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Woord vooraf

Voorliggende studie i a tot stand gekomen in het kader van het project
"De bruikbaarheid van nationale econometriache modellen voor het simule-
ren van de jaren tachtig", onderdeel uitmakend van het voorwaardelijk
financieringsprogramma "Mogelijkheden en beperkingen van nationale en
internationale economische politiek".
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Toelichting bij de figuren:

- Voor alle figuren met twee lijnen geldt dat de ononderbro-
ken lijn betrekking heeft op de realisatie. De onderbroken
(streepjes-) líjn geeft de gesimuleerde reeks weer.

- Uitzondering: figuur 2, waar voor geldt:

Freia
- - - Vintaf-II

- Voor de figuren met drie lijnen geldt het volgende:

realisatie
- - - simulatie Freia
- . - simulatie Vintaf

- Een uitzonderíng hierop wordt gevormd door de fíguren 13 en
14. Voor deze twee figuren geldt:

simulatieresiduen afzet
- - - simulatieresiduen invoer
-.-.- simulatieresiduen produktie
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1. Inleiding

De introductie van het model Freia is een voortzetting van een logische
ontwikkeling díe te onderkennen valt in de volgtijdelijke modellenreeks
van het Centraal Plan Bureau. Na de grotendeels vraaggerichte modellen à
la 63-D, 69-C en het kwartaalmodel, komen de zogenaamde syntheae-model-
len naar voren, waarin vraag en aanbod in sterkere mate dan voorheen
samen de productie bepalen. Kende de eerste versie van het synthese-mo-
del (Vintaf-I) noch een sociale verzekeringenblok noch een monetaire
sector, de tweede versie onderving het eerste tekort, waarna Freia ook
aan de monetaire sfeer meer recht deed.
Voor wat betreft de plaats die in de modellen gegeven wordt aaa monetaí-
re variabelen, is de ontwikkeling niet eenparig te noemen. Nadat de mo-
netaire sector in de modellen 1961, 63-D, 69-C, Van den Belds C-S-model
en het kwartaalmodel een (vaak kleine) rol speelde, bevatte de Vintaf-
modellen geen monetaíre componenten, terwijl Freia weer wel aandacht
schenkt aan deze zaken. De introductie van de monetaire sfeer in Freia
als opvolger van de Vintaf-modellen is dus op zich niets nieuws, zij het
dat in ieder geval de omvang van de set monetaire vergelijkingen van een
andere orde is dan in het verleden. De hiermee gepaard gaande grotere
complexiteit zou men wel weer een voortzetting van de bestaande trend
kunnen noemen.

De opzet van dit paper is als volgt. Op de eerste plaats willen we de
kwaliteit van het model toetsen aan de hand van een historische simula-
tie. Er is dan dus sprake van een ex-post voorspelling aan de hand van
de gerealíseerde waarden van de exogenen en de eveneens gerealiseerde
vertraagde endogenen voorzover deze startwaarden betreffen. Deze excer-
citie wordt uitgevoerd voor de jaren 1975 tot en met 1981. De resultaten
van Freia zullen naast die van Vintaf-II worden gelegd, waar-na getracht
wordt aan te geven welk model de beste simulatie genereert.
Na deze modelinspectie, waarbij met name naar de (historische) voorspel-
kracht wordt gekeken, zullen we enkele karakteristieke spoorboekjes ge-
nereren teneinde saillante verschillen in de modellen en hun beleidaim-
plicaties op te sporen.
Aan de hand van de bevindingen wordt in het slot een voorlopig oordeel
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over de beide modellen geveld. Híerbij zijn we ona ervan bewust dat de
gebruikte onderzoekamethode bén van de vele instrumenten ia - zij het
zeker niet de minst geschikte - om een model te beoordelen op haar be-
trouwbaarheíd en beleidaímplicaties.

2. De historische simulatie van Vintaf-II en Freia met elkaar vergeleken

In deze paragraaf worden de simulaties voor de jaren 1975 tot en met
1981 naast elkaar gezet. Aet doel daarvan is uitepraken te doen ovez de
aterke en zwakke kanten van de modellen.

2.1. De ongelijkheidscoëffíciënt van Theil.

In het onderzoek naar de kwaliteit van de historische simulatie van een
model verschaft de ongelijkheidscoéfficiént van Theil informatie over de
mate waarin gesimuleerde tijdspaden aansluiten bij de gerealiseerde
waarden van de variabelen. Theill) definieerde die coëfficiënt als

~(vi~ - Rij)2

ocj~ r EVij f ERij

waarbij Vij ~ de voorspelling van variabele j

Rij ~ de realisatie van variabele j

ocj ~ de ongelijkheidscoëfficiënt behorende bij variabele j.

Desgewenst kunnen ongelijkheidscoëfficiénten voor groepen variabelen met
betrekking tot èèn of ineerdere tijdseenheden gedefinieerd worden2). Bij
de interpretatie van de coéfficiënt is het zínvol haar op te splitsen
volgens

1) Theil, H., Economic Forecasts and Policy, 1965, blz. 32.

2) De Beer, N.J., Voorspelprestaties van het Centraal Planbureau in de
periode 1953 t~m 1980, Research Memorandum, nr. 178, Tilburg, blz. 31.
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oc2 ~ V- R 2}(av - ar)2 } 2(1-r)avar
N N N '

waarbij V~ het rekenkundig gemiddelde van Vi ~

R~ het rekenkundig gemiddelde van R1
a~ ~ de variantie van de voorspelling
N ~ aantal waarnemingen
a~ de variantie van de realisatier
r ~ correlatiecoéfficiënt

N
E Vi
i
N

De eerste term in het rechterlid kan gelnterpreteerd worden als dat deel
van het kwadraat van de ongelijkheidscoéfficiënt, dat betrekking heeft
op een foutieve voorspelling van het gemiddelde van de betreffende
reeks. De tweede term wordt dienovereenkomstig geassocieerd met fouten
die bij het voorspellen gemaakt worden ten aanzien van de varianties van
respectievelijk voorspellingen en realisaties. Het derde onderdeel heeft
betrekking op enerzijds gemaakte fouten ten aanzien van het teken van de
voorspelling respectievelijk realisatie ten opzicht van de onderscheiden
gemiddelden en anderzijds op de discrepantie tussen voorspelling en rea-
lisatie. Het zal duidelijk zijn dat, indien een gering aantal "teken-
fouten" optreedt, de derde tezm als het minst systematische deel van de
gemaakte fouten aangemerkt dient te worden. Van een voorspeller kan im-
mers moeilijk verwacht worden, dat de afwijkingen ten opzichte van het
gemiddelde van een reeka perfect voorspeld worden. Enige voorzichtigheid
bij de interpretatie van de samenstellende delen is derhalve geboden.
Indien de derde term groot is in verhouding tot de overige twee en de
correlatiecoéfficiënt is groot en positief, dan zijn er bij de voorspel-
ling voornamelijk niet-syetematische fouten gemaakt. Wordt daarentegen
eenzelfde verdeling waargenomen, maar is de correlatiecoéfficiënt
(sterk) negatief, dan kan niet van een grote proportie niet-systemati-
sche fouten gesproken worden. Teneinde een zinvolle interpretatie moge-
lijk te maken, zullen we daar waar ongelijkheidscoëfficiénten worden
gebruikt, eveneens de drie onderdelen presenteren, zowel absoluut als
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gerelateerd aan het kwadraat van de ongelijkheidscoéfficiént; bovendien
zal de correlatiecoéfficiént worden weergegeven.

2.2. De historiache simulatie

2.2.1. De data

Voor Freia is door het C.P.B. een dataset aangeleverd met realisaties
van endogenen en exogenen voor de periode 1970 tot en met 1981. Als ge-
volg van het feit dat de maximale vertraging die in het model (exclusief
de investeringen in outillage) voorkomt vijf jaren bedraagt en dat voor
bepaalde exogenen geen waarnemingen voorhanden zíjn in de beginjaren
zeventig, is het startjaar van de simulatie 1975.
Wat Vintaf betreft, zijn historische simulatiea mogelijk voor de jaren
1960 tot en met 1981. De data, die in tegenstelling tot die van Freia
betrokken zijn uit de Nationale Rekeningen (cijfera vbbr de revisie van
1977), zijn eveneens verstrekt door het C.P.B. Ter verificatie van de
gevolgen die het startjaar 1975 voor de simulatie van Vintaf-II heeft,
wordt in appendix 1 deze simulatie van de jaren 1960 tot en met 1981
vergeleken met die van de periode 1975 tot en met 1981.
Bij de basiasimulaties van Freia en Vintaf-II is een aantal autonome
termen meegenomen. Een volledige opsomming daarvan wordt weergegeven in
appendix 2.

2.2.2. De vergelijking van de ex-post simulatíes

Het vergelijken van de e~poat voorspelkracht van beide modellen ge-
schiedt bloksgewijs. Eeret worden de modelprestaties van de aanbodblok-
ken met elkaar vergeleken waarna wordt overgegaan naar de vraagzijde van
het economisch proces. Steeds zal daarbíj worden toegewerkt naar de crtr
ciale saldogrootheden zoals de werkloosheid, het saldo op de lopende
rekening en de bezettingsgraad, en naar de belangrijkate groeívoeten,
zoals die van de productie, export en consumptie.
Bij de behandeling van vraag- en aanbodzijde passeren respectievelijk de
prijs- en loonvormingsprocessen de revue. Daarna wordt zijdelings aan-
dacht geschonken aan het overheíds- en sociale zekerheidsblok. Ofschoon
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Vintaf-II geen monetaire sector kent, bezien we toch in het kort de
prestaties van Freia's monetaire sub-model.

a. Aanbodzijde en arbeidsmarkt

Een belangrijke schakel in beide jaargangenmodellen wordt gevormd door
de ontwikkeling van de reële arbeidskosten in samenhang met de arbeids-
productiviteit en de technische vooruitgang. De belangrijkste component
van de reële arbeidskosten is de loonvoet van bedrijven. De prestatie
van Vintaf-II met betrekking tot deze variabele over de periode 1960-
1981 (zie appendix 1) is indrukwekkend te noemen, ook al ontstond er
rond 1975 en 1978 enige onduidelijkheid over de kwestie of het Yhillipa-
mechanisme al dan niet gehandhaafd diende te worden3). In de onderhavige
dynamische simulatie is dit effect weer volledig meegenomen. De model-
specifícatie van de loonvoetmutatie is in Freia op enkele punten gewij-
zigd. Met name het Phillips-curve-effect is ten opzicht van Vintaf-II in
sterk gewijzigde en verzwakte vorm opgenomen. Daarnaast speelt in Freia
de groeivoet van de structurele arbeidsproductiviteit een rol, terwijl
in Vintaf de groeivoet van de 'effectieve' arbeidsproductiviteit figu-
reert. In een tijdsspanne zoals de late jaren zeventig, met een dalende
bezettingsgraad, heeft dit in Vintaf een geringe negatieve loonpush uit
hoofde van de arbeidsproductiviteitsontwikkeling tot gevolg. De decompo-
sitie van de mutatie van de loonvoet zoals in tabel 1 opgenomen, ver-
schaft inzicht in de gewijzigde gewichten die de onderscheiden variabe-
len in de twee modellen hebben. Het meest opvallende is de zowel in a~
solute als in relatieve zin grote bijdrage die het Phillipe-effect le-
vert in de loonontwikkeling. De bijdragen in beide vergelijkingen van
prijscompensatie en arbeidsproductíviteitsstijging komen globaal met
elkaar overeen, zodat het Phillips-mechanisme de belangrijkste verschil-

