

In zowel (34) als (35) geeft de eerste term van het rechterlid het ef-
fect van het investeringsritme op de be[reffende grootheid. Indieti de
trendafwijking van de kapitaalgoederenvoorraad na een of andere impuls
positief wordt, heeft deze posi[ieve trendafwijking aanvankelijk slechts
betrekking op de jongste jaargangen machines. Vanwege het relatief ar-
beidsextensieve karakter van deze jonge kapitaalgoederen is het arbeíds-
plaatsenefEect van een dergelijke trendafwijking daarom aanvankelíjk
geringer dan het effect op de produktfecapaci[eit. F.en en ander blijkt
uit (34) en (35), die derYialve zo geformuleerd zijn, da[ ze bruikbaar
zijn voor berekeningen op de korte en middellange termijn.3)

De tweede term in de bovenstaande twee relaties geeft het effect van een
meer dan normale hoogte van de reële arbeidskosten op produktiecapaci-
teit en arbeidsplaatsen. Zoals bekend is dit effect negatief, daar een
stijging van de reële arbeidskosten die de arbeidsproduktivitei[stijging
overtreft de economische levensduur verkort. Hier geldt vanzelfsprekend
dx[ een bepaalde positieve trendafwijking van de reële arbeidskusten een
pru~~en[ueel brotere albraak van het aantal arbeidsplaatsen opleverC dan
van de pruduktiecapaciteit. De oudste jaargangen zijn immers relatief
arbeídsintensief.

De laatste macro-gedragsvergelijkingen betreffen particuliere consump-
tie, bedrijfsinvesteringen en loonvoet.

(36) cp s wb

Aangenomen is dat de particuliere consumptie gelijk is aan beschikbaar
looninkomen plus beschikbare uitkeringen. Impliciet is verondersteld,
dat het totale aantal inkomenstrekkers conetant ie en dus dat het aantal
uitkeringsgerechtigden evenredig toeneemt met de daling van de werkgele-

3) Op lange termijn moet (35), in geval van stabiliteit, vervangen wor-
den door R,g ~ kg - 0,75(pR-pyg).
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genheid en omgekeerd. Vanwege het in de uitgangssituatie veronderstelde
gelijke niveau van lonen en uitkeringen vervalt dan de volumecomponent
in de particuliere consumptie.

De investeringsrelatie is traditioneel te noemen:

(37) i~ D.5 Yrb } D'S yrb-1 -2

Het reële beschikbare winstinkomen werkt met anderhalve periode vertra-
ging in op de investeríngen en is de enige determinant van die investe-
ringen. Een en ander is een weergave van de gedachte dat de beschikbare
winsten de financieringsbron bij uitstek vormen van uitbreidíngen van de
kapitaalgoederenvoorraad, terwijl ook de acceleratorgedachte in deze een
rol speelt via de volumecomponent van de winsten.

Voor de hand ligt, uit te gaan van een macro Loonvoet:

(38) PR z D~5(Pcfpc-1) t hg f aTR } PR

Er is sprake van volledige looníndexering met een vertraging van een
halve periode. Omdat de consumptieprijs een gewogen gemiddelde is van de
afzetprijzen, worden via deze indexering ruilvoetverliezen ten laste
gebracht van de winsten. Onzes inziens ook niet onrealístisch is de aan-
name, dat de goederensector wage-leader is: de daarin gerealiseerde ar-
beidsproduktiviteitstijging wordt (volledig) doorgegeven ín alle lonen.
Open wordt gela[en in hoeverre collectieve lasten op het looninkomen
worden afgewenteld op de wínsten. In het hierna volgende worden ver-
schillende waarden voor a ingezet.
Genoemde collectieve lasten gaan terug op de loon- en ínkomstenbelas-
ting, de indirecte belastingen, het werknemersaandeel in de sociale pre-
mies en tenslotte het premie-aandeel van de werkgevers. In de uitgangs-
situatie bedraagt de gemiddelde druk van deze vier 47,5X van de Loonsom
per werknemer. Een verandering in die druk, die overigens exogeen wordt
verondersteld:

(39) Ti ~ TR ,
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wordt weergegeven in procentpunten van het beschikbare looninkomen. In-
dien een mutatíe betrekking heeft op het werkgeversaandeel in de sociale
premies, neemt a dan ook de waarde één aan. Eenzelfde loonvoet resul-
teert dan namelíjk na aftrek van de werkgeverspremies. Voor de belastin-
gen en werknemerspremies Ligt een lagere waarde van a voor de hand.
Overeenkomstig tiet Freia-model zetten we a 3 0,25 in, terwijl in de ge-
voeligheidsanalyse deze waarde wordt veranderd.

De sectoraal onderscheiden bestedingscategorieén worden beschreven door
de volgende 9 relaties.

(40) cpg } pg - cpd } pd

De consumenten worden geacht een cons[ante verhoudíng aan te brengen
tussen de waarde van de goederenconsumptie en die van de diensten. Er is
met andere woorden 5prake van een substitutie-elasticiteit van één.

'Loals bebruíkelijk zijn de overheidsbestedingen qua volume exogeen:

(41) cgg - cgg

(42) cgd - cgd

In de uitvoervergelijking van goederen gaan we uit van een Koyckse ver-
traging met betrekkíng tot het relatieve prijspeil.4) Daarnaast speelt
uiteraard een (exogene) volumemutatie in de wereldhandel een rol:

(43) bx - 0,6 bg - n(Pg-p~) -F~ m g- 0,6 mw
-1 w g-1

waarin: Pg - concurrerend uítvoerprijspeil van goederen (in binnen-
landse valuta);

mwg - wereldhandelsvolume van goederen ( exogeen)

4) Een en ander is een vereenvoudiging van de gewogen vierjaars-vertra-
ging die ín Freia wordt gehan[eerd.
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In par,ry;ruaf 4 wurdt uítgegl~an vein r) ~ U,R, waL ncerkrrm~ op c.en (mid-
ll, Óde1)langc: termijn prijselastici[e1C van 1-0,6 - 2, Kelijk aan die van

genoemd CYN-model.

Overeenkomstig Freia is de dienstenuitvoer complementair met die van
goederen:

(44) bd ~ 0,6 bg

De goedereninvoer kent weer een vertraging à la Koyck in relatie [ot de
prijs:

(45) mg ~ D,5 mg t U,25(pg-Pmg) t vg -(l,5 vg
-1 -1

Als determinanten van de invoer spelen bruto afzet van de betreffende
sector en de relevante concurrentíepositie een rol.
Dezelfde determinanten doen mee in de diensteninvoervergelijking, zij
het dat hier geen Koyck-vertraging wordt verondersteld:

(46) md - vd t 0,5(Pd-pmd)

De onderlinge leveringen tussen de goederen- en de dienstensector worden
complementair met de afzet van de "ontvangende" sector:

(47) odg z vg

(48) ogd ~ vd

Met betrekking tot de werkgelegenheid in de goederen- en dienstensector
[reedt een verschil op in het geval van het aanbodmodel. In dat geval
word[ de werkgelegenheid in de goederensfeer gelijk gesteld aan Ir~~t a:rn-
tal arbeidsplaatsen:

(49) R s R'8 8
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In het vraagmodel wordt de werkgelegenheid gekoppeld aan de produktie.

(49') Rg - 0,75 yg

De laatste relatie geeft aan, dat zolang er sprake is van een vraagsitu-
atie, dat wil zeggen zolang er voldoende rendabele produktiecapaciteít
aanwezig is om een vraagvergroting te vertalen in hogere produktie, er
ook sprake is van een overschot aan arbeidsplaatsen. In een dergelijke
omstandigheíd ligt het voor de hand dat het produktievolwne bepalend is
voor de werkgelegenheíd en tevens dat de werkgelegenheid qua mutatie
niet gelijk oploopt met de produktie (wet van Verdoorn). De elasticiteit
tussen produktie en werkgelegenheid is min of ineer arbitrair vastgesteld
op 0,75.

Met betrekking tot de werkgelegenheid in de dienstensector wordt steeds
het produktieníveau de bepalende tactor van de werkgelegenheid geacht:

(50) Rd s 0,75 yd

Komen tenslotte de sectorale afzetprijzen aan de orde. In het aanbodmo-
del ruimt de prijs de goederenmarkt. Dit betekent, dat dankzij het
prijsmechanisme steeds geldt dat de produktie gelijk is aan de produk-
tiecapaciteit:

(51)
yg ~ yg

Uit (51) volgt het afzetpríjspeil van de goederensec[or.

Het vraagmodel daarentegen kent deze ruimende werking van de príjs niet.
De onderbezetting is hierin zodanig groot, dat van de invloed van het
niveau en de mutatie van de bezettingsgraad op de prijsontwikkeling wor-
dt y,eabstrahe~:rd. Vour di[ model doen we een beroep op de kohtentheurie
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van de inflatie. De prijsontwikkeling vindt zijn verklaring dan
enerzljds in het verloop van de produk[ie- en invoerkosten5) en ander-
zijds in de prijsontwikkeling van bui[enlandse concurrenten, aangezien
de mate van kostendoorberekening afhankelijk is van de ma[e van afge-
schermd zijn van de betreffende markt. We gaan er vanuit dat slech[s de
helft van de kostenverhogingen worden doorberekend uit vrees voor afzet-
verlies. Anderzijds geld[ dan natuurlijk, dat een (exogene) verhoging
van het prijspeil van de buitenlandse concurrenten (gelijk gesteld aan
het invoerprijspeil van goederen), ook voor de helEt leid[ tot een ver-
hogíng van de goederenafzetprijs. Het volgende alterna[ief van (5l) kumt
dan naar voren:

(51') Pg ~ Z 19 (PR-hg) t
9~ i. 9 pdJ } Z Pmg

Het nu gespecificeerde model leent zich voor dynamische analysen.
"Spoorboekjes" kunnen worden gegenereerd, waarbij het tijdspad van de
variabelen getraceerd wordt in geval van autonome stoten. In de cijfer-
voorbeelden zullen wij echter aan de aanpassingsprocessen geen aandach[
schenken, maar volstaan met het weergeven van de rela[leve niveauveran-
deringen, die op middellange termijn ín geval van eenmalige ímpulsen,
verwacht mogen worden. Hierbij wordt onder middellange termijn verstaan
periode 5, die actueel wordt indien in periode 1 een eenmalige, defini-
tieve impuls heeft plaats gevonden. Onder een dergelijke impuls wordt
een exogene mutatie in de desbetreffende grootheid verstaan, waardoor de
groeivoet eenmalig wordt gewijzigd en het niveau bijgevolg voortdurend.

Door ons is nagegaan dat het model stabiel is en dus in principe ook
geschikt om lange termijn resultaten te genereren. Deze effecten kunnen
onder die voorwaarde ui[eraard ook bereik[ worden door het buiten be-
schouwing laten van de gespecificeerde vertragingen. Wij zijn echter van
oordeel, dat ons model niet geschikt is voor het maken van dergelijke
berekeningen vanwege het ontbreken van een mone[aíre sector. Bijgevolg

5) Verondersteld is dat ondernemers, indien buitenlandse concurrenten
dat zouden toestaan, de winst per eenheid produkt laten toenemen met de
loonkosten per eenheid produkt.
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zijn híer namelijk duurzame onevenwichtígheden op de lopende rekening
mo};eltjk. [n ecn op bedoelde wijze uitgebreid model komen evenwichtsten-
den[ies naer vuren, bijvoorbeeld via wisselkoersaanpassingen, kapitaal-
stromen of mutaties in de geldhoeveelheid. Van deze tendenties kan op
korte termijn zeer wel worden geabs[raheerd, op lange [ermijn ech[er is
deze abstractie niet tioudbaar.
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3. Variantenanalyse

3.1. Vraagmodel

Tabel 1 geeft de resultaten van een aantal belangrijke impulsen op basis
van de veronderstelling dat de goederensectctr wordt y;ekenmerkt duur he~t
vr:~n};mudc.l.. Ik~ };evulKen up m(dilcl lnn};e Lc~rmi jn zl.jn wc~~~t'}:~'3:~wi.n v.~n ~..,ii
bev[edln3;spoLiClek ln de vorm van eon verlaklní; van dc werknemerslastou,
van een loonmatiging en van een vergroting van de wereldhandel. Ik, vier-
de kolom is gereserveerd voor de gevolgen van een directe bestedingspo-
litiek, in de vorm van een verhoging van de overheidsuitgaven aan goede-
ren en diensten. Genoemde impulsen worden weergegeven onder het hoofd
veronders[ellingen, waarna de resultaten gegroepeerd zijn als macro-uit-
komsten dan wel als resultaten van de goederen- en dienstensector.

Een verlaging van de collectieve lasten, te betalen door de werknemers,
heeFt positieve volume-effecten [ot gevol};. Ikior dc. vcrun~ferstelde. 'aF-
wentelln}~' van de collectieve drukverla3;ín1; daall de numinalc luunvuct.
Uoor de drukverlaging stijgt echter het reële beschíkbar~ luun, wa.irduur
het particuliere consumptievolume groeit. Aangezien de dienstenpríjs
sterker daalt dan die van goederen, stijgt de consumptie van diensten
sterker dan die van goederen. De prijsdaling vormt een stimulans vuor de
goederenuitvoer, de dienstenexport volgt deze op afstand. De voltnnestij-
gíng van de produktie heeft een positieve ínvloed op het verdiende (en
beschikbare) winstinkomen, welk effect wordt versterkt door de verlaging
van de arbeidsinkomensquote, die het gevolg is van de geinduceerde loon-
matiging. Zodoende worden ook de investeringen gestimuleerd. Per saldo
resulteert een grotere stíjging van produktie en werkgelegenheid in de
dienstensector dan in de goederensfeer.

De lopende rekening van de betalingsbalans wordt door de onderhavige
politiek ongunstig beinvloed. I~ aantrekkende export kan dit niet voor-
komen. De oorzaken zijn de toeneming van de invoer, die de expansieve
bestedingspolitíek begeleidt, en de ruilvoetverliezen, díe geleden wor-
den. Genoemde ruilvoetmutaties beperken overigens de optredende dalíng
van de arbeidsinkomenaquote en daarmee de toeneming van de winst.
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Tabel 1. Vraagmodel

Veronderstellingen
volume wereldhandel
loonimpuls
collectieve lasten werknemersa)
collectíeve bestedingen

1 2 3 4

Resultaten macro
produktievolume
werkgelegenheid
nominale loonvoet
reéel beschikbaar loon
consumptieprijs
arbeidsinkomensquoteb)
reëel beschikbaar winstinkomenc)
collectief financieringss~ldo

- exclusief rentelasten )
- inclusief rentelast~nd)

saldo lopende rekeningd

Resultaten goederensector
produktievolume
werkgelegenheid
investeringsvolume
exportvolume
particulíer consumptievolume
afzetprijs
bezettingsgraad

Resultaten dienstensector
produktievolume
werkgelegenheid
exportvolume
particulier consumptievolume
afzetprijs

0 0 1 0
0 -1 0 0

-1 0 0 0
0 0 0 5

0,67 0,20 0,41 0,38
U,51 U,13 0,30 0,28

-U,48 -2,04 0,21 0,14
0,88 -0,91 U,14 0,11

-0,37 -1,13 0,07 0,03
-0,12 -0,43 0,01 0,00
0,66 0,37 U,45 0,40

-0,24 0,24 0,25 -0,27
-0,24 0,19 0,27 -0,25
-0,23 0,30 0,25 -0,27

0,54 0,35 0,56 0,44
0,40 0,27 0,42 0,33
0,63 0,27 0,45 0,39
0,30 1,00 0,96 -0,01
0,68 -1,48 U,19 0,13

-0,17 -0,56 O,U2 0,01
0,27 -0,27 0,54 0,41

0,80 0,04 0,26 0,32
0,60 0,03 0,19 0,24
0,18 0,60 0,58 -0,01
1,03 -0,48 0,10 0,09

-0,52 -1,56 0,11 0,05

a) In X-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In X-punten van het inkomen van de marktsector.
c) Inclusíef afschríjvíngen.
d) In lopende prijzen, in X-punten van het inkomen van de marktsector.
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Met betrekking [ot de loonvorming wordt immers uitgegaan van een prijs-
compensatie, die niet voor ruílvoetveranderingen wordt geschoond. Ten-
slotte stijgt he[ fínancieringstekort van de overheid: de inverdienef-
fecten wegen niet op tegen de ontvangstendaling, opgesluten in de im-
puls.