3) Zie Den Hartog et.al., De structurele ontwikkeling van de werkgele-
genheid in macro-economisch perspectief, Preadvies voor de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde, Den Haag, 1975, blz. 80 en Rnegt et.al.,
Macro-economisch beleid en Vintaf-II: een gevoeligheidsanalyse in
Driehuis en Van der Zwan (red.), De voorbereiding van het economisch
beleid kritisch bezien. Leiden~Antwerpen, 1978, blz. 209 e.v.
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len voor zijn rekening neemt. Deze constatering komt nog terug in de
bespreking van de spoorboekjes.
Zoals blijkt, wordt de procentuele mutatíe van de loonvoet in Vintaf tot
1981 onderschat terwijl in het laatste jaar van de simulatie de opgetre-
den loonmatiging slechts ten dele gereproduceerd wordt. Freia vertoont
het tegenovergestelde beeld. Een voordurende overschatting treedt op,
waarbij overigens wel de knik in 1981 redelijk gevolgd wordt. Dit laat-
ste wekt evenwel weinig verbazing indien beseft wordt dat voor dit jaar
een sutonome term ad -2.7X is ingezet4).
Uit de vergelijkingsresiduen, die in de voorlaatste kolom van tabel 1
zijn opgenomen, kan geconcludeerd worden dat de loonvergelijking van
Freia tot en met 1979 - het laatste jaar van de periode waarover het
model geschat is - de voorkeur verdient boven de loonvergelijking van
Vintaf-II. Buiten de schattingsperiode van Freia valt het Vintaf-model
daarentegen te prefereren, zodat ook de vergelijkingsresiduen geen uit-
sluitsel geven over de kwaliteit van de loonrelatie.
De simulatieresiduen zijn in hoge mate bepalend voor en een resultante
van de werking van de loon-prijs-spiraal. Derhalve zullen we de richting
van de gesignaleerde simulatiefouten weer tegenkomen bij de bespreking
van de prijsvergelijkingen.
Tabel 2, die de coëfficiënten van Theil bevat voor de loonvoet, geeft
aan dat Vintaf een hogere waarde oplevert, waarbij het percentage syste-
matische fouten eveneens hoger is: 78X tegen 60X. Vintaf-II voor de lan-
gere periode (1965-1981) is evenwel superieur vergeleken met Vintaf-II,
gestart in '75 en Freia. Over de kwaliteit van de loonvergelijking valt
dan ook geen eenduidige conclusie te trekken.

4) Zie C.P.B. Freia. Een macro-economisch model voor de middellange ter-
mijn. Den Haag, 1983, blz. 101, voetnoot 2.



Tabel 1. Uecomposítie van de loonvergelijkingen van Vintaf-II en Freia, 1975-1981.

jaar prijscom- arbeids- afwente- Ph1111ps- werkge- loonver- au[onoom vergelij- simulatie-
pensatie producti- ling curve- verslas- vangende kingsresi residu~

viteíts- effect ten uitkerin- du
stijging gen

Vintaf

1975 9.70 2.42 U.56 -4.3U 0
1976 8.88 1.73 U.93 -5.56 0
1977 6.66 2.62 0.29 -5.78 0
197à S.U3 3.36 0.38 -5.42 0
1979 4.81 3.74 U.91 -5.18 U
198U 5.U1 '1.74 U.99 -5.44 U
1981 5.49 2.18 U.63 -5.42 0

Freía

0 0 2.17 2.44
0 0 U.26 3.01
0 U -l.ll 2.51
U U 1.4U 1.88
U 0 1.92 -0.06
U 0 1.69 U.13
0 U 0.25 -U.96

1975 11.11 3.47 U.11 -0.94 -0.12 0.31 0 U.22 -0.51
1976 1U.69 4.13 0.37 -1.25 0.'L7 0.17 0 -1.97 -3.01

1977 B.IU 3.81 U.U8 -1.49 -U.51 -0.26 0 -0.90 -1.93

1978 6.34 2.84 U.24 -1.45 -0.28 0.23 U U.76 -U.25
1979 4.84 2.75 U.U2 -1.43 0.3'L U.72 0 U.54 0.45
198U 5.38 3.U2 U.22 -1.53 U.33 -U.97 0 -2.76 -2.34
1981 6.40 2.37 U.6U -1.93 0.25 0.05 -2.70 -1.19 -1.U2

v

~ Een negatief teken duidt op overschatting.
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Tabel 2. Ongelijkheidscoéfficiénten van de loonvergelijkíngen.

o.c o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.093 0.009 0.005 0.001 0.003 0.94
53.5 6.5 40.0

Vintaf-II 0.127 0.016 0.008 0.005 0.004 0.917
50.0 28.0 22.0

Noot: Voor de ongelijkheidscoéfficiént betreffende Vintaf-II (1965-1981)
zie appendix 1.

De vergelijking die het oudste bouwjaar berekent, simuleert in beide
modellen goed. Zn Vintaf wordt de leeftijd van het oudste bouwjaar te
hoog geraamd, voor Freia geldt het tegenovergestelde. De mate van onder-
schatting in het eerste model is groter dan de overschatting van Freia.
Het gegeven dat in Vintaf-II de levensduur wordt overschat; leidt tot de
conclusie dat de reële arbeidskosten, bepalend voor de afstoot, onder-
schat worden. In Freia nemen we het tegenovergestelde waar: de reële ar-
beidskosten worden voor de gehele periode overschat.
Omdat de onderschatting van de loonvoetmutatie groter is dan die van de
ontwikkeling van de reële arbeidskosten moet de simulatie van de produc-
tieprijs van dezelfde aard zijn: een onderschatting in Vintaf-II. Weder~
om het omgekeerde geldt voor Freia.

De investeringsvergelijking in Freia is zeer verschillend van die van
Vintaf-II. In het laatste model worden de investeringen van vier facto-
ren afhankelijk gesteld. Naast de ontwikkeling van het bruto overig in-
komen, gedefleerd met de prijs van de investeringen, anderhalf jaar ver-
traagd, komen we een gestaffelde vertraging tegen van de afstoot van ou-
tillage. Als laatste verklarende variabele treedt de bezettingsgraad op.
In Freia is het reéle overig inkomen de grote afwezige. Evenals in Vin-
taf-II komen we een gestaffelde vertraging van de afstoot in outillage
tegen, zij het met een andere vertragingsstructuur. Het bezettingegraad-
effect is op een geheel andere wijze in het Freia-model geincorporeerd.
De mate waarin de capaciteit wordt gebruikt, in afwijking van de "norma-
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le" bezetting, die in deze vergelijking op 70z is gesteld, bepaalt name-
lijk de kracht waarmede de rendementsverwachtingen en de kostprijs van
langlopende leningen op de investeringen doorwerken. De afzetverwachticr
gen komen via deze constructie in theoretisch opzicht beter dan in Vin-
taf-II aan bod. Verder wordt het niveau van de investeringen verklaard
door de productiegroei. Er kan dus gesteld worden dat de acceleratorge-
dachte op twee wijzen gestalte krijgt in de investeringsfunctie. Aet ef-
fect van deze variabele wordt bij een groeiende kapitaalgoederenvoorraad
overigens bij voortduring geringer.

De investeringsrelatie van Freia genereert een aanmerkelijke overschat-
ting, die in 1981 is opgelopen tot ongeveer 1.5 miljard gulden. Vintaf-
II daarentegen begínt en eindigt met een forse overschatting, maar le-
vert in de tussenliggende periode aanmerkelijke onderschattingen af.
Kijken we naar de procentuele mutaties van deze bestedingscategorie dan
blijken beide modellen geenszins bij machte het gerealiseerde verloop
adequaat te simuleren. De investeringen blijven een moeilijk te voor-
spellen grootheid, ofschoon Freia, getuige figuur 1, aanzienlijk gerin-
gere simulatieresiduen produceert.

1975 '76 '77 „8 '79 '80 1981

Figuur 1: Procentuele mutaties van het volume van de investeringen in
outillage



lo

De ongelijkheidscoéfficiënten, die in tabel 3 zijn samengebracht, ad-
strueren de verbetering van prestatie van Freia ten opzichte van Vintaf,
zij het dat ook voor dit model de waarde van de coëffíciént hoog is.

Tabel 3. Ongelijkheidscoéfficiénten van de investeringsvergelijkingen.

o.c o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.351 0.123 0.011 0.033 0.079 0.833
8.7 27.1 64.2

Vintaf-II 0.724 0.524 0.015 0.027 0.482 -0.005
2.8 5.2 92.0

Het grote aantal tekenfouten in Vintaf leidt tot een negatieve correla-
tiecoëfficiént. Het hoge percentage covariantiefouten kan derhalve in
beide modellen, maar zeker in Vintaf, niet als on-systematisch aange-
merkt worden.

De ín Vintaf-II gesignaleerde forse overschatting van de investeringen
in outillage in 1975, tezamen met de te hoog geraamde levensduur, zorgen
voor een overschatting van de kapitaalgoederenvoorraad van 1975 tot en
met 1977. Pas na 1977 leiden de onderschatte investeringen tot eenzelfde
deviatie in de kapitaalgoederenvoorraad. In 1981 treedt wederom het te-
genovergestelde op.
Het beeld ten aanzien van het aantal arbeidsplaatsen is eenvoudiger. Als
gevolg van het arbeidsintenaievere karakter van oude jaargangen is het
effect van de overschatting van de levensduur dominant. Het aantal man-
jaren verbonden aan de gesimuleerde capaciteit wordt in Vintaf-II dan
ook voortdurend overschat.
De te lage raming van de levensduur en de overschatting van de investe-
ringen leiden in Freia tot een continue overschatting van de kapitaal-
goederenvoorraad en de productiecapaciteít5). Uit de vanaf 1978 optre-

5) In Freia is er verschil tussen deze twee begrippen als gevolg van de
"disembodíed technical progress".
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dende overschatting van het aantal arbeidsplaatsen kan afgeleid worden
dat het effect van de te laag geraamde levensduur meer dan gecompenseerd
wordt. Dit wordt ongetwijfeld in de hand gewerkt door het aangepaete
schema van overlevingsfracties - die in figuur 2 zijn opgenomen - waar-
door de jaargang die wordt afgeschreven in Freia reeda voor een groter
deel door technische slijtage verdwenen is dan in Vintaf, hetgeen het
effect van de kortere levensduur enigszins tempert. Daarnaast is in de
basisprojectie de levensduur in Freia groter dan in Vintaf6) waardoor
over het algemeen kleinere jaargangen economisch afgeschreven worden.
Vintaf begint en eindigt met een overschatting van 65.000 manjaren,
Freia daarentegen geneteert in het begin van de ex-post-simulatieperiode
een teveel van 5.000 manjaren en eindigt in 1981 met een simulatíeresidu
van ca. 60.000 manjaren.

1,0

0,8

0,6
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0,2

0,0
3 7 11 15 19 23 27 31

Figuur 2: Overlevingsfracties.

35 39 43

6) Voor een verklaring zie o.m. Den Butter, Freía and Kompas, The Cen-
tral Planning Bureau's new generation of macro-economic policq models: a
review article. De Economist, jaargang 133, nr. 1, 1985, blz. 56.
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In Vintaf-II wordt de werkgelegenheid niet verklaard uit louter en al-
leen het aantal arbeidsplaatsen, waardoor de boven beschreven residuen
niet zonder meer het beeld bepalen van de werkgelegenheid. Naast de aan-
bodzijde van het economísch proces wordt in Víntaf-II ook de vraagzijde
van de economie bepalend geacht voor de link tussen het aan de capaci-
teit gelieerde aantal arbeidsplaatsen en de werkgelegenheid. Uit dien
hoofde is de bezettingsgraad toegevoegd, hetgeen reaulteert in de vol-
gende vergelijking:

a~ a~ - 0.5(1-q)a~ t 4.5

met a : de werkgelegenheid
a~ : het aantal arbeidsplaatsen
q : de bezettingsgraad

waarbij de coéfficiént van het bezettingsgraadeffect, -0.5, de mate van
labour hoarding aangeeft. Deze gedragsrelatie is, zoals het gehele Vin-
taf-model, geschat tot en met 1973, en lijkt voor de onderhavige periode
aan werkelijkheidswaarde te hebben ingeboet, getuige de grote positieve
vergelijkingsresiduen7).
Dientengevolge resulteert de overschatting van het aantal arbeidaplaat-
sen niet in een te hoog geraamde werkgelegenheid, integendeel, zoals
figuur 3 laat zien.
De bezettingsgraad versterkt dit effect tot en met 1980. De optredende
overechatting van deze grootheid in 1981, waarover later meer, bewerk-
stelligt, tezamen met de capaciteitsvraag, een geringe overachatting.
Gerelateerd aan dit laatste jaar kan dan ook van een redelijke prestatie
gesproken worden.
In Freia is, wellicht onder druk van de problemen die de werkgelegen-
heidsvergelijking van Vintaf-II opleverde, gekozen voor een andere mo-
delspecificatie betreffende de overgang van het aantal arbeidsplaatsen

7) De werkgelegenheidsvergelijking en het erachter liggende vraagmodel
naar arbeid, werd ondermeer op deze grond al zwaar onder vuur genomen in
1978 in de door Driehuis en Van der 2wan aangezwengelde discussíe over
de voorbereiding van het economisch beleid.
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Figuur 3: De werkgelegenheid in Vintaf-II (x 1.000.000 manjaren).
naar de werkgelegenheid. Is het in Víntaf, in termen van de onevenwich-
tigheidsanalyse, de korte kant van de macro-economische arbeidsmarkt die
de omvang van de werkgelegenheid bepaalt, in Freia geldt dit slechts
voor de meso-economische arbeidsmarkten. Dit leidt op macro-niveau tot
een werkgelegenheidsfunctie waarbij vraag naar en aanbod van arbeid voor
bedrijven worden gewogen met coëfficiënten die afhankelijk zijn van de
spanning op de arbeidsmarkt.
Met deze nieuwe specificatie wordt in Freia zodoende naast de conjunctu-
rele en structurele werkloosheid ook het aantal vacatures verklaard. De
vraag naar arbeid door bedrijven, wordt - analoog aan Vintaf - verklaard
uit de capaciteitsvraag en de bezettingsgraad. De coéfficiënt ten aan-
zien van het bezettingsgraadeffect is enigszine verhoogd hetgeen bete-
kent dat de mate van labour-hoarding modelmatig iets lager is inge-
schaald. Het positieve vergelijkingsresidu in de vergelijking voor de
vraag naar arbeíd (in Vintaf de werkgelegenheidsvergelíjking, in Freia
niet) is aanmerkelijk verminderd, desalniettemin worden ook i.n Freia de
overschattingen van respectievelijk de bezettingsgraad en de capaci-
teitsvraag naar arbeid teniet gedaan, met uitzondering van 1981. Fíguur
4 bevat de realisaties en simulaties voor Freia.
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Figuur 4: Werkgelegenheid in Freia (x 1.000.000 manjaren).

Het is duidelijk dat de aandacht die aan de werkgelegenheidsvergelijking
is geschonken haar vruchten heeft afgeworpen. De mate van verklaring van
deze spilvariabele is aanzienlijk verbeterd ofschoon Vintaf-II beter
simuleert in 1981I8)

De relatie van het arbeidsaanbod is ook een vergelijking, díe, vanwege
slechte resultaten, in Freia fors veranderd is. Het looneffect is uit de
aanbodvergelijking verdwenen en het "discouraged worker"-effect is
enigszins anders gemodelleerd. Voorts is in Freia een structurele exoge-
ne aanbodcomponent opgenomen die bepaald is op basis van een trendmatige
ontwikkeling van de deelnemingspercentages, waarmee het bezwaar tegen
Vintaf, waarin een constante participatiegraad van 47X gold, lijkt te
zijn opgeheven. De simulatieresultaten van het aanbod zijn door deze
ingrepen sterk verbeterd. Vintaf-II levert voor de gehele periode een

8) Dit geldt niet voor Vintaf-II indien gestart in 1965.
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onderschatting op die toeneemt van circa 25.000 manjaren in 1975 tot on-
geveer 150.000 manjaren in 1981. Freia daarentegen begint met een lichte
overschatting van het arbeidsaanbod maar eindigt met een, zij het be-
scheiden, onderschatting van 33.000 manjaren. De conaequenties voor de
werkloosheid zijn hieruit af te leiden. Freia simuleert deze saldogroot-
heid over het algemeen goed, met een gPringe overschatting van de jaren
zeventig. De sterke toename in 1981 wordt evenwel niet echt verklaard.
Het te laag ingeschaalde aanbod van arbeid, tezamen met de overschatting
van de werkgelegenheid, versterken elkaar en resulteren in een simula-
tieresidu van circa 60.000 manjaren in 1981.
Vintaf-II doet het wat de werkloosheid betreft een stuk minder goed. Als
gevolg van de voortdurende onderschatting van werkgelegenheíd en ar-
beidsaanbod wordt deze variabele tot en met 1979 behoorlijk overschat.
Evenals in Freia werken in 1981 de twee componenten van de werkloosheid
in dezelfde richting, waardoor een onderschatting van 161.000 manjaren
ontstaat9)
De ongelijkheidscoéfficiënt van Theil illustreert de verbetering in si-
mulatieprestatie met betrekking tot de werkloosheid. Zoals uit tabel 4
blijkt, is de coéfficiént voor Vintaf substantieel hoger. Beide modellen
simuleren de centrale tendentie van de reeks goed. Freia heeft het
grootste percentage fouten ten aanzien van de variantie terwijl Vintaf
een grotere fractie covariantiefouten genereert. De uiterst geringe cor-
relatiecoéfficiént duidt er op dat dit hogere percentage niet als onsys-
tematisch aangemerkt kan worden.

9) Vintaf-II gestart in 1965 doet het wat de werkloosheid betreft beter.
In 1981 wordt deze grootheid ongeveer 110.000 manjaren te laag geraamd,
een prestatie die enigszins vergelijkbaar i s met die van Freia: zie ap-
pendix 1.
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Tabel 4. Ongelijkheidscoëfficiénten van de werkloosheidsvergelijking.

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.051 0.003 0.000 0.003 0.000 0.989
0.4 91.6 8.0

Vintaf-II 0.127 0.016 0.000 0.010 0.006 0.035
0.5 62.1 37.4

Er moet op grond van het bovenstaande met betrekking tot het aanbodblok
en de arbeidsmarkt geconcludeerd worden dat Freia aanzienlijk beter is
toegerust om de jaren 1975-1981 te verklaren. Een mogelijke zwakke acha-
kel is wellicht de loonvergelijking, die in 1981 een aanpassing van de
constante term behoefde om het gerealiseerde niveau enigszins te kunnen
benaderen. Maar ook voor de werkloosheid geldt dat 1981 - een jaar dat
ook buiten de schattingsperiode van Freia valt - reeds een aanmerkelijk
residu kent. Of dit model bij machte zal zijn de forse werkloosheidstoe-
neming in de jaren tachtig te beschrijven, laat zich op grond van deze
korte simulatieperiode evenwel niet afleiden.

b. Vraagzijde en prijzenblok

In essentíe zijn de in Vintaf-II werkzame kosten- en prijsvergelijkingen
in Freia ongewijzigd overgenomen. Door de hoge mate van desagregatie die
het Freia-model kenmerkt, zijn er evenwel een aantal verfijningen aange-
bracht. De endogenisering van de gecumuleerde invoer- en aardgasquoten
maken het mogelijk in Freia nauwkeuriger de effecten van exogene prijs-
mutaties, gedifferentieerd naar importcategorie, te ramen. De desagrega-
tie van de export heeft in Freia geleid tot het opnemen van drie kosten-
vergelijkingen, die respectievelijk betrekking hebben op de uitvoer van
goederen, diensten en energie. Zodoende kan er rekening worden gehouden
met de per exportcategorie verschillende effecten van importpríjsfluctu-
atíes en de verschilien in gecumuleerde loon- en kapitaalkostenquoten.
Om dezelfde redenen zijn ook de kosten van consumptie (overheid, parti-
culier) en investeringen (bedrijfsgebouwen, outillage) opgesplitst.
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Ook het aantal prijsvergelijkingen is drastisch uitgebreid. Een groot
aantal daarvan bestaat uit eenvoudíge rekenregels, waarbij prijsmutaties
van aanverwante goederecr dan wel verbruikerscategorieën als verklarende
grootheden optreden. De prijevergelijkingen voor de particulíere con-
sumptie, investeringen en uitvoer van gcederen zijn nauwelijks gewij-
zigd. Naast de kosten, die slechts gedeeltelijk kunnen worden doorbere-
kend als gevolg van buitenlandse concurrentie, zijn er bezettingsgraad-
effecten die de prijzen onder druk zetten, in geval van een dalende ca-
paciteitsbenutting. Aet niveau van de bezettingsgraad, dat in beide mo-
dellen een rol speelt wordt in Freia afgekapt als de bezetting van de
capaciteit onder de 85X geraakt.
Grofweg gesproken worden in Vintaf-II de loon- en prijsmutaties geduren-
de de periode 1975-1981 onderschat. Dit geldt zeker voor de nivesus van
deze variabelen. Ofschoon in Freia een iets grotere verscàeídenheid op-
treedt, is in dit model daarentegen sprake van een overschatting van de
loon- en prijsmutaties, althans gedurende de jaren zeventig. Op de sa-
menhang met de simulatieresiduen in de loonvergelijking werd in het
voorgaande reeds gewezen, ook al spelen in enkele vergelijkingen de ver-
gelijkingsresiduen een doorslaggevende rol. In de figuren 5 tot en met 8
zijn de realisaties en simulaties voor beide modellen opgenomen van zo-
wel de procentuele mutaties als van de niveaus van de prijsindices met
betrekking tot de particuliere corisumptie en de totale export van goede-
ren10)~

Wat de simulatieprestatie betreft moet Freia ten aanzien van de procen-
tuele mutatie van de consumptieprijs een verbetering genoemd worden. Met
name 1979-1981 wordt aanmerkelijk beter gesimuleerd. Dit geldt eveneens
voor de groeivoet van het exportprijspeil. Daarbij dient vermeld te wor-
den dat in Vintaf aan de vier prijsvergelijkingen autonome termen zijn
toegevoegd die de prijsbewegingen uit hoofde van de extreme olieschokken
weergeven. Deze effecten zijn gewogen met gewichten die aan de specifi-
catie van Freia ontleend zijn. In Freia is alleen aan de vergelijking
voor de prijs van uitvoer van olieproducten een term met de vergelij-

10) In Freia dus inclusief energie.
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kingsresiduen toegevoegd. Voor de vier prijsvergelijkingen die Vintaf-II
bevat en voor de vergelijkbare relaties uit Freia zijn ín tabel 5 de
ongelijkheidscoéfficiénten samengebracht.

Tabel 5. Ongelijkheidscoéfficiënten van de verschillende
prijevergelijkingen

variabele o.c. o.c.2 IJm Uc Us r

V-II 0.071 0.005 0.003 0.001 0.001 0.956
pcp SOX 15X 35X

Freia 0.068 0.005 0.001 0.001 0.003 0.944
26X 16X 58X

V-II 0.100 0.010 0.001 0.005 0.004 0.980
pb 5X 52X 43X

Freia 0.081 0.007 0.001 0.000 0.006 0.968
9X 4X 87X

V-II 0.117 0.014 0.008 0.001 0.006 0.963.
pi 58X 5X 37X

Freia 0.078 0.006 0.002 0.001 0.003 0.966
32X 12X 567

V-II 0.267 0.072 0.049 0.002 0.021 -0.032

pigb 68X 3X 29X
Freia 0.148 0.022 0.000 0.009 0.013 0.316

OX 39X 61X

waarbij pcp f

pb s
pi ~

pígb

procentuele mutatie van de prijs van de particuliere
consumptie
procentuele mutatie van de prijs van de goederenuitvoer
procentuele mutatie van de prijs van investeringen in
outillage en transportmiddelen
procentuele mutatie van de prijs van investeringen in
gebouwen

Voor alle vergelijkingen geldt dat de ongelijkheidscoéfficiënten in
Freia geringer zijn, terwijl het systematische gedeelte van de fouten
over de gehele linie gereduceerd is. Alleen in de exportprijsvergelij-



21

king wordt in beide modellen één tekenfout gemaakt.
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Freia het
prijssysteem enigszins beter simuleert.