Geheel andere resultaten mogen verwacht worden van een nei;atieve luonim-
puls. De particuliere consumptie zakt daardoor sterk ín, het sterks[ in
de goederensector waar de begeleidende prijsdaling geringer is dan in de
dienstensector. In de goederensector is het gewicht van de binnenlandse
kostenontwikkeling bij de bepaling van het prijsverloop immers veel
kleiner dan in de dienstensector, zodat loonmatiging daar - mede als
gevolg van het relatief arbeidsextensieve karakter van deze sec[or - een
geringere druk op de prijzen veroorzaakt. Aantrekkende export en inves-
teringen, de laatste natuurlijk als gevolg van de vergrote winstgevend-
heid, zorgen ui[eindelijk toch voor een toenemende goederenproduktie;
bij de diensten kan de exportstijging slech[s verhinderen dat de produk-
tie daalt. De beperking van de binnenlandse ínElatie drukt de invuer,
vergroot de uitvoer en impliceert ruilvoetverliezen. Een overschot op de
lopende rekening resul[eert per saldo.

Vergeleken met voorgaande impuls, wordt de bedrijvigheid nu meer gedra-
gen door exportstijging en impor[vervanging. Ten aanzien van de bezet-
tingsgraad (van de goederensector) valt op dat deze thans daalt. De pro-
duktíeverlaging blíjft namelijk achter bij de capacitei[suitbreiding,
die hoofdzakelijk het gevolg is van de door de loonmatiging geïnduceerde
verlenging van de economische levensduur van de kapitaalgoederen. Dat
loondaling goed is voor het overheidsbudget blijkt uit de teruglopende
tekortquote. Een en ander vloeit voort ui[ de vermindering van het aan-
tal werklozen enerzijds en de daling van de hoogte van collectieve lonen
en uitkeringen anderzijds. Een geringe bijdrage aan de tekurtquote-re-
duktie is verbonden met het feit dat de overheidsbestedingen aan goede-
ren en diensten niet meegroeien met het inkomen van de mark[sector.

Fen aantrekken van de wereldhandel betekint eeo rel:r[tevo hi~y;untitiy,iny;
v:rn clc~ y;uedc.renprudukL le, renze L f dc, tit tu,rl I c, n I~; hl.~ vr,~rry,.i.~rnlr~ Impu I~:.
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Dat is deels toe [e schrijven aan de sterkere exportgroei dan bij de

diensten; het particuliere consumptievolume helpt in deze ook mee, ver-
oorzaakt door een geringere goederenprijsstijging. De aantrekkende groei
van de goederensector verhoog[ aldaar (Wet van Verdoornl) de arbeidspro-
duktiviteit en daarmee de macro-economische loonvoet. De laatste ontwik-

keling verhoogt de goederenprijs minder dan de dienstenprijs. Bij de
voorgaande impuls is de achtergrond hiervan reeds besproken. De positie-
ve invloed van de aantrekkende wereldhandel op het macro-produktievolume
heeft bij een min of ineer conscante ruilvoet en arbeidsinkomensquote een
evenredig effect op de reële beschikbare winsten. De investerinKen ont-
wikkelen zich bijgevolg gunstig. De toegenomen produktie in de twee sec-
toren vereist een s[ijging van de invoer. De totale invoer stijgt echter
minder dan de export, zodat de lopende rekening een overschot kent. Dat
de groei het overheidsbudget ontlast behoeft verder geen betoog. Evenals
in het geval van loonmatiging geldt dat het financieringssaldo exclusief
rentelasten reeds vanaf de eerete periode positief wordt beYnvloed, wat
ertoe leidt dat het financíeríngstekort inclusief rentelasten iets s[er-
ker wordt teruggedrongen dan het tekort exclusief: de overheidsschuld
neemt namelijk af.

Tenslo[te kan geconstateerd worden, dat ook een verhogíng van de over-
heidsbestedingen in een vraagmodel de economische ontwikkelíng gunstig
beYnvloedt. Een procentueel gelijke toeneming van de collectieve beste-
dingen aan goederen en diensten stimuleert de pcoduk[ie van beíde secto-
ren. Voor de goederensector betekent dit een relatíef sterkere impuls
dan voor de dienstensector vanwege het grotere gewicht van de overheids-
bestedingen in de afzet. Het doorgeven van de produktiviteitestijging
van de goederensector in de lonen heeft grotere gevolgen voor de dien-
stenprijzen dan voor de goederenprijzen, maar de geinduceerde prijsstij-
gingen blijven gering. De exporten worden dan ook nauwelijke negatief
beïnvloed. Het nominale loon stijgt matig ala gevolg van de toeneming
van de arbeidsproduktiviteit en de indexering. Het reële beschikbare
loon ontwikkelt zich, bij afwezigheid van loonimpulsen en veranderingen

in de collectieve druk, conform de produkiiviteit in de goederensector,

wat doorwerkt in de particuliere consumptie. De verbetering van de posi-
tie van de beschikbare winsten, ongeveer conform de totale produktie-
groei, bevordert de investeringen.
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Een tweetal voor de hand liggende nadelen is verbonden aan deze stimule-
ringspolitiek. Het financieringstekort neemt toe, zij het dat de ex ante
toeneming van het tekort voor ongeveer de helft wordt terugverdiend. De
logísche consequentie van een en ander is een tekort op d~ lopende reke-
ning.

Dc huldige economische constellatle kan benaderd worden de,or ecn cumbi-
na[ie van voorgaande impulsen. De wereldhandel trekt aa~i en er wordt een
beleid gevoerd van loonmatiging en bezuiniging op overheidsbestedingen.
Zonder de precíeze, maar onzekere, cijfers van deze impulsen in te vul-
len, kunnen de gevolgen van deze omstandigheden worden weergegeven. Op-
tellen van de kolommen 2 en 3 bij de van teken veranderde kolom 4 geeft
het hedendaagse beeld van een duale ontwikkeling, bij een overigens
slechts zeer mager totaal produktieresultaat. De goederensector is qua
produktie het trekpaard, geheel als gevolg van loonma[iging en werdhan-
delsgroei. Ue teruggang in alle inkomens behalve de wínsten levert per
saldo slechts een marginale groei van de werkgelegenheid op. De aantrek-
kende export en investeringen worden namelijk zeer sterk tegengewerkt
door de ontwikkeling van de particuliere consumptie. De collectieve con-
sumptie werkt ook tegen, zij het met een geringer gewicht. De wínsten in
de volumesfeer worden echter be[aald met zodanige ruilvoetverliezen, dat
het reële nationale inkomen door de impulsen toch onder druk staat.

3.2. Aanbodmodel

We liebben nu de gevolgen van een aantal ímpulsen geschets[ op basis van
de hypothese dat de goederensector gekenmerkt wordt door het vraagmodel.
Deze hypothese lijkt voor de eerste helft van de jaren tachtig niet on-
realístisch. Duidelijk is echter dat een gunstige ontwikkeling van de
wereldhandel de beze[tingsgraad van de goederensector verhoogt. Zolang
echter voldoende loonmatiging plaatsvindt en de bezettingsgraad als ge-
volg daarvan neerwaarts beïnvloed wordt, zal de bezettingsgraad per sal-
do niet hard stijgen. Voor de hand ligt echter dat loonmatiging niet
blijvend doorgevoerd kan worden, zeker indien economisch herstel (met
winsthecstel) optreedt, zelfs indien dat beperk[ blijft tot de Koederen-
sector. Op een goed moment zal de bezettingsgraad bijgevol~; waarschí.jn-
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lijk zo hoog worden, dat het vraagmodel niet meer kan dienen als refe-
rentiekader. Nodig is dan, voor de goederensector, uit te gaan van een
aanbodmodel. Tabel 2 geeft hiervan de resultaten bij dezelfde impulsen
als in het vraagmodel.