In beide modellen is, wat de particuliere consumptie en de export be-
treft, de wisselwerking tussen prijs en volume zo gemodelleerd dat een
stijging van de prijs een daling van het volume teweeg brengt. Als ge-
volg hiervan zal ook een overschatting van de één veelal gepaard gaan
met een onderschatting van de ander. In Freia is dit duidelijk waarneem-
baar, zoals uit tabel 6 blijkt. De onderste balk geeft het percentage
gevallen aan waarin de tekens gelijk zijn.

Tabel 6. Samenhang tussen overschattingen (f) van de procentuele
prijsmutaties en onderschattingen (-) van de volume-
mutaties in Freia en Vintaf-II.

Freia Vintaf-II
. . . . . . .

jaar pcp cp pb b pcp cp pb b

1975 f - - f - - - -

1976 t - t - - - - f

1977 f f - t - - - t

1978 t - t t t - - f

1979 - - f - t - - -

1980 - t t f - t t -

1981 - t - - - - f -

29X 29i. 717 29z

c a procentuele mutatie van het volume van de particuliere
P

consumptie
b a procentuele mutatie van het volume van de goederenuit-

voer

Ten aanzien van de export geldt in Vintaf-II hetzelfde. In de consump-
tiesfeer zijn het in dit model evenwel de forse onderschattingen van de
nominale particuliere consumptiecijfers die het beeld bepalen.
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Bij de behandeling van het aanbodblok is reeds stilgestaan bij de speci-
ficatie van de investeringsvergelijkingen van beide modellen. De prijs
van inveateringsgoederen, zo werd vastgesteld, speelt een rol in Vintaf-
II. In Freia komt deze variabele niet direct voor in de investeringsver-
gelijking, maar via het rendement op de nieuwate jaargang oefent deze
prijsindex toch invloed uit op de omvang van de investeringen ín outil-
lage. Verwacht mag worden dat met name in Freia de relatie prijs-volume
bij de investeringen aanmerkelijk zwakker zal zijn dan hierboven gecon-
atateerd ten aanzíen van de de particuliere conaumptie en de uitvoer van
goederen. Uit de simulatieresultaten blijkt dit ook. Dit wordt veroor-
zaakt door het feit dat onder invloed van de lage bezettingagraad het
rendement slechts een gering effect sorteert.
Wat de modelepecificatie van de bestedingsvergelijkingen in Freia be-
treft, is er ten opzichte van Víntaf het nodige veranderd, zoals hier-
voor reeds is aangestipt. Aet meest saillant zijn wellicht de wijzigin-
gen in de vergelijking van de investeringen in outillage te noemen, die
bij de behandeling van het aanbodblok reeds ter eprake zijn gekomen. Wat
de simulatieresultaten betreft, bleek Vintaf in het begin-- en het eind-
jaar fors te overschatten met in de tussenliggende jaren een tegenge-
steld beeld. Freia, zo werd vastgesteld, vertoont vanaf 1976 een voort-
durende overschatting.

De bedrijfsinvesteringen in gebouwen worden in Freia, geheel analoog aan
Vintaf-II, verklaard door de investeringen in outillage en voor een
klein gedeelte uit de afstoot. De ovex-~onderschattingen díe ten aanzien
van de investeringen in outillage zijn geconstateerd, komen we bij de
investeringen in gebouwen dan ook weer tegen. De procentuele mutaties,
zowel gerealiseerd als gesimuleerd, zijn in figuur 9 opgenomen. Freia
simuleert in dit verband over de gehele periode beter.
Deze variabele laat duidelijk zien dat bij de interpretatie van de on-
gelijkheidscoéfficiënt de nodige voorzichtigheid geboden is. Zoals uit
het plaatje te zien is, wordt er door Vintaf-II in vier van de zeven ja-
ren een tekenfout gemaakt, terwijl Freia twee keer een stijging van deze
beatedingscomponent voorspelt terwijl een daling plaatsvond.
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Figuur 9: Procentuele mutaties van het volume van de investeringen in
gebouwen.

Kijken we naar tabel 7 met de ongelijkheidscoëfficiënten en de decompo-
sitie daarvan, dan zien we dat het covariantiegedeelte ca. 82X van het
geheel beslaat wat echter niet op een grote fractie onsystematische fou-
ten duidt. De negatieve correlatiecoéfficiënt wijst hierop. Duidelijk is
dat Freia aanzienlijke progressie boekt bij de verklaring van de inves-
teringen in gebouwen en dat terwijl de vergelijking dus nauwelijks aan-
gepast is en de exogene in beide modellen dezelfde waarden aanneemt.

Tabel 7. Ongelijkheidscoëfficiénten van de vergelijkingen van de
bedrijfsinvesteringen in gebouwen.

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.373 0.139 0.049 0.015 0.075 0.839
35.4 10.8 53.8

Vintaf-II 0.807 0.651 0.048 0.072 0.531 -0.221
7.4 11.1 81.5
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De investeringen in voorraden zijn in Vintaf-II gekoppeld aan de veran-
deringen in de binnenlandse afzet minus de investeringen in voorraden.
Het betreft hier een eenvoudige rekenregel waaraan in de ex-post simula-
tie een autonome term is toegevoegd met de vergelijkingsresiduen. Desal-
niettemin simuleert deze grootheid uítzonderlijk slecht, hetgeen niet
verwonderlijk is als men de simulatieprestatie van het model met betrelti
king tot de afzet ziet, waarover later meer. In Freia is aan de epecifi-
catie meer aandacht besteed. De koppeling met de afzet bleef gehand-
haafd. Als additionele verklarende variabelen zijn twee grootheden uit
de monetaire sfeer toegevoegd. De eerste is een kredietspanningsvariabe-
le die de mate van onevenwichtigheid op de kredietmarkt meet. Een stíj-
ging van de spanning op de kredietmarkt wordt geacht een negatief effect
op de voorraden te hebben. Als tweede link vanuit de monetaire sector
figureert een reéle rente-term, die de financieringslasten modelmatig
benadert. Het teken van deze variabele is eveneens negatief.
Deze inspanningen hebben niet geleid tot een aanzienlijke verbetering
van het simulatieresultaat. Zo worden in vier van de zeven jaren fouten
gemeten van circa 100z van de realisaties.

De particuliere consumptie wordt in Freia, in navolging van Vintaf-II,
verklaard in nominale termen. De in het Vintaf-model voorkomende regres-
soren, de eerste verschillen van de beschikbare loon-, uitkerings- en
overige inkomens, zijn in Freia gehandhaafd, zij het dat de eerste twee
categorieën van dezelfde consumptiequote zijn voorzien.
Aan de gedragsrelatie voor de partículiere consumptie is de ontwikkeling
van de reële rente als derde verklarende variabele toegevoegd, waarmee
de alternatieve kosten van het consumeren worden benaderd. Een tweede
interpretatie betreft de vermogensverliezen die door een stijging van de
onderhavige variabele worden teweeggebracht. Voor beide verklaringen
geldt dat de coëfficiënt negatief is.

De gesignaleerde lichte onderschatting van de werkgelegenheid en de no~
al oplopende overschatting van de loonvoet dragen er zorg voor dat het
looninkomen in Freia overschat wordt.
Verder leiden de overschattingen in de prijzensfeer en de onderschattin-
gen in de volumesfeer tot een overschatting van het nominale nationale
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inkomen en wel zodanig dat ook de beschikbare overige inkomens te hoog
geraamd worden. Vía beide grootheden resulteert dan ook een te hoge ra-
ming van de nominale consumptie.
In Víntaf liggen de zaken iets gecompliceerder. De simulaties van de
werkgelegenheid en de loonvoet resulteren in een onderschatting van de
loonsom verdiend in de bedrijven. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling
van de uitkeringsinkomens. Met name in 1981 wordt deze post, door de
forse onderschatting van de werkloosheid onderschat met ongeveer 11 mil-
jard guldenll). De nominale particuliere consumptie wordt als gevolg
hiervan voortdurend te laag geraamd, níettegenstaande de aanzienlijke
overschattingen van het beschikbare overige inkomen.
Voor beide modellen geldt derhalve dat het teken van de simulatiefout
betreffende de nominale consumptie gelijk is aan het teken van het simu-
latieresidu met betrekking tot het prijsindexcijfer: in Vintaf worden
beide onderschat, voor Freia geldt het omgekeerde. Dit heeft voor de
volumina de volgende consequenties.
In Freia domineert de prijs, hetgeen resulteert in een onderschatting
van het volume van de particuliere consumptie. De gesignaleerde onder-
schattingen van de nominale particuliere consumptie in Vintaf-II zijn
evenwel zo groot dat de onderschatting van het prijsindexcijfer niet
leidt tot een te hoge raming van het consumptievolume. Hier is ook al op
gewezen bij de bespreking van de relatie tussen de volume- en de prij-
zensfeer.
In figuur 10 zijn de procentuele mutaties van het volume van de partic~r
liere consump[ie, zoals door beide modellen gesimuleerd, tegen elkaar
afgezet. Gerelateerd aan de realisaties blijkt Freia met name in de ja-
ren 1976 tot en met 1978 beter te simuleren. Gelet op de enorme versto-
ringen in de nominale particuliere consumptie kan niets anders geconclu-
deerd worden dan dat Vintaf-II deze belangrijke variabele toch goed be-
nadert.

11) In Freia is deze verstoring afwezig; hierop wordt teruggekomen bij
de bespreking van het sociale zekerheidsblok.
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Figuur lO:Procentuele mutaties van het volume van de particuliere
consumptie.

Evenals de nominale particuliere consumptie is in Vintaf-II ook het vo-
lume van de export van goederen een zwak gesimuleerde grootheid. Ten
aanzien van de exportprijsmutatie is reeds opgemerkt dat er met behulp
van een sutonome term rekening is gehouden met de twee olieprijsschok-
ken. Deze ingreep is in de prijzensfeer redelijk eenvoudig door te voe-
ren. De gedragsvergelijking voor het volume van de export van goederen,
in Vintaf dus incluaief energie, is minder gemakkelijk te amenderen.
Ingrepen betreffende de herwogen wereldhandelsvariabele en de prijselas-
ticiteit liggen voor de hand, maar vereisen nogal forse wijzigingen.
Daarom is daarvan afgezien en is de exportvergelijking gelaten voor wat
ze is12).

De desagregatie die in Freia is doorgevoerd ondervangt de genoemde pro-
blematiek. De export van energie is uit het totaal der goederen afgezon-
derd. De volumemutatiea worden buíten het model om geraamd terwijl de

12) Ofschoon men op het C.P.B. doende is de beschreven wijzigingen te
entameren.
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prijsmutatie verklaard wordt door de kostenmutatie van deze exportcate-
gorie.
Zoals reeds is opgemerkt is aan deze vergelijking een autonome term toe-
gevoegd met de vergelijkingsresiduen, zodat de betekenis van deze rela-
tie met name op he[ gebied van de variantenanalyse gezocht moet wor-
den13).

Het Zijlstra-effect speelt ín de uitvoervergelijking van Freia (goederen
exclusief energie) geen rol, dit in tegenstelling tot Vintaf-II. Daar-
naast is de Royckse-vertraging uit Vintaf weggelaten, en vervangen door
een gestaffelde vertraging, waardoor het onderscheid tussen de lange en
korte termijn prijselasticiteit gehandhaafd blijft.
Het volume van de export van goederen wordt in Vintaf aanzienlijk onder-
schat met uitzondering van 1978. Eén van de oorzaken hiervan is het ge-
geven dat de vergelijking tot en met 1973 geschat is. De vergelijkings-
residuen voor de onderhavige periode zijn sterk positief, hetgeen een
onderschatting in de hand kan werken. Tabel 8 bevat de bedoelde resi-
duen.
De gesignaleerde onderschatting van de exportprijs corrigeert de tendens
tot een te lage raming van de export enigszins maar is, getuige de cij-
fers, niet voldoende om de simulatie redelijk in de buurt van de reali-
satie te krijgen. De werking van het Zijlstra-effect heeft hetzelfde
teken als de uitvoerprijs. Op grond hiervan kan niets anders geconclu-
deerd worden dan dat de structuur van de uitvoervergelijking in Vintaf
niet geschikt, is om de periode na de eerste oliecrisis adequaat te be-
schrijven.

13) Deze autonome term staat niet op pagina 101 van de monografie ver-
meld maar hoort daar, blijkens overleg met het C.P.B., wel thuis.
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Tabel 8. De vergelijkingsresíduen van de uítvoervergelijking van Vintaf-
II en de berekende simulatieresiduen in miljarden guldens.

jaar vergelijkings- simulatie- gerealiseerde
residu residu export

1975 5.7 5.2 60.6
1976 4.6 5.8 67.5
1977 4.3 3.0 66.4
1978 2.2 -0.4 68.3
1979 5.1 1.3 75.1
1980 3.2 1.9 75.9
1981 4.2 3.7 76.2

Doet Freia het beter? Een blik op de ongelijkheidscoéfficiënten, die in
tabel 9 zijn opgenomen, leert dat dit kengetal in Freia meer dan gehal-
veerd is.

Tabel 9. Ongelijkheidscoéfficiénten van de vergelijking van de
goederenuitvoer.

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.145 0.021 0.001 0.011 0.090 0.975
3.9 53.5 42.6

Vintaf-II 0.310 0.096 0.001 0.023 0.072 0.831
1.8 23.8 74.4

In Vintaf-II worden twee tekenfouten gemaakt, in Freia één. De toename
van het percentage covariantiefouten ín Vintaf kan derhalve niet gein-
terpreteerd worden als een dalende fractie niet-systematische fouten.
Het beeld wordt natuurlijk vertekend door het feit dat Vintaf het nivesu
van de totale export van goederen endogeen raamt terwijl Freia, zoals
hierboven reeds ter sprake kwam, een exogene volume-component kent voor
de uitvoer van energie. Figuur 11 bevat de realisatie en de simulaties
van beide modellen voor de procentuele mutaties van het volume van de
totale uitvoer van goederen. Daaruit blijkt dat met name ten aanzien van
de jaren 1975, 1978 en 1979 Vintaf tekort schíet.
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Figuur 11: Procentuele mutaties van het volume van de goederenuitvoer.

Het niveau van het volume van de totale goederenuitvoer wordt in Freia
voortdurend overschat, wat onder meer samenhangt met de onderschattingen
van de prijsmutaties in 1975 en 1977. De maximale onderschatting be-
draagt circa 2.5 miljard gulden, tegen een maximaal simulatieresidu van
bijna 6 miljard in Vintaf (vgl. tabel 8). Op grond van het bovenstaande
kan geconcludeerd worden dat Freia beter bij machte is de export van
goederen gedurende de periode 1975-1981 te beschríjven. Voor beide mo-
dellen geldt dat de gedragsvergelijkingen nogal grote vergelijkingsresi-
duen kennen, die het simulatieresultaat sterk bepalen. In Vintaf is de
structurele zwakheid zelfs onoverkomelijk te noemen.

Het saldo van de dienstenbalans is in Vintaf exogeen. In Freia zijn zo-
wel in- als uitvoer van diensten geëndogeniseerd. De procentuele mutatie
van de export van diensten is op eenvoudige wijze gekoppeld aan de
groeivoet van de goederenuitvoer (exclusief energie). Ten aanzien van de
simulatieresultaten geldt dan ook grosso modo hetzelfde ala hierboven
bij de bespreking van de goederenexport ie opgemerkt.
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Vintaf wordt gekenmerkt door een overheidssector die qua bestedingen
exogeen is. In Freia zijn de netto materiéle overheidsconaumptie en de
overheidsinvesteringen endogeen. De volumina zijn exogeen gehouden, zo-
dat het beeld van de ex-post-simulatie bepaald wordt door de eerder be-
schreven overschattingen in de prijzensfeer. De vergelíjkingen lijken
dan ook geenszins bedoeld om de voorspelkracht te vergroten maar meer om
het aantal ingangen voor het te entameren overheidsbeleid te verhogen.

Voor de ontwikkeling van de afzet zijn met name de export, conaumptie en
investeringen bepalend. Tabel 10 vat het globale beeld van de besproken
simulatieresultaten van deze drie bestedíngscategorieén eamen.

Tabel 10. Over- (f) en onderschattingen (-) van de niveaus van de
volumina en de prijzen van consumptie, export, investeringen
en afzet (v).

pc
Vintaf-II -

c pb b pi 1 pv v

Freia t - -~f t f t f -~f

De afzet van de sector bedrijven volgt in Freia globaal het teken van de
export en de investeringen. De particuliere consumptie zorgt voor een
compensatie zodat het simulatíeresidu in de vergelijking van de afzet
gemiddeld genomen niet al te groot is.
In Vintaf-II 'volgt' de afzet eigenlYjk alle drie de bestedíngscatego-
rieén. Immers ook de investeringen worden in vier van de zeven jaren
fors onderschat. De grootste fouten worden evenwel gemaakt bij de simu-
latie van de export en de consumptie.

Als gevolg van de sterke koppeling van de import aan de afzet wordt deze
variabele in Vintaf-II onderschat. Daar dragen prijs- en 2ijlstra-effect
toe bij, terwijl ook de vergelijkingsresiduen in de jaren 1979 tot en
met 1981 deze tendens in de hand werken.
In Freia is de invoervergelijking van goederen vervangen door een vier-
tal structuurvergelijkingen. De volumemutaties van de invoer van con-
sumptiegoederen, investeringsgoederen, grondetoffen~halffabrikaten en
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van energie worden ieder afzonderlijk verklaard, waarbij de reapectieve
volumemutaties van de bestedingen van binnenlandse herkomst als verkla-
rende grootheden optreden, naast relatieve prijsontwikkelingen. Het
Zijlstra-effect speelt alleen in de eerste twee gedragsvergelijkingen
een rol en is uit de laatste twee relaties, conforn de modellering van
de export, weggelaten.
De volumemutaties betreffende de
beter gesimuleerd zoals uit figuur
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Figuur 12: Procentuele mutaties van het volume van de goedereninvoer.

Afgezien van 1981 simuleert Vintaf slecht. Met name de jaren 1976 en
1979 met sterke groei weet het model niet te reproduceren. Opvallend is
dat het model geen tekenfouten maakt. De onderschatting van het niveau
is terug te vinden in de overheersende positieve simulatiereaiduen, die
in de figuur naar voren komen. De sterke verbetering in Freia wordt on-
derstreept door de Theilcoéfficiénten die in tabel 11 zijn opgenomen.

'76 '77 '78
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Tabel 11. Ongelijkheidscoéfficiënten van de vergelijking van de
goedereninvoer

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.131 0.017 0.001 0.000 0.016 0.964
4.5 0.1 95.4

Vintaf-II 0.380 0.144 0.044 0.000 0.100 0.789
30.1 0.4 69.5

De reductie van de ongelijkheidscoéfficiënt ís subetantieel te noemen.

In Vintaf treedt een aanzienlijke foutenreductie op bij de simulatie van
het niveau van de productie: de forse onderschattingen van de afzet wor-
den gecompenseerd door de te lage ramingen van de import. De afzet en
import worden gemiddeld genomen ca. 7.5 miljard onderschat. Als gevolg
van de niet synchroon verlopende uitschieters in afzet en import wordt
de productie nogal grillig gesimuleerd, zij het met een maximale fout
van ongeveer 4 miljard in 1977 en 1981. De bedoelde compensatie ís ook
terug te vínden in figuur 13 waarin de procentuele mutaties van de af-
zet, de import en de productie opgenomen zijn.
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Figuur 13: Simulatie-residuen voor de procentuele mutaties in de volumi-
na van afzet, import en productie ín Vintaf-II.

Figuur 14 bevat de overeenkomstige ontwikkelingen voor Freia.

~2fe
` afzet~, r. ------

1 ~ , ~ ~ - - -
import

`~ ~ - produktie
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Figuur 14: Simulatie-residuen voor de procentuele mutaties in de vol~mmi-
na van afzet, invoer en productie in Freia.



34

Globaal geldt voor de beschouwde periode de volgende relatie:

yr - y6 ~ (~r) . {vr-v8} t (mr) . {mr-ms}
y -1 y -1

met y de bruto toegevoegde waarde, vol~e
v de afzet
m de invoer van goederen
r superscript díe de realisatie van de respectieve variabelen

aangeeft
s superscript die de gesimuleerde waarden aangeeft

r r
De aandelen (v ~yr)-1 en (m ~yr)-1 hebben ongeveer de waarden 1.75 en
0.60. Zoals onder meer uit de figuur voor Vintaf blijkt, treedt in het
tijdvak 1975-1979 bedoelde compensatie op. In 1980 en 1981 versterken de
fouten in afzet en invoer elkaar, waardoor het simulatieresidu van de
produktie groter is dan het overeenkomstige verschil van vr.en vs . Voor
Freia geldt, zoals uit de fíguur is op te maken, bij benadering hetzelf-
de. Het beeld wordt enigszins doorkruist omdat ook de invoer van dien-
sten in dit model endogeen meelopen. Verder valt uit een vergelijking
van beide figuren op te maken dat de volumemutatie van de bruto toege-
voegde waarde door Freia aanzienlijk beter gesimuleerd wordt. Figuur 15
illustreert dit eveneens. Bij de simulatie van de productiegroei wordt
in Freia geen tekenfout gemaakt, dat wil zeggen, de conjuntureel ongun-
stige jaren 1975 en 1981 worden door het model als zodanig gereprodir
ceerd. Vintaf schiet met name voor 1981 tekort. Uit figuur 15 blijkt
verder dat de magere groei-jaren te hoog worden geraamd. De Theil-coéf-
ficiënten opgenomen in tabel 12 bevestigen de conclusie dat Vintaf, ge-
keken naar de bruto toegevoegde waarde, in kwalítatíef opzicht aan Freia
ondergeschikt is.
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Figuur 15: Procentuele mutaties van het volume van de bruto toegevoegde
waarde van bedrijven.

Tabel 12. Ongelijkheidscoéfficiénten van de vergelijking van de bruto
toegevoegde waarde in volume.

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.123 0.015 0.005 0.000 0.010 0.965
32.2 3.1 64.7

Vintaf-II 0.325 0.105 0.008 0.000 0.097 0.662
7.9 0.2 91.9

Het patroon van onder- en overschattingen in Vintaf en Freia met betrek-
king tot het niveau van de productie valt eenvoudig af te leiden uit de
figuren 16 en 17. Vintaf wordt gekenmerkt door een voortdurende onder~
achatting van 1975 tot en met 1979. De laatste twee jaren wordt de toe-
gevoegde waarde te hoog geraamd. In Freia wordt de bruto productie co~
tinu overschat.
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Figuur 16: Simulatie van het niveau van de bruto toegevoegde waarde van
bedríjven in volume in Vintaf-II (mld. gld.).
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Figuur 17: Simulatie van het niveau van de bruto toegevoegde waarde van
bedrijven in volume in Freia (mld. gld.).
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Tezamen met het beeld dat voor de productiecapaciteit geschetst is, kan
over de bezettingsgraad het volgende gezegd worden. De te lage raming
van de productie in Vintaf-II gedurende de jaren zeventig en het tegen-
gestelde beeld van de capaciteit resulteert in een aanzienlijke onde r
schatting van de bezettingsgraad tot en met 1978. In 1979 wordt de pro-
ductiecapaciteit lichtelijk onderschat, als gevolg van de gecumuleerde
fouten in de investeringen, hetgeen leidt tot een exacte reproductie van
de gerealiseerde bezettingsgraad. De bewegingen die ten aanzien van de
twee samenstellende delen zijn gesignaleerd, bewerkstelligen een over-
schatting van de bezettingsgraad na 1979. Productie en capaciteit worden
in Freia beide overschat; de bezettingsgraad eveneens, waaruit geconclu-
deerd kan worden dat het effect van de productie domineert. De fouten ín
Freia zijn gering, maximaal 17, in 1980. Vintaf moet het daartegen af-
leggen. Dit blijkt duidelijk uit de figuren 18 en 19 waarin respectieve-
lijk de gesimuleerde en de gerealiseerde waarden van de bezettingsgraden
zijn weergegeven.
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Figuur 18: Bezettingsgraad in Vintaf-II.