1'abel 2. Aanbodmodel

Veronderstellingen
volume wereldhandel
loonimpuls
collectieve lasten werknemersa)
collectieve bes[edingen

Resultaten macro
produktievolume
werkgelegenheid
nominale loonvoet
reëel beschikbaar loon
consumptieprijs
arbeídsinkomensquoteb)
reéel beschikbaar winstinkomenc)
collectief financieringssaldo

- exclusief rentelastend)
- inclusief rentelast~~nd)

saldo lopende rekening

Resultaten goederensector
produktievolume
werkgelegenheid
inves[eringsvolume
exportvolume
particulier consumptievulume
afzetprijs
bezettingsgraad

Resultaten dienstensector
produktíevolume
werkgelegenheíd
exportvolume
par[ículier consumptievolume
afzetprijs

1 2 3 4

0 0 1 0
0 -1 0 0

-1 0 0 0
0 0 0 5

0,60 0,35 0,24 0,25
0,56 0,46 0,22 0,23

-0,94 -3,07 0,01 -0,03
0,65 -1,30 -0,04 -0,03

-0,59 -1,76 0,05 0,00
-0,18 -0,41 -0,10 -0,07
0,56 0,00 0,48 0,41

-0,20 0,44 0,22 -0,28
-0,24 0,48 0,26 -0,32
-0,17 0,51 0,24 -0,27

0,45 0,61
0,56 0,95
0,49 -0,12
0,36 1,68
0,29 -2,10

-0,23 -0,97

0,31 0,25
0,34 0,28
0,44 0,38
0,73 -O,18

-0,13 -0,12
0,13 0,09

0,75 0,09
0,56 0,07
0,22 1,01
0,91 -0,71

-0,85 -2,36

0,17 0,25
0,12 0,18
0,44 -0,11
0,02 0,03

-0,02 -0,06

a) In X-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In X-punten van het ínkomen van de marktsector.
c) inclusief afschríjvíngen.
d) in lopende prijzen, in X-punten van he[ inkomen van de marktsector.
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I~ resultaten van een verlaging van de collec[ieve lasten van werknemers
zijn kwalitatíef dezelfde als die in he[ vraagmodeL. De uítzonderin}; ís
uíteraard de bezettingsgraad, die in het aanbodmodel per definitie niet
verandert. De oorzaken echter van sommige resultaten hebben vaak een
andere achtergrond. Zo valt het op dat in de goederensfeer de werkgele-
genheid sterker stijgt dan de produktie, waar het tegenovergestelde
geldt in het vraagmodel. Dit is het gevolg van het feit dat de werkgele-
genheid ín de goederensector, in het aanbodmodel, qua verloop gelijk is
aan het aantal arbeidsplaatsen. Extra accumulatie en loonkostendaling
vergroten dít aantal. In de diens[ensector blíjft de produktie de bepa-
Lende factor, wat in het vraagmodel gold voor beide sectoren.
De afze[prijs van de goederensector daalt nu, evenals in het vraagmodel.
In he[ laatste geval werd de daling veroorzaakt door dalende loonkos[en
en dalende príjzen van intermediaire leveringen. Bij het aanbodmodel
ruimt de goederenprijs de markt. Op zeer korte termijn is daarbij een
prijsstijging aan de orde, om de capaciteit in lijn te brengen met de
stijgende produktie; wanneer daarna vertraagde afstoot en toegenomen
kapitaalaccumulatie de capaciteit dreigen te doen uitgroeien boven de
vraag, treden prijsdalingen op.
Ook loonmatiging heeft in beide modellen fundamenteel dezelfde resulta-
ten, met ui[zondering van de ontwikkellny, van hi~t reële beschi.kb:~rv
winstinkomen en daarmee ook van de investerin};en. La};ere loncn y;ieven
lagere prijzen, waardoor de expor[ expandeert. Ue particuliere consump-
tie staat onder druk vanwege het koopkrachteffect van lagere lonen. Ge-
zien het grote gewicht van de private consumptie vergeleken met dat van
de export in de produktie van de dienstensector, is en blíjft de [oene-
ming van deze produk[ie slechts marginaal. De investeringen staan hier
onder druk als gevolg van de aanvankelijk teruglopende beschikbare win-
sten. Dit wellicht paradoxale resultaat van een poli[iek van loonmatí-
ging vloeit voort uit de door deze politiek ge3nduceerde ruilvoetver-
liezen. Deze beperken enerzijds de groeivoet van het reële inkomen van
de marktsector en verminderen anderzijds de daling van de arbeidsinko-
mensquote. Vanwege de veronderstelde volledige prijscompensatie worden
ruilvoetverliezen namelijk afgewen[eld op de winstgerechtigden. Een be-
leid van loonmatiging ís op korte termijn een politiek van nationale
verarming, aangezien het reéle natíonale ínkomen van bedrijven daalt,
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terwíjl toch het macro-produktievolume behoorlijk aantrekt. Kennelijk is
sprake van verarmende groeí. De grote ruílvoetverliezen genereren aan-
vankelijk ook een tekort op de lopende rekening, hoewel het exportvolume
Fors aantrekt en importvervangíng optreedt. Dit tekort slaat na verloop
vnn tijd i~chter um in rin overtichot. Nlerbíj speelt met name een rol hrt
l~,it dat dc prijsclaslicitelt van de export van L;oederen op middellan};~~
termíjn een grotere waarde heeEt dan op korte termijn.

Door de daling van de arbeidsinkomensquote daalt de gemiddelde collec-
tieve lastendruk, terwijl het financíeringssaldo tevens negatief wordt
beïnvloed doordat de dírecte overheidsbestedingen in procenten van het
inkomen van de marktsector stijgen bij een achteruitgang van dat inko-
men. Per saldo daalt echter de financíeringstekortquote omdat de uítke-
ringen fors afnemen. De toeneming van de werkgelegenheid van bedrijven
beperkt namelijk tiet beroep op de sociale zekerheíd, terwijl de politiek
van Loonmatiy,lnt; via het koppelinKsmechanisme bovendien het uitkerini;s-
niveau verlaat;t.

Op middellange termijn kan aldus het overschot op de lopende rekening
worden [oegeschreven aan overheíd (voor 6et overgrote deel) en winstge-
rechtigden. Op deze termijn staan de investeringen namelijk nog onder
druk als gevolg van de in de eerste perioden teru~Yelopen reële winst,
terwijl deze winst inmiddels is teruggekeerd op zijn oorspronkelijke
niveau. Op nog langere termijn stijgt genoemd wínstinkomen zelfs iets
boven de oorspronkelijke trend, hetgeen dan ook Yeldt voor het investe-
ringsvolume. Loonmatíging bewerkstelligt dus op termijn winststijging.

Ben wereldhandelsímpuls werkt ín meerdere opzichten anders uít in het
aanbodmodel dan in een vraagcontext. Uiteraard trekt de goederenexpurt
aan, met gelijktijdig een afgeleide reactie van de dienstenexport. De
expansie van de vraag roept in de goederensector prijsstijgingen op, die
de ruilvoet verbeteren. Vanwege de veronderstelde prijscompensatie deelt
de factor arbeid níet in de welvaartsstijging als gevolg van deze ruil-
voetontwikkeling. Bijgevolg dalen de reéle arbeidskosten en de arbeids-
inkomensquote. De daardoor aantrekkende capaciteit werkt negatief in op
de arbeidsproduktiviteit, reden waarom de loonvoe[ en het beschikbare
loon in het aanbodmodel minder groeien dan in het vraaRmodel. De rela-
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tieve };oederenprijsstijging die de capaciteits};roei bevordect, irnpLi-
ceert een daling van de reële particuliere l;oederenconsumptie. Ueze con-
sumptie staat op korte termijn overigens ook onder druk a1s Kevolg van
de vertraging bij de prijscompensatie. De laatste verschillen zijn };ele-
gen in de dienstensector: de afzetprijs daarvan muteert nu nauwelijks
als gevolg van de nagenoeg constante loonkosten per eenheid produkt. De
consumptieve afzet van deze sector gaat bijgevolg omhoog, daar de prijs
van goederen - anders dan die van diensten - toeneem[. Uiteraard geldt
ook in dit model, dat een in het buitenland gegenereerde positieve volu-
me-impuls gunstige effecten heeft voor het financieringssaldo en de lo-
pende rekening.