1981
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Figuur 19: Bezettingsgraad in Freia.
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Tabel 13. Ongelijkheidscoéfficiénten van de vergelijking van de bezet-
tingsgraad.

o.c. o.c.2 Um Us Uc r

Freia 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.989
62.2 3.6 34.2 -

Vintaf-II 0.017 0.0003 0.0001 0.0002 0.0000 0.889
20.6 61.5 17.9

Het systematische deel der fouten is in Freia gereduceerd, tezamen met
de waarde van de ongelijkheidscoëfficiënt. De onderechatting van de be-
zettingsgraad in Vintaf hangt sterk samen met de onderschattingen die
ten aanzien van onder meer de prijsmutaties en de investeringen gesigna-
leerd zijn. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Freia.

Naast de bezettingsgraad is het saldo van de lopende rekening in procen-
ten van het netto nationale inkomen één van de saldogrootheden die ieta
zeggen over de kwaliteit van het model als geheel. Er zijn immere drie
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samenstellende delen die, wil de simulatie van deze grootheid enigermate
goed te noemen zijn, redelijk in de buurt van hun realisaties moeten
liggen, namelijk de export, de import en het nationale inkomen. Daarbij
dient er uiteraard op te worden gelet dat simulatiefouten elkaar niet
compenseren. Voor Freia is het van groot belang dat dit saldo redelijk
gesimuleerd wordt aangezien het bepalend is voor het financieringsover-
schot van de private sector en daarmee een sterke schakel vormt tussen
de reéle en de monetaire sfeer.
In Vintaf worden zowel in- als uitvoer sterk onderschat, zoals in het
voorgaande naar voren is gebracht. Gecombineerd met het netto nationale
inkomen, dat analoog aan de nominale productie te laag geraamd wordt,
levert dit grosso modo een overschatting op van het saldo op de lopende
rekening. Fouten in import en export compenseren elkaar hierbij enige~
mate. Freia, zo werd geconstateerd, levert ten aanzien van de simulatie
van de totale in- en uitvoer aanzienlijk betere prestaties af. Het netto
nationale inkomen volgt ook in dit model het teken van de simulatieresi-
duen van de productie, wordt dus overschat. De resultante is, evenals in
Vintaf-II een overschatting van het gebeuren op de lopende rekening. De
figuren 20 en 21 illustreren een en ander.
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Figuur 20: Saldo op de lopende rekening in Vintaf-II (in procenten van
het netto nationale inkomen).
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Figuur 21: Saldo op de lopende rekening in Freia (in procenten van het
netto nationale inkomen).

Beide modellen zi jn niet in staat de tekorten op de lopende rekening,
die gedurende de jaren 1979 en 1980 gerealiseerd werden, te reproduce-
ren.
Ondanks de slechte prestaties van Vintaf ten aanzien van de in- en uit-
voer doet de simulatie van het saldo van de lopende rekening niet onder
voor Freia. De ongelijkheidscoëfficiénten, bijeengebracht in tabel 14,
bevestigen dit.

Tabel 14. Ongelijkheidscoéfficiénten betreffende de vergelijking van het
saldo op de lopende rekening.

o.c. o.c.2 Um Uc Us r

Freia 0.503 0.253 0.191 0.007 0.055 0.682
75.6 2.9 21.5

Vintaf-II 0.462 0.213 0.071 0.003 0.139 0.296
33.4 1.5 65.1
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De ongelijkheidscoëfficiént van Vintaf is enigszins lager, terwijl het
systematische gedeelte van de fouten in Freia zichtbaar gereduceerd is.
De lage waarde van de correlatiecoëfficiënt duidt evenwel op interpreta-
tiemoeilijkheden ten aanzien van de covariantiefouten. Het geheel over-
ziende, moet geconcludeerd worden dat zowel Freia als Vintaf, getuige de
hoge waarde van de ongelijkheidscoéfficiënten, niet al te best preste-
ren. Beide modellen ontlopen elkaar wat deze saldogrootheid betreft niet
veel, ofschoon de samenstellende delen door Freia aanmerkelijk nauwkeir
riger geraamd worden.

Op grond van het totale beeld van prijzen en bestedíngscategorieén moet
Freia als een verbetering worden aangemerkt, voorzover het de ex-post-
eimulatie van de periode 1975-1981 betreft. Daarnaast bevat het model
meer ingangen voor de beleidsvariantenanalyse. Te dien aanzien wordt
naast de besproken bestedíngscategorieén een belangrijke tol vervuld
door het vernieuwde sociale zekerheids- en voorzieningenblok. Op dit
sub-model zal nu in het kort worden ingegaan.

c. Sociale zekerheid, sociale voorzieningen, overheidsuitgaven en belas-
tingontvangsten.

Dit vergelijkingenstelsel beschrijft het institutionele kader waarbínnen
de secundaire inkomensverdelíng tot stand wordt gebracht.
Het sociale zekerheidsblok van Vintaf-II ís in minder gedetailleerde
vorm in Freia overgenomen. Zowel premies als uitkeringen van levensver-
zekeringmaatschappijen en pensioenfondsen, als de sociale wetgeving wor-
den met relatief eenvoudige rekenregels bepaald. Een van de opvallende
wijzigingen in Freia ten opzichte van Vintaf-II betreft de bepaling van
het aantal werklozen in de zin van de werkloosheidswet (W.W.). In het
laatste model wordt deze grootheid bepaald door het niveau van de werk-
loosheid. In Freia daarentegen is deze categorie werklozen afhankelijk
gesteld van zowel het niveau als van de verandering van de werkloosheid.
Reden hiervan is dat werklozen in het vigerende sociale stelsel een half
jaar ten laste komen van de werkloosheidswet vooraleer ze doorstromen
naar andere overheídsregelingen. De vergelijking van Vintaf wordt geken-
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merkt door grote aimulatieresiduen in 1980 en 1981, waardoor het totaal
van de overdrachtsinkomena aanzienlijk onderachat wordt met de reeds
genoemde repercuasies op de nominale particuliere conaumptie. De verge-
lijkingsresiduen van de gedragsvergelijking betreffende het aantal
W.W.'ere zijn tot en met 1981 miniem, dit in tegenatelling tot de reai-
duen die in de gedzagsrelatie van Freia optreden: gemiddeld 30.000 man-
jaren teveel gedurende 1978-1981, tegen gemíddeld nul voor Vintaf. De
simulatieresiduen van Freia zijn goeddeels gelijk aan de vergelijkinga-
resíduen, waardoor de overdrachtsinkomens in Freia aanmerkelijk beter
gesimuleerd worden, hetgeen ook bewerkstellígd wordt door het feit dat
de uítkeringen uit hoofde van de R.W.W. endogeen zijnl4)~
Voor de gehele sociale zekerheidsaector van Freia geldt dat er sprake is
van overachattingen, die het gevolg zijn van de te hoge ramingen in de
loonsfeer. Voor Vintaf geldt voor wat betreft de prijscomponent hetzelf-
de, maar de gesígnaleerde onderschatting van het aantal W.W.'ere, met
andere woorden de grote fouten die in de volumesfeer gemaakt worden,
leiden per saldo tot forse onderschattingen.
De belastingen, die afhangen van de verdiende inkomens gedragen zich
analoog aan de geschetste ontwikkelíngen in de inkomenssfeer.

Zowel aan de inkometen- als aan de uítgavenkant van de overheid doen
zich in beide modellen dezelfde fouten voor. Daardoor valt er a priori
weinig over de simulatie van het financieringsoverachot van de overheid
te zeggen. Gelet op de figuren 22 en 23 blijkt dat Freia een alleszins
acceptabele prestatie levert: de beweging van het tekort wordt in alle
jaren gevolgd, wat niet van Vintaf gezegd kan worden.
Hierbij dient aangetekend, dat de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn
aangezien Vintaf geenszina alle componenten bevat (endogeen dan wel eao-
geen) die in Freia zijn opgenomen. Het gevolg van de goede prestatie die
door Freia ten aanzien van de simulatie van het financieringstekort ge-
leverd is, wordt gereflecteerd in de simulatieresultaten van de lange

14) Hier treedt ook een compensatie van fouten op, immers de volumecom-
ponent van de R.W.W. ia gelijk aan de werkloosheid minus het aantal
W.W.'ers; dat gedeelte dat door de W.W.-vergelijking teveel wordt meege-
nomen, loopt dus in de R.W.W. te weinig mee.
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Figuur 22: Financieringsoverschot van de overheid in Vintaf-II (in pro-
centen van het netto nationale inkomen).
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Figuur 23: Financíeringsoverschot van de overheid in Freia (in procenten
van het netto nationale inkomen).
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termijn interestvoet: aan de vraagzijde van de kapitaalmarkt ontstaat
hierdoor slechts een geringe verstoring.

De conclusie uit een en ander moet luiden, dat de ex-post simulatie van
het financieringstekort van de overheid in Freia voor de periode 1975-
1981 bevredigend is te noemen. Vintaf laat het in het begin van de jaren
tachtig afweten. Aet financieringsoverschot dat dan ontstaat hangt ten
nauwate samen met de gesígnaleerde onderschatting van het aantal werklo-
zen.

d. Het monetaire blok

Eén van de interessante vragen die ten aanzien van het monetaire blok
gesteld kunnen worden, is of dit sub-model iets toevoegt aan de ex-post
voorspelkwaliteit van Freia. Teneinde daar íets over te kunnen zeggen,
zijn in onderstaande tabel voor een aantal cruciale variabelen de onge-
lijkheídscoëfficiénten samengebracht met betrekking tot 'Freía met en
Freia zonder monetair blok.