Een expansief bestedingsbeleid van de overheid heeft per saldo natuur-
lijk negatieve gevolgen voor collectief financieringssaldo en lopende
rekening. De inverdieneffecten bedragen echter ongeveer SOY. De beste-
dingsverruiming genereert in de goederensector een prijsstijging. Deze
beperkt enerzijds (via de ruilvoetwinst) de capaciteit. De optredende
verlenging van de economische levensduur van de kapitaalgoederen zet de
arbeidsproduktiviteit van de goederensector onder druk. Bijgevolg wordt
ook het reële loon enigszins aangetast. In het vraagmodel resulteerden
bij de laatste variabelen een lichte stijging. Als gevolg van de daling
van de reële loonvoet vermindert het consumptievolume van goederen. De
prijsstijging van goederen drukt de export daarvan. Door de koppeling
van de dienstenexpor[ aan die van goederen wordt ook de díenstenuitvoer
beperkt. Omdat wordt afgezien van directe prijseffecten in deze dien-
stenexport, kan de (zij het geringe) daling van de afzetprijs in deze
sector, een gevolg van loondaling en arbeidsproduktíviteitsstijging,
daaraan geen tegenwicht bieden.

Het geheel van impulaen overziende blijkt, dat ecn stímulerend buda;etbc-
leid ook hier gunstig uítwerkt op de volumesfeer. Wanncer het d:rarbi.j
y;eiat um verlagin~; van de collectieve lasten op arbeid, wurdc~n ook ~~r1 j~;-
dalingen l;egenereerd, wat natuurlijk niet geldt vour cen politiek van
expansie van de overheidsbestedingen. Opvallend is, dat de gevolgen van
de bestedingspolitiek nagenoeg identiek zijn wat betreft het vraag- en
het aanbodmodel. Enerzíjds is dit een voor de hand liggend gevolg van
het feit, dat in beide modellen de dienstensector vraaggeoriënteerd is.
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Anderztjds resulteren ook wat de Koederensector betreft echter in heíde
mudi,llen suurt};eli,jke, };cuistl};e effecten. I~ze zljn in het vraa};mudcl Co
verklaren aan de hand van de standaard Keynesiaanse [heorie. In het aan-
bodmodel komt ook een positieve ontwikkeling tot stand en wel als gevolg
van de opgeroepen ruílvoetwinsten, die de capaciteit verruimen, zodat
ook hier de vraag kan toenemen. Deze conclusie is geldig voor zowel de
korte, de middellange als de lange termijn.

3.3. L.oonmatíRing gepaard gaande met belastingverlaging

Combinatie van nomínale loonsverlaging en lastenverlichting voor werkne-
mers, waardoor per saldo het beschikbare loon niet verandert, is een
vorm van economische politiek die zowel in het aanbod- als in het vraag-
model gunstig uitwerkt. Zie daartoe tabel 3.
Wanneer in eerste instantie sprake zou zijn van onderbezetting in de
goederensfeer, gaan verbeteringen in de volumesfeer samen met een ver-
groting van reëel beschikbaar winstinkomen, daling van de arbeidsinko-
mensquote, constant financieringssaldo exclusief rentelas[en en een ge-
ringe verbetering van het saldo op de lopende rekening. Coederen- en
dienstensector groeien bovendien ongeveer gelijk op, zodat de gevaren
van een zogenaamde duale ontwikkeling niet aan de orde zijn. Deze min of
meer evenwichtige ontwikkeling is een gevolg van het ook op zich belang-
rijke feit, dat de particuliere consumptie hier niet terugloopt.

In het aanbodmodel leídt de bedoelde policy-mix tot fors winstherstel,
waarvoor de verlaging van de collectieve lastendruk geheel verantwoorde-
lijk is. De bijgevolg aantrekkende investeringsactivíteit beinvloedt de
groei van de capaciteit gunstig. Daarmee blijkt deze op het eerste ge-
zicht wellicht vraaggeoriënteerde economieche politiek ook bij uitstek
geschikt om een eventueel structureel gebrek aan arbeidsplaatsen te be-
etrijden.
Interessant is vanzelfsprekend de te verwachten ontwikkeling van het
financieringssaldo inclusief rentelasten, daar de bereidheid van de Mi-
nister van Financiën om de belastingdruk te verlagen hiervan cruciaal
afhankelíjk is. Dit saldo muteert op middellange termijn niet en verbe-
tert zelfs op langere termijn. Tenslotte kan gewezen worden op de gerin-
ge verbetering van het saldo op de lopende rekening. Hier geldt dus niet
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het gebruikelijke bezwaar tegen een zuivere politiek van vraagstimule-
ríng, terwijl bovendien niet gevreesd hoeft te worden vour appreciatíe-
tendensen als gevolg van de toegepaste loonmatiging.

De belastingverlaging, benodigd om de koopkracht van de loontrekkers op
peil te houden, is in het aanbodmodel bij loonmatiging groter dan in het
vraagmodel, omdat de in het vraagmodel nog optredende onderbezetting nu
wordt voorkomen door een verdergaande prijsverlaging. Dit leidt tot ex-
tra exporten en daarmee tot hoKere groei.
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'tabel 3. Loonmatigíng met belastingverlaging

vraagmodel aanbodmodel

Veronderstellingen
volume wereldhandel 0 0
loonimpuls -1 -1
collectieve lasten werknemersa~ -1,03 -1,92
collectieve bestedingen 0 0

Resultaten macro
produktievolume 0,87 1,41
werkgelegenheid 0,65 1,46
numinale loonvoet -2,55 -4,68
reëel beschikbaar loon 0,00 0,00
consumptieprijs -1,51 -2,76
arbeidsinkomensquoteb~ -0,55 -0,73
reéel beschikbaar winstinkomenc~ 1,04 1,60
collectief financieringssa~do
- exclusief rentelastend -0,02 -0,01
- inclusief rentelast~nd) -0,03 -0,02

saldo lopende rekeningd 0,07 0,13

Resultaten goederensector
produktievolume 0,90 1,32
werkgelegenheid 0,67 1,88
investeringsvolume 0 89 0 74. .exportvolume 1 29 2 14. .particulier consumptievolume -0,78 -1,44
afzetprijs -0 73 -1 32~ ~bezettingsgraad 0 O1 -.

Resultaten dienstensector
produktievolume 0,85 1,50
werkgelegenheid 0,64 1 12.exportvolume 0 77 1 28. .
particulier consumptievolume 0,59 1,08
afzetprijs -2 10 -3 84. .

a) In Y-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In X-punten van het inkomen van de marktsector.
c) Inclusief afschríjvingen.
d) In lopende prijzen, in X-punten van het inkomen van de marktsector.
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~i. (:~~vuell6heldsanalyse

4.1. Ue te onderzoeken structuurvarianten

Om inhoud te geven aan onzekerheden, waarmee elke economische analyse en
voorspelling behept is, wordt in deze paragraaf een aantal varianten op
voornoemde modeluitkomsten gepresenteerd. We beperken ons daarbij echter
tot het strikt economische vlak. Dit impliceert dat niet kan worden in-
gegaan op de bedenkingen tegen modellenbouw, die alom geventileerd wor-
den, die te maken hebben met psychologische y;edraginl;en vnn marktpartij-
en. Vooropgesteld zlj, dat ook wij er van overtuil;d zijn, dat deze gc-
dragingen uitermate belangríjk zijn. 7.o Ls het duidelíjk, dat elke se[
van economische maatregelen zonder effect blijft, wanneer onderncmers
een zodanig negatieve houding daar tegenover aannemen, dat niet geinves-
teerd wordt. Ook ligt het voor de hand, dat netto uitkeringen die gelijk
zijn aan netto lonen, gepaard gaan met een minder flexibel werkende ar-
beidsmarkt dan ceteris paribus met grotere verschillen tussen loon en
overgedragen inkomen. Ons lijkt het echter te ver gaan om bij afwezig-
heid of noodzakelijkerwijs onvolledige specificatie van dergelijke zaken
in macro- en meso-modellen, deze laatste naar de schrouthuop te verwij-
zen. Bepaalde fundamentele wijsheden daarvan kunnen niet vervangen wor-
den door min of ineer gra[uite beweringen, dat deregulering, meer flexi-
bilíteit op de arbeidsmarkt en ondernemersvertrouwen noodzakelijke en
voldoende voorwaarden vormen voor economisch herstel.

In de voorgaande paragraaf ís inhoud gegeven aan de fundamentele notie
dat belangrijke variabelen, zoals werkgelegenheid en prijzen, verschíl-
lend beinvloed worden al naar gelang de economische situatie gekenmerkt
wordt door onderbezetting of niet. Een bron van onzekerheden en onjuiste
voorspellingen ís daarbij gelegen in de gebruikte elasticiteiten. 7.0
deze al met een zekere mate van nauwkeurígheid uit het verleden bekend
zi jn, is het nog zeer de vraag of dezelfde waar~ien vuur ile (zelt s na-
bije) Coekomst verwacht mogen worden. Het is daarom zinvul te bezien in
hoeverre de resultaten van de voorgaande paragraaf worden beinvloed wan-
neer andere waarden voor bepaalde elasticiteiten worden ingezet. Een
drietal elasticiteiten wordt qua waarde gewijzigd:
- de mate waarin diensten de plaats innemen van goederen (of omgekeerd)
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in de particuliere consumptie wanneer de relatieve prijs verandert,

wordt verdubbeld;

- de korte termijn prijselasticiteit van de goederenexport wordt met 50i
verhoogd;

- de afwentelingscoëfficiént van de produktiekosten in de goederen-af-
zetprijs wordt achtereenvolgens verlaagd tot nul en verhoogd tot één.

Het effect op de belangrijkste variabelen wordt getraceerd door de mid-

dellange termijnwaarden, die tot stand komen bij de gewijzigde elastici-
[eitscoéfficiént, te verminderen met deze waarden bij de oorspronkelijke

se[ van coëfficiënten.

4.2. De betekenis van de substitutie-elasticiteit

In deze sub-paragraaf en in de volgende sub-paragrafen bespreken we kort
de boven bedoelde structuurvarianten.
De eerste hiervan heeft betrekking op een vergroting van de substitutie-

elasticiteit tussen goederen en diensten in de particuliere consumptie

van één naar twee. Tabel 4 rapporteert de betreffende effecten op basis
van de hypothese van het vraagmodel. In dit model zijn de resultaten van

een negatíeve loonimpuls bij een hogere substitutie-elasticiteit in het

algemeen gunstiger dan bij een lagere. Zoals bekend werkt de nomínale
loondaling het sterkst in op de dienstenprijzen. De vraagreactie van de

binnenlandse consumenten hierop is nu heftiger dan in het basismodel,
met positieve gevolgen voor produktie en werkgelegenheid in deze sector.

Het spiegelbeeld van deze gang van zaken treedt uiteraard op in de goe-
derensfeer, waar met name het consumptievolume terugloopt. In de bedoel-

de sector daalt bijgevolg het produktievol~une enigszins. Dit zet daar
bovendien de arbeidsproduk[íviteit onder druk.

Een autonome mutatie in de druk van de loonbelasting veroorzaakt in ta-

bel 4 effecten, voor zover door deze mutatíe de nominale loonvoe[ wordt

beinvloed. Mocht de afwentelingselasticiteit a gelíjk zijn aan nul, dan

zouden de gerapporteerde effecten met andere woorden alle (nagenoeg)

nihíl zijn. De effecten van een verlaging van de werknemerslasten zijn

daarom (bij onze afwentelingsparameter van 0,25) identiek aan die van

een autonome loonsverlaging, zij het dat de mutaties kleiner zijn. De

geinduceerde loonimpuls is dat namelijk ook.



38

Tabel 4. Verandering van de substitutie-elasticiteit van eindprodukten
in het vraagmodel

1 2
Veronderstellingen

volume wereldhandel 0 0loonimpuls -1 O
collectieve lasten werknemersa) 0 -1
collectieve bestedingen 0 0

Resultaten macro
produktievolume 0,07 0,03werkgelegenheid 0,07 0,03nominale loonvoet -0,14 -()~05
reëel beschikbaar loon -~)~(~4 -~i~(~~
cuu~;umptieprijs -( ~~ ~ ~ -(~~(~4
arbeídsinkomensquoteb) -U U1 -0 UUreëel beschíkbaar winstínkomenc) 0,01 0,01collectief financieringssa~do

- exclusief rentelastend 0,06 p,p2- inclusief rentelast~nd) 0,06 0,02saldo lopende rekeningd 0,06 0,02

Resultaten goederensector
produktievolume -0,15 -0,05werkgelegenheíd -0,11 -0,04investeringsvolume 0,01 f0,00exportvolume 0,05 0,02particulier consumptievolume -0 76 -0 27afzetprijs -0,03 -0,01bezettingsgraad -0,20 -0,07

Resultaten dienstensector
produktíevolume 0,30 0,10werkgelegenheid 0,22 0,08exportvolume 0,03 0,01particulier consumptievolume 0 51 0 18afzetprijs -0,16 -0,06

a) In ~-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In 7-punten van het inkomen van de marktsec[or.
c) Inclusief afschrijvingen.
d) In lopende prijzen, in i-punten van het inkomen van de marktsector.
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'Loals eenvoudig valt te begrijpen, zijn de gevolgen van een verhoging
van de substitutie-elasticiteit in het geval van een vergroting van de
wereldhandel en van een expansieve bestedingspolitíek (nagenoeg) niltil.
De betreffende spoorboekjes geven slechts marginale uitslagen. Mutaties
in de substítutie-elastíciteit zijn slechts relevant wanneer de prijzen
substantieel veranderen en dat laatste is slechts het geval bij loonim-
puls en verandering in de lastendruk, althans in het kader van het

vraagmodel. Om deze reden wordt in tabel 4 geen cijfermateriaal in deze
gepresenteerd.

In het aanbodmodel (tabel S) geeft de wijziging in de substitutie-elas-
tici[eit bij een loonimpuls voor de meeste variabelen dezelfde effecten
als in het vraagmodel. Wederom is er sprake van een bevoordeling van de
dienstensector en een benadeling van de goederensfeer. Doordat de effec-
tieve vraag thans verschuift van een sector met aanbodrestricties naar
een branche met een flexibel verondersteld aanbod, wordt een macro-pro-
duktiestijging mugelijk.

Ook nu blijkt te gelden dat de effecten van een wijziging in de druk van
de loonbelasting begrepen kunnen worden door deze te interpreteren als
die van een loonimpuls van geringere grootte. Zuivere volume-impulsen
Keven ook nu namelijk nauwelijks uitslagen. Om deze reden blijven overi-
kens ook hier de andere impulsen in de tabel buiten beschouwing.
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Tabel 5. Veranderíng van de substitutie-elasticitei[ van eindprodukten
ín het aanbudmodel

1 2
Veronderstellingen

volume wereldhandel 0 0loonimpuls -1 0collectieve lasten werknemersa~ 0 -1
collectieve bestedingen 0 0

Resultaten macro
produktievolume 0,18 0,08werkgelegenheid 0,13 0,06nominale loonvoet -0,12 -~~,~F~roi~ul behchikbaar luun U,rl"S ~~,rllcone,umpCieprijs - 1), I ~ -l),r11
arbeidsinkomensquoteb) 0,04 0,02reëel beschikbaar winstinkomenc) -0,03 -0,01collectief financieringssaldo

- exclusief rentelastend) 0,08 0,04- inclusief rentelast~nd) 0,09 0,04saldo lopende rekeningd 0,08 0,04
Resultaten goederensector

produktíevolume -0,07 -0,03werkgelegenheid -0,09 -0,04investeringsvolume -0,03 -0,01exportvolume 0,20 0,09particulier consumptievolume -0,83 -0,38afzetprijs -0,12 -0,05bezettingsgraad - -

Resultaten diens[ensector
produktievolume 0,42 0,19werkgelegenheid 0,32 0,14exportvolume 0,12 0,06particulier consumpCievolume 0,68 ~,30ntre[pri,js -O,IR -O,f1H

a) In Ï-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In i,-punten van het inkomen van de marktsector.
c) Inclusief afschrijvíngen.
d) In lopende prijzen, in X-punten van het ínkomen van de marktsector.
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4.3. De betekenis van de prijselasticiteit van de ~oederenexport

Gen z.eer belan~;rijke elasticiteit is de príjselasticiteit van de goede-
renuitvoer. In het vouri;aande kozen we voor deze parameter en waardc van
twee, overeenkom~tig de relatie voor de goederenexport van het h'reia-

model. Om twee redenen wordt nu een hogere elasticíteit ingezet. Op de
eerste plaats bestaat er empírisch onderzoek, dat op een hogere waarde
wijst. Van groter belang is het feit, dat bij de gebruikelijke niet-si-
multane schattingsprocedures de gevonden exportelasticiteit een ex post
grootheíd is. Deze geeft zowel de echte concurrentie-elas[iciteit weer
als de onder omstandigheden optredende aanbodrestrícties. Deze dienen in

een totaalmodel echter op een andere wíjze gestalte te krijgen. In ons
aanbodmodel houden we met deze restricties bijvoorbeeld rekening door de
prijsvormingsfunctie op basis van de kostentheorie van de inElatie te
vervangen door de veronderstelling dat het prijsmechanisme zorgt voor
een gelijkheid van de produktie en de produktiecapacíteit.

f3espreken we nu de resultaten van een verhoging van zowel de korte als

de lange termijn elasticiteit tot respectievelijk 1,2 en 3.
Tabel 6 geeft weer dat een negatieve loonimpuls in het vraagmodel nu
grotere positieve gevolgen heeft voor zowel de goederen- als diensten-

produktie. De oorzaak vormt uiteraard de extra stijging van de goederen-
export, die nu tot stand komt. Deze exportstijging geeft effec[en, die

vergelijkbaar zijn met die van een dienovereenkomstige uitbreiding van
de wereldhandel.