Tabel 15. Ongelijkheidscoéfficiënten voor een aantal cruciale variabelen
met betrekking tot Freia met en Freia zonder monetair sub-mo-
del

Freia met sub-model Freia zonder sub-model

particuliere conaumptie (X) 0.135 0.141
investeringen outillage (X) 0.351 0.388
export goederen (X) 0.145 0.144
invoer goederen (X) 0.131 0.124
productie (X) 0.123 0.121
bezettingsgraad (X) 0.003 0.003
saldo lopende rekening (z) 0.503 0.510
financieringstekort (z) 0.077 0.080
arbeidsinkomensquote (X) 0.008 0.009
werkloosheld 0.051 0.053
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Duidelljk is aan de ongelijkheidscoëfficiënten te zien, dat er door het
monetaire blok los te koppelen weinig verandert aan de ex-post-voorspel-
kwaliteit van het model. De meest significante verandering treedt op bij
de investeringen in outillage, waar kennelijk de rentegevoeligheid het
grootst is15)~

Uit de presentatie van het Freia-model door het C.P.B. werd al duidelijk
dat het monetaire sub-model niet bij machte bleek de korte termijn inte-
reatvoet redelijk te simuleren, met name gedurende de jaren 1975 tot en
met 1977, 1980 en 1981. Grote repercussies op de reële sector heeft dit
kennelijk niet gehad blijkens het bovenstaande. De verstoringen uit
hoofde van de lange rente, die van groter belang ie bíj de verklaring
van het reéle gebeuren, zijn minder ernstig; een maximale onderschatting
van een half procent in 1981. De ma[ige resultaten van de korte termijn
interestvoet lijken primair het gevolg te zijn van het zwak gesimuleerde
saldo op de lopende rekening. De te hoge raming hiervan impliceert - in
termen van het model - een overschatting van het financieringstekort van
de sector buitenland, die tezamen met de overschatting van het financie-
ringstekort van de overheid resulteert in een overschatting van het fi-
nancieringsoverschot van de particuliere sector. De vergroting van het
totaal te beleggen vermogen induceert een vergrote vraag naar activa van
de partículíere sector waardoor onder meer het chartale en girale geld
en de termijndeposito's in portefeuille toenemen. Ook beleggingen op de
binnen- en buítenlandse kapitaalmarkt nemen daardoor toe waardoor een
tendens tot daling van de lange termijn interestvoet wordt ingezet. An-
derzijds is er sprake van een overschatting van het financieringstekort
van de overheid gedurende de tweede helft van de jaren zeventig die de
daling van de lange rente tempert. Uiteindelijk resulteert een onder-
schatting van deze rentevoet gedurende 1975-1979. De kredietverlening
neemt onder invloed van de verruimde liquiditeitspositíe van de particir
liere sector af. Tengevolge van de ex-ante 'toegenomen' spaartegoeden
die door het bankwezen naar de langlopende beleggingssfeer worden ge-
sluisd, tezamen met overschatte overschotten van de niet-monetaire sec-
tor en de 'afgenomen' kredietverstrekking daalt de ex-ante belangstel-
ling van banken voor schatkistpapier. Het rigide aanbod induceert een

15) Afgezien van de niet vermelde voorraadvorming.
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stijgíng van de interestvoet waardoor de markt uiteindelijk (ex-post)
geruimd wordt. Deze sterke interestvoetstijging resulteert ín een ex-
post verlaging van de epaargelden, ondermeer ten faveure van de omvang
van de termijndeposito's. Gezien de mate van overschatting van de korte
termijn interestvoet is de initieel dalende vraag naar schatkistpapier
aanzienlijk. Het promessedisconto, dat in het Freia-model afhankelijk is
van de bewegingen in de korte termijn interestvoet, wordt derhalve even-
eens overschat. Als deze beweging eenmaal is ingezet, wordt ze ver-
sterkt, doordat de hogere rente het verlangen van het bankwezen om de
liquiditeitspositie te verbeteren opwekt. Hierdoor ontstaat een tendens
tot verhoging (overschatting) van de tegoeden van het bankwezen bij de
centrale bank en het netto buitenlands actíef, waardoor de vraag naar
schatkistpapier andermaal onder druk komt te staan en een verdere over-
schatting van de korte termijn interestvoet bewerkstelligt. Uit het feit
dat de korte rente wordt overschat terwijl met betrekking tot de lange
rente het tegenovergestelde geldt, zij het in mindere mate, kan gecon-
cludeerd worden dat de substitutie tussen lang en kort beleggingspapier
niet erg groot is.
De overschatting van de korte rentevoet wordt op de wat langere termijn
minder ernstig, ofschoon het tekort op de lopende rekeníng steeds ster-
ker overschat wordt. Debet hieraan lijkt de dalende tendens die bij de
kredietverlening is íngezet. Hierdoor genereert het model onder meer een
toenemende vraag naar schatkistpapier waardoor druk ontstaat op de korte
termíjn interestvoet. De mate van overschatting neemt dus af. De be-
schreven bewegingen zijn terug te vinden in de figuren 24 tot en met 27.
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Figuur 24: Realisatie en simulatie van de korte rente in Freia.
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Figuur 25: Realisatie en simulatíe van de lange rente in Freia.
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Figuur 26: Realisatie en simulatie van de spanning op de kredietmarkt in
Freia.
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Figuur 27: Realisatie en simulatie van de liquidíteitsquote in Freia.
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3. Een vergelijking van enkele karakteristieke spoorboekies

In deze paragraaf worden enkele spoorboekjes van de twee C.P.B.-modellen
met elkaar vergeleken. Daarbij is gekozen voor zowel een voortdurende
als voor een eenmalige loonimpuls van respectievelijk -1 en -2z. Naast
deze ingreep in het loon-prijssysteem van de modellen zijn de spoorboek-
jes van de voortdurende wereldhandelsimpuls opgenomen, ofwel een manipu-
latie die primair inwerkt op het bestedingenblok. Tot slot is voor beide
modellen een balanced-budget-variant doorgerekend en geanalyseerd. De
periode waarop de spoorboekjes betrekking hebben is 1975-1981. Daardoor
is onder meer na te gaan hoe verschillen in de basisprojectie het spooz`
boekje van de eenmalige loonimpuls van -2X beInvloeden. Immers, deze
variant wordt eveneens gepresenteerd op pag. 117 van de Freia monogra-
fie. Op de verschillen zal in het kort worden ingegaan.

3.1. De voortdurende negatíeve loonimpuls van één procent

Tabel 16 bevat het spoorboekje van de één procents loonmatiging in Vin-
taf-II. De cijfers 1 tot en met 7 hebben betrekking op 1975 tot en met
1981.
De voortdurende loonimpuls van 17, verlaagt uiteraard de loonvoet dírect
en wel met initieel 7i na 7 jaren. Via de hiermee samenhangende kosten-
dalingen dalen alle prijzen, waarbij de consumptieprijsverlaging via de
indexatie wederom de loonvoet drukt. Tezamen met de impulsen leidt dit
tot een gecumuleerde daling van de loonvoet in bedrijven van circa 7X na
vijf jaren. De geinduceerde reéle arbeidskostenvermindering heeft pas op
termijn lichte gevolgen voor de economísche levensduur. Aan de beste-
dingszijde is natuurlijk een daling van de particuliere consumptie aan
de orde, samenhangend met de vermindering van de beschikbare loonsom. De
export neemt toe ala gevolg van een verbetering van de concurrentieposi-
tie, die ook zijn invloed doet gelden via een daling van de invoer. De
investeringen dalen in de eerste drie jaren omdat de afstoot van oude
jaargangen ten opzíchte van de basisprojectie vertraagt,zodat de vervan-
gíngsinvesteringen dalen.



Tabel 16. Voortdurende loonmatiging van IX, VintaE-II.

1

1. loonvoet bedrijven (X) -1.4
2. reële arbeidskosten (X) -0.4
3. prijs particuliere consumptíe (X) -0.7
4. prijs goederenuitvoer (X) -0.5

7. economische levensduur (jaar) 0.0
8. particuliere consumptie (X) -0.5
9. uitvoer van goederen (Y.) 0.3

10, investeringen in gebouwen (X) -0.7

ll. inveateringen in outillage (X) -0.9
12. invoer van goederen (X) -0.5
13. prijs productie bedrijven (X) -0.9
14. prijs invoer van goederen (X) 0.0
15. beschikbaar overig inkomen (X) 0.6

16. productie bedrijven (X) -0.1
17. arbeldsproductiviteít (X) -0.1
I8. werkgelegenheid bedrijven (dmj) 1.8
19. arbeidsplaataen (dmj) 3.4
20. werklooaheid (dmj) -3.2

21. bezettingsgraad (X-punt) -0.1
22. inv, outillage~vertraagde kgv (X-punt) -U.1
23. saldo lopende rekening . (X nnp) 0.3
24. financieringsoverschot overheid (X nnp) 0.1~
25. belastingdruk (X nnp) 0.0

26. premiedruk (X nnp) -0.0
27. arbeidsinkomensquote (X-punt) -0.3
28. afstoot~vertraagde kgv (X-punt) -0.1

2 3 4 5 6 7
-3.1 -4.7 -5.5 -5.8 -5.6 -5.3
-1.1 -1.6 -2.0 -2.2 -2.2 -2.2
-1.4 -2.0 -2.3 -2.4 -2.3 -2.3
-1.0 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6

0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
-1.2 -1.9 -2.2 -2.2 -2.0 -1.7
1.1 1.8 2.4 2.6 2.7 2.8

-1.3 -0.9 1.0 2.1 3.4 3.5

-2.2 -2.3 0.1 1.5 3.6 4.2
-1.1 -1.4 -1.2 -1.0 -0.6 -0.4
-1.9 -2.9 -3.4 -3.4 -3.2 -2.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 3.2 3.6 3.9 4.7 5.0

-0.0 0.2 0.6 0.8 1.1 1.2
-0.3 -0.5 -U.6 -0.7 -0.7 -0.7
11.0 27.0 47.2 60.7 69.4 71.1
13.3 29.2 46.7 61.2 70.6 74.8

-13.5 -28.6 -44.3 -51.0 -52.6 -47.9

-0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
-0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.2
0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
0.3 0.6 0.9 1.0 1.2 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

-0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5
-0.6 -0.9 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2
-0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 0.0
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Per saldo resulteert een afzetdaling, die niet geheel gecompenseerd
wordt door genoemde importdaling, zodat het productievolimme van bedrij-
ven enigszins onder druk staat gedurende de eerste twee jaar. Tenslotte
resulteren de voor de hand liggende overschotten op overheidsrekening en
lopende rekening. In het laatste geval werken de vol~e-effecten van
export en import sterker dan het met de exportprijsdaling samenhangende
ruilvoetverlies.

Door de loon-prijs-spiraal zet, zoals gezegd, de daling van de loonvoet
op middellange termijn versterkt door, resulterend in een gecumuleerde
daling van 7X. De stijging van de economische levensduur die hiervan het
gevolg is leidt tot een aantal arbeidsmarkteffecten die, via het Phil-
lipscurve-effect, een remmende werking op de loonvoetdaling uitoefent.
Daardoor daalt de loonvoet na 5 jaren niet met de genoemde 7X, maar
'slechts' met 5.8X. De stijging van de werkgelegenheíd en de daarmee
samenhangende daling van de werkloosheid worden nog versterkt door de
toename van de investeringen in outillage na het derde jaar. Debet hier~
aan zijn de stijgende afstoot als gevolg van de afnemende loonmatiging
die geYnduceerd wordt door de sterke werking van het Phillipsmechanisme
en de voortgaande toename van de beschikbare overige inkomens. Met de
teruggang van de loonmatiging worden ook de tekens van de jaarlijkse
volume-effecten van de particuliere consumptie en import omgekeerd. Deze
twee categorieén bereiken in het vierde respectievelijk derde jaar de
maximale daling waarna de gec~uleerde effecten, ofschoon nog negatief
van teken, verminderen. De export ijlt enigszins na. Na 7 jaren is de
consumptie ten opzichte van de basisprojectie met 1.7X gedaald terwijl
de uit- en invoer van goederen respectievelijk een volumemutatie van 2.8
en -0.4X hebben ondergaan. Deze tendenties, samengenomen met de gesigna-
leerde aantrekkende investeringen, resulteren in een productiestijging
van circa 1X na 7 jaren. De werkgelegenheid is na 7 jaren met ongeveer
2X gestegen (71.000 manjaren) waardoor de arbeidsproductiviteit is afge-
nomen, hetgeen tegenwicht biedt aan het Phillipsmechanisme. De bezet-
tingsgraad komt als gevolg van de stijgende productie en productiecapa-
citeit nauwelijks van het basispad af, wat onder meer resulteert in een
slechts minieme deviatie van arbeidsplaatsen- en werkgelegenheidsontwik-
keling.
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Blijkens het spoorboekje verbetert de lopende rekeníng; de toeneming van
dat saldo is ongeveer gelijk aan de afname van het financieringstekort.
De inkomensverdeling verschuift door de negatieve loonimpuls ten gunste
van de overige inkomens, wat gereflecteerd wordt door de min of ineer
continue afname van de arbeidsinkomensquote.