Ook hier geldt dat de effecten met be[rekking tot een verlaging van de
werknemerslasten qua richting geheel overeenkomen met die van een nega-

tieve loonimpuls. De beide andere impulsen geven geen verschillen bij
een vergroting van de prijselasticiteit van de export. Zoals reeds eer-
der naar vuren kwam, moet de reden gezocht worden in de omstandigheid,

dat deze volume-impulsen weinig effect sorteren ín de prijzensfeer, zo-
dat een mutatie in de príjselas[iciteit per definítie weinig uitmaakt.



42

'I'abel 6.Verandering van de prijselasticiteit van de export in het
vraagmodel

1 2
Veronderstellingen

volume wereldhandel 0 0
loonimpuls -1 0
collectieve lasten werknemersa) 0 -1
collectieve bestedingen 0 0

Resultaten macro
produktievolume 0,20 0,06werkgelegenheíd 0,14 0,04nominale loonvoet 0,10 0,03
reëel beschíkbaar loon 0,07 0,02
consumptieprijs 0,03 0,01
arbeidsinkomensquoteb) t0 00 t0 00reéel beschikbaar winstinkomenc) 0,22 0,06collectief financieringssaldo

- exclusief rentelastend) U,t2 l),U4
- inclusief rentelast~nd) (i, 13 ~),O4

saldu lupende rekening O~ ~ 3 ~)~O~a

Ke~;ult:~ten Koederensector
pruduktlevolume ~~~-,7 ~~~Od
werkgelegenheid O~ZO ~~~O(~
investeringsvolume 0,18 0,05exportvolume 0,48 0,14
particulier consumptievolume 0 09 0 03
afzetprijs 0,01 t0,00
bezettingsgraad 0,28 0,08

Resultaten dienstensector
produktievolume 0,13 0,04werkgelegenheid 0,09 0,03exportvolume 0,29 0,09particulier consumptievolume O,qS O,01afzetprijs 0,05 U,OI

a) In i-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In Y-punten van het inkomen van de marktsector.
c) Inclusief afschrijvingen.
d) In lopende prijzen, in i-punten van het inkomen van de marktsector.
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De laatste opmerkinken zijn ook toepasbaar op het aanbodmodel, fkik hier
bezien we dus slecht5 twec cijlervoorbeelden (tabel 7). Een hoi;ere
prijselasticiteit van de goederenexport betekent dat ín het geval van
loonmatigin~ een geringere prijsdaling van de goederenafzet vereís[ is
om de goederenmarkt te ruimen. Bijgevolg is het geïnduceerde ruilvoet-
verlies gerínger. De reéle arbeidskosten dalen daarom nu meer en de be-
schikbare winst ontwikkelt zich thans gunstiger. Tegenover constante
reéle beschikbare wínsten bij de lagere elastici[eit staat nu een stíj-
ging. De geschetste ontwikkeling van de reële arbeidskosten en de winst
ís vanzelfsprekend gunstig voor de produktiecapaciteit van de goederen-
sector vanwege een toeneming van zowel de economische levensduur van de
kapitaalgoederen als de kapitaalaccumulatie. In tabel 2 stond de laatste
grootheid in het geval van luonmatíging nog onder druk. In het gewijzig-
de model is het tegenovergestelde he[ geval.
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Tabel 7. Veranderíng van de prijselasticiteit van de export in het aan-
bodmodel

1 2

Veronderstellíngen
volume wereldhandel ~~ (~
loonimpuls -1 0
collectieve lasten werknemersa) p -1
collectieve bestedingen p 0

Resultaten macro
produktievolume 0,16 0,03werkgelegenheid 0,16 0,03
nomínale loonvoet -0,01 -0,00
reëel beschikbaar loon -0,05 -0,01
consumptieprijs 0,04 0,01
arbeidsinkomensquoteb) -0,08 -0,02
reëel beschikbaar winstinkomenc) 0,36 0,08
collectief financieringssaldo
- exclusief rentelastend) U,17 U,U4- inclusief rentelast~nd) U,18 0,04

saldo lopende rekeningd 0,19 0,04

Resultaten goederensector
produktievolume 0,20 0,04
werkgelegenheid 0,25 0,05
investeringsvolume 0,32 0,07exportvolume 0,52 0,11particulier consumptievolume -0,13 -0,03
afzetprijs 0,12 0,03

Resultaten dienstensector
produktievolume 0,11 0,0'L
werkgelegenheid 0,09 U,O2
exportvolume 0,31 0,07particulier consumptievolume 0,01 t0,00afzetprijs -0,02 -0,00

a) In Y-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In i-punten van het inkomen van de marktsector.
c) Inclusief afschrijvingen.
d) In lopende prijzen, in i-punten van het inkomen van de marktsector.
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4.4. De betekenis van de mate van kos[endoorberekening in de goederen-
sec[or

Tot slot van deze gevoeligheidsanalyse wordt stil gestaan bij ecn veran-
dering in de afwentelingscoëEficiënt van produktiekosten in de goederen-
afzetprijs. Uiteraard blijft de analyse dan beperkt tot het vraagmodel,
waar de prijsuntwikkeling wurdt gerelateerd aan de kostenontwikkeling.
Twee alternatieve waarden vour de bedoelde afwentelingsparameter wurden
ingezet, te weten 0 en l. In het eerste geval wordt de binnenlandse goe-
derenprijs gedicteerd door het buitenland. De prijsvurmingsfunctie ziet
er nu namelíjk als volgt uit:

pg - pm~i

In het tweede geval worden kostenstijgingen voor 100i doorberekend in de
goederenprijzen en kan het binnenland he[ zich kennelijk permitteren
geen rekening te houden met de buitenlandse concurrenten. Dit betekent
overigens niet dat de buitenlandse goederenprijzen dan geen rol meer
spelen voor de hinnenlandse. De importpríjzen beinvloeden immers de pro-
duktiekosten.

De kolommen 1 en 3 van tabel 8 zijn gebaseerd op he[ eerste geval (pg -
pm~). De cíjfers geven dus aan wat de gevolgen zijn van een afwezigheíd
van afwenteling van produktíekosten [en opzichte de situatie met een
afwenteling van 50~. Volledige conformeríng aan buitenlandse goederen-
prijzen beteken[ dat van exportgeleide groei geen sprake meer kaii zijn.
Loonmatiging leidt nu tot een neerwaartse Keynesiaanse spiraal. Het aan-
deel van de dienstensector in afzet en werkgelegenheid neemt nu toe,
daar de nu uitblijvende goederenprijsdalíng vooral de goederensector
schade berokkent. Hiermee is in feite zowel kolom 1 als kolom 3 genoeg-
zaam besproken. De overige impulsen blijven ook hier weer onbesproken,
daar de betreffende effecten nagenoeg nihil zijn.
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De kolommen 2 en 4 gaan terug op de situatie van volledige afwenteling
versus die van 50X doorberekening. Thans leid[ Loonmatiging en ook col-
lectieve lastenverlaging tot een forse stijging van de export, die daar-
mee als trekpaard van de economische groei kan worden gezien. De prijs,
die de volkshuishouding daarvoor betaalt, is de nu ~rotere ruilvoetver-
slechtering.
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Tabel 8. Verandering van de afwentelingscoëfficiënt van de kosten in de
goederenafzetprijs

1 2 3 4

Veronders[ellingen
volume wereldhandel 0 0 0 0
loonimpuls -1 -1 0 0
collectieve lasten werknemersa) 0 0 -1 -1
collectieve bestedingen 0 0 0 0

Resultaten macro
produktievolume -0,50 0,73 -O,15 0,2'L
werkgelegenheid -0,36 0,52 -0,11 O,16
nominale loonvoet 0,18 -0,27 0,05 -U,08
reëel beschikbaar luon -0,19 0,28 -0,06 0,08
consumptieprijs 0,37 -0,55 0,11 -0,16
arbeídsinkomensquoteb) -0,27 0,40 -0,08 0,12
reëel beschikbaar winstinkoinenc) 0,33 -0,53 0,10 -0,16
collec[ief Einancieringssaldo

- exclusief rentelastend) -0,15 0,22 -0,05 0,06
- inclusief rentelast nd) -0,17 0,23 -0,05 0,07

saldo lopende rekeningd~ -0,14 0,20 -0,04 0,06

Resultaten goederensector
produktievolume -0,75 1,09 -0,22 U,32
werkgelegenheid -0,56 0,81 -0,17 0,24
investeringsvolume 0,41 -0,62 0,12 -0,19
exportvolume -1,00 1,45 -0,30 0,43
particulier consumptievolume -0,38 0,57 -0,11 0,17
afzetprijs 0,56 -0,84 0,17 -0,25
bezettín};s};raad -1,37 1,99 -0,41 U,59

Ite~;ulta[en illi~nn[entierlur
pruduktlevulumc -0,25 U,37 -U,U7 U,II
werkgelegenheid -0,19 U,28 -0,06 U,08
exportvolume -0,60 0,87 -0,18 0,26
particulier consumptievolume -0,04 0,06 -0,01 0,02
afzetprijs 0,22 -0,33 0,07 -0,10

a) In i-punten van het beschikbare looninkomen.
b) In i-punten van het inkomen voor de marktsector.
c) Inclusief afschrijvingen.
d) In lopende prijzen, in X-punten van het inkomen van de marktsector.
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5. Conclusies

Wanneer mag worden aangenomen dat de afzet van de dienstensector vraag-
bepaald is, verliest door het werken met een twee-sec[orerunodel het on-
derscheid tussen vraag- eu aanbodmudellen aan scherpte. Ecunomische po-
litiek van bestedingsexpansie is dan niet alleen binnen de context van
een vraagmodel zinvol. Di[ valt ook als volgt te formuleren. De conclu-
sies van de vraagtheorie blijven overeind, terwijl die van de aanbodthe-
orie enige nuancering behoeven.

Een externe bestedingsimpuls (in de vorm van een toeneming van de we-
reldhandel) bevoordeelt de goederensector ten opzichte van de diensten-
sfeer, ín zowel vraag- als aanbodmodel. Een conjunctureel herstel, ge-
dragen door ontwikkelingen in het buitenland, dreigt dan al snel een
duale economische oniwikkeling met zích te brengen.
Matiging van de loonontwikkeling, bijvoorbeeld via een negatieve loonim-
puls, kan deze ontwikkeling corrigeren aangezien loondaling altijd de
goederensector relatief bevoordeelt. Het evidente nadeel van zulk een
politiek is echter consumptieve vraaguitval, zodat in het vraagmodel als
gevolg daarvan de volume-ontwikkeling onder druk komt te staan, terwíjl
in het aanbodmodel op de goederenmarkt prijsdalingen worden afgedwongen
die ruilvoetverslechtering impliceren. Deze ruilvoetverliezen zijn in de
context van een twee-sectorenmodel extra groot, omdat de consumenten bij
loonmatiging goederen vervangen door diensten. Daardoor daalt de bezet-
tingsgraad ex ante sterker in de goederensector, wat gepareerd wordt met
extra prijsverlagingen en dus extra ruilvoetverliezen. Beperkin~; van
consumptieverlaging door middel van collectieve drukverlaging is dan ook
in beide modellen zinvol, daar negatíeve volume-ontwikkelingen respec-
tievelijk ruilvoetverliezen worden afgeremd. Bovendien wordt op deze
wijze vermeden, dat de lopende rekening sterk verbetert als gevolg van
de fors stijgende export en de dalende import, waardoor appreciatie[en-
densen zouden kunnen ontstaan.
Wanneer zulk een combinatie van ímpulsen wordt doorgevoerd, zodanig dat
de kuopkracht van de loontrekkers dezelfde blijft, resulteert, naast
vanzelfsprekend een ui[bundige volume-ontwikkeling, een slechts margína-
le vergroting van het ini[iële financieringstekort van de overheid.
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Lijst van gebruikte symbolen

Ue variabelen betreffen relatieve afwijkingen van een pad van gestage
groei. De mutatie van een dergelijke trendafwijking in een bepaalde pe-
riode is - zoals bekend - bij benadering gelijk aan het verschil van de
feitelijke waarde van de groeivoet in die periode en de trendmatige
waarde daarvan. Ueze mutatie wordt daarom de meer dan normale Eroeivoet
genoemd. Ueze wordt met behulp van de operator A genoteerd.

Volumina en prijzen worden met een kleine letter geschreven, waardebe-
dragen en drukvariabelen met een hoofdletter. Mutaties in drukvariabelen
(zoals de druk van de collectieve lasten op het looninkomen) worden
steeds ge~even in Í-punten van een ín de onderstaande líjst aan te geven
groutheid. Exuy,ene variabelen worden onderstreept.

a afschrijvinl;en

B overheidsschuld

bd uitvoer van diensten

bg uitvoer van goederen

cgd overheídsbestedíngen aan diensten

cg~ overheidsbestedingen aan goederen

cp particulíere consumptie

cpd particuliere consumptie van diensten

cpg particuliere consumptie van goederen

Fx financierin};ssaldo overheid (inclusief rentelasten) (ín i-punten
van he[ inkumen van de marktsector)

(:x druk van de uverheidsbestedingen aan i;oedcren en dic~nsten (in y-
punten van het inkomen van de marktsector)

~un druk van de door de overheíd verstrekte beschikbare inkomens (in X-
punten van het inkomen van de marktsector)



hd arbeidsproduktivitei[ dienstensec[or

hg arbeidsproduktiviteit goederensector

i bruto inves[eringen

kg kapitaalgoederenvoorraad goederensector

Q werkgelegenheid marktsector

kd werkgelegenheid díenstensector

Qg werkgelegenheid goederensector

Rg arbeidsplaatsen

R. aantal inkomenstrekkers van de collectieve sectoru

md

Pmd

~'mg

I' Y

invoer van diensten

invoer van goederen

wereldínvoer van goederen

leveringen van de diensten- aan de goederensector

leveringen van de goederen- aan de dienstensector

gemiddelde prijs van de consumptie

prijs van diensten

prijs van goederen

concurrerend uitvoerprijspeil van goederen (in binnenlandse valuta)

loonvoet

invoerprijs van

Lnvoerprijs van

diensten

goederen

(in binnenlandse valuta)

(in binnenlandse valuta)

~~rijti van de produktie van de markttiectur

pYi~ ~iri.js van de pr~iduktle van de díc~ntitc~ntic.rtur

I~Y~

9g

Sg

prijs van de produktle van de boederensec[or

bezettingsgraad goederensector (relatieve mutatie)

spaaroverschot collectieve sector (in ~-punten van het inkomen van
de marktsector)
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Su saldo lopende rekening (in Y-punten van het inkomen van de markt-

sector)

TR druk van de collectieve las[en op het loon- en overgedragen inkomen
(in 7-punten van dit beschikbare inkomen)

Tn ne[to druk van de collectieve lasten ( in i-punten van het inkomen
van d~- markl tiertor)

lr upbren};til wln~;lh[.Insl in};i~n

vd afzet van diensten

vg afzet van goederen

w' arbeidsinkomensquote (relatieve muta[ie)

wb reëel beschikbare loon- en uitkeringsvoet

y produktie marktsector

yd produktie dienstensector

y~ produktie goederenyector

y' produktíecapaciteit goederensector
g

yr beschikbare winst inclusief afschrijvingen

yra verdiende winst na afschrijvingen

yrb beschikbare winst inclusief afschrijvingen

yrab beschikbare winst na afschrijvingen

yrd verdiende winst inclusief afschrijvingen van de dienstensector

yrg verdiende winst inclusief afschrijvíngen van de goederensector
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