Tabel 17 bevat het spoorboekje van de voortdurende loonimpuls van -1X
voor Freia. Deze impuls wordt ook in dit model door de indexatie aan-
zienlijk versterkt, wat leidt tot een gecumuleerde extra loonmatiging
van 3X (boven de 7X die op het model losgelaten wordt). De arbeidsmarkt-
effecten van de loonmaatregel geven tegenwicht aan de loonvoetdaling. In
Freia zijn deze effecten evenwel pas na het vierde jaar "substantieel"
te noemen.

Ter vergelijking zijn in tabel 18 de gecumuleerde jaareffecten voor bei-
de modellen opgenomen met betrekking tot loonvoet, prijscompensatie en
Phillips-effect.

Tabel 18. Gecumuleerde effecten van de voortdurende loonimpuls op
loonvoetmutatie, prijscompensatie en Phillips-effect.

Vintaf-II Freia

loonvoet prijscom- Phillips- loonvoet prijscom- Phillips-
pensatie effect pensatie effect

1975 -1.4 -0.3 0.0 -1.2 -0.2 0.0
1976 -3.1 -1.1 0.2 -2.8 -0.7 0.1
1977 -4.7 -1.8 0.7 -4.3 -1.2 0.1
1978 -5.5 -2.2 1.6 -5.9 -1.8 0.3
1979 -5.8 -2.4 2.7 -7.4 -2.3 0.6
1980 -5.6 -2.4 3.9 -8.7 -2.9 0.9
1981 -5.3 -2.3 5.1 -9.8 -3.3 1.5



Tabel 17. Voortdurende negatieve loonimpuls van 1X, Freía.

1. loonvoet bedrijven
2. reële arbeidskosten
3, prijs particuliere consumptie
4, prijs goederenuitvoer
5, kapitaalkosten p.e.k.
6. rendement nieuwste jaargang
7. economische levensduur
8, particuliere consumptie
9, uitvoer van goederen

10. investeringen in gebouwen
11, investeringen in outillage
12. invoer van goederen
13, prijs productie bedrijven
14, príjs invoer van goederen
15. beschikbaar overig inkomen
16, productie bedrijven
17. arbeidsproductíviteit

1

(X) -1.2
(i) -U.6
(Y) -0.4
(i) -U.2
(X) -U.3
(X-punt) U.2
(jaar) U.U
(Y) -U.2
(X) U.2
(i) -0.1
(I) -U.2
(i) -0.1
(i) -0.6
(X) -U.0
(X) 2,9
(x) -u.o
(x) -o.l

18. werkgelegenheid bedrijven (dmj) 2,4
19. arbeidsplaatsen (dmj) 4.7
2U. werkloosheid (dmj) -2.3
21, bezettingsgraad (X-punt) -0.1
22. inv. outillage~vertraagde kgv (i-punt) -O.U
23. saldo lopende rekening (X nnp) O.U
24, financieringsoverschot overheid (i, nnp) O.U
25, belae[ingdruk (X nnp) U.U
26. premiedruk (X nnp) -0.1
27. arbeidsinkomensquote (X-punt) -0.4
28, overschot niet-monetaire sec[oren (X nnp) U.0
29, saldo kapitaalrekening (X nnp) -U.U
30 liqiditeitsquo[e (X nnp) 0.2
31. lange rente (X-punt) -U.U
32. korte rente (X-punt) 0,0
33. afstoot~vertraagde kgv (X-punt) -0.1

2 3 4 5 6 7

-2.8 -4.3 -5.9 -7.4 -8.7 -9.8
-1.3 -2,U -2.7 -3.3 -3.8 -4,1
-0.9 -1.5 -2.1 -2.6 -3.2 -3.6
-U.5 -0.8 -1,1 -1.5 -1.8 -2.1
-U.7 -1.4 -2.3 -3.3 -4.4 -5.5
U.5 U.8 1.1 1.3 1.5 1.5
0.1 0.3 0,4 U.6 U.8 U.9

-U.8 -1.3 -1.9 -2.4 -2,9 -3.3
0,5 1.0 1.5 "L.1 2.7 3.3
U.U 0.6 1.3 2.2 3.1 3.9

-U.4 O.U U.6 1.U 2.1 2.7
-0.4 -0.6 -0.7 -0,8 -0.8 -0.7
-1.3 -2.1 -2.9 -3,7 -4.6 -5.3
-O,U -0.0 -U.1 -0.0 U.1 U.3
4,1 6.7 8.3 10.1 14.6 18.8

-O.U 0.1 0.2 0.4 U.7 U.9
-0.2 -0.3 -0.4 -U.6 -U.7 -1.0
7.4 15.3 24.7 39.6 54.7 75.0
14.5 27.0 43.6 11.6 93.1 111,2
-6.7 -13.9 -22.1 -35.3 -48.5 -67.0
-U.2 -0.3 -0.4 -U.6 -U.7 -U.8
-O.U -0.0 -0.0 -U.0 U.1 0.1
U.2 0.3 0.5 U.7 U.9 1.2
0.1 U.2 0,3 0.5 U.6 0.8
O.U -U,U -U.1 -U.2 -0.2 -U.4

-0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -U.5
-0.8 -1.2 -1.7 -2.0 -2.3 -2.4
U.1 U.1 0.2 0,3 0.4 U.6

-U.1 -U.2 -U.3 -U.4 -0.5 -U.7
0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 2.0

-0,1 -U.2 -0.3 -U.4 -U.5 -0.7
-O,U -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
-U.2 -0.2 -0.3 -U.5 -U.4 -U.4
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Aet Phillipscurve-mechanisme heeft in Vintaf een veel grotere invloed op
de effecten van de loonimpula. De compensatie-effecten uit hoofde van de
indeaatie daarentegen ontlopen elkaar niet veel. Doordat de arbeids-
markteffecten in Freia een minder grote invloed uitoefenen op het loon-
vormingsproces wordt de dalende tendens niet gekeerd, zoals in Vintaf na
het vijfde jaar gebeurt. Dientengevolge blijven de volumina van particu-
liere consumptie en uitvoer van goederen voortdurend dalen respectieve-
lijk stijgen. De investeringen in outillage gedragen zich in Freía aatr-
zienlijk anders dan in Vintaf-II het geval is. Met name de daling als
gevolg van de verminderde afstoot werkt minder geprononceerd door, zodat
al na 3 jaar deze bestedingscategorie gecumuleerd een groei ten opzichte
van het basispad ten toon spreidt. Tezamen met de geringe afname van de
invoer ( 0.7X na 7 jaren) resulteert de impuls in een productiegroei die
enigszins geringer is dan in Vintaf.
Aangezien de productiecapaciteit als gevolg van de hogere levensduur en
de toegenomen investeringen nogal fors is uitgebreid, daalt de bezet-
tingsgraad gestaag met ongeveer 0.1 punt per jaar. Hierdoor worden de
effecten van de gerealiseerde rendementsstijgingen en de dalende lange
termijn interestvoet op het volume van de particuliere investeringen
sterk gereduceerd. Daarnaast veroorzaakt de afnemende bezettingsgraad
een aanzienlijke discrepantie tussen de werkgelegenheids- en arbeids-
plaatsenontwíkkeling met alle gevolgen van dien voor het Phillips-curve-
effect. Ook de prijsmutaties worden door de voortdurende daling van de
bezettingsgraad beinvloed en wel zodanig dat de deflatoire tendens ver-
sterkt wordt. Het Zijlstra-effect i n de invoervergelijking bewerkstel-
ligt een verdere daling van de importen in de goederensfeer. Dat in het
zevende jaar de importen niet verder dalen ia een gevolg van de positie-
ve volume-mutatie van de investeringen en de daaraan gelieerde invoer.
Ook de invoer van grondstoffen en halffabrikaten ontwikkelt zich posi-
tief als gevolg van de sterke binding met de groeívoet van de afzet.
De liquiditeiten die als gevolg van de verbeterde positie van de lopende
rekening ons land binnenstromen, leiden tot een daling van de korte ren-
te, ofschoon kwantitatief beschouwd deze afname uiterst gering is, name-
lijk 0.3X na 7 jaren.
De absorptie van de liquiditeiten wordt gereflecteerd in de stijgende
liquiditeitsquote. De forse daling van het nationale inkomen, de proxy
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voor de omvang van de portefeuille, resulteert overigena in een afname
van de liquiditeitenmassa.
De verwachte appreciatie van de gulden op zich doet de vraag van de par-
ticuliere sector naar langlopend buitenlands waardepapier dalen. De toe-
name echter van de financieringsoverschotten van de bedrijven en insti-
tutionele beleggers samen met de reallocatie uit hoofde van gelnduceerde
rentebewegingen, werken een verhoging van de gewenste buitenlandse be-
leggingen in de hand. Per saldo stijgen de aandelen van kapitaal- en
effectenverkeer in procenten van het nationale inkomen. Ook hier geldt
dat de sterke daling van het inkomen een geringere omvang van bedoelde
portefeuille tot gevolg heeft. De vraag naar binnenlandse effecten neemt
ook af. Het verminderde rendement, de geringere fínancieringsbehoefte
uit hoofde van investeringen en de dalende bezettingsgraad overvleugelen
de invloed van de toegenomen financieringsoverschotten en van de uit de
verwachte revaluatíe volgende tendens tot uitbreiding van dit porte-
feuille-onderdeel. Grote motor achter de ingezette daling van de lange
rente is de vermindering van het financieringstekort van de overheid,
waardoor aan de vraagzijde van de kapitaalmarkt ruimte ontstaat. Er zijn
echter tegenkrachten werkzaam aan de aanbodzijde. Zo richten banken ch,
onder invloed van de rentedaling, minder op de binnenlandse kapitaal-
markt ten gunste van het buítenland. Het netto buitenlands actief stijgt
als fractie van het balanstotaal van de banken, terwíjl het aandeel van
de binnenlandse effecten in portefeuille afneemt. Ook vanuit het buiten-
land is er sprake van een verminderde belangstelling naar beleggingspa-
pier met lange looptijd. Per saldo echter daalt de lange rente en vloeit
kapitaal af naar het buitenland16). De korte rente volgt de lange op
enige afstand als gevolg van het feit, dat de daling van de lange ter
mijn rentevoet een verhoging induceert van de fractíe van het balansto-
taal dat de banken wensen aan te houden in de vorm van schatkistpapier.
Aangezien het aanbod van dit papier in Freia gefixeerd is, resulteert
een daling van de korte rente. De hoeveelheid schatkistpapier die uit-
eindelijk in handen is van het bankwezen blíjft ongewijzigd. De aandeel-

16) Deze afvloeiing wordt weergegeven als de som van de negatieve eerste
verschillen van het overig kapitaal- en effectenverkeer, waarbij het
eerste verschil van de lange termijn beleggingen in Nederland is opge-
teld; in modeltermen: -DOKP-~OSPf~SLF

0,01 NNP
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stijging in het balanstotaal wordt gecompenseerd door de daling van dat
totaal.
Aan de vraagzijde van de kredietmarkt doet zich ex-post een dalíng voor.
De gedaalde kosten van kredietverlening induceren ex-ante een vraagex-
pansie, die wordt tegengewerkt door de geringere vraag uit het bedrijfs-
leven en door de toegenomen middelen van de gezinnen.
Aan de aanbodzijde treedt ex-ante een verkrapping op aangezien de marges
geringer worden. Ook de middelen waarmee kredietexpansie "gefinancierd"
wordt, dalen. Per ealdo daalt dus de omvang van de kredietverlening. De
spanning op de markt neemt enigszina toe, dat wil zeggen, de mate van
het aanbodoverschot neemt door de beschreven ontwikkelingen verder toe.
De geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de intereatvoeten resulte-
ren in een tegenwerking van de daling van de particuliere consumptie
terwijl de stijging van de investeríngen deels aan de forse afname van
de lange termijn interestvoet te danken is. In welke mate deze effecten
een rol spelen zullen we in de volgende sub-paragraaf behandelen alwaar
kort aandacht wordt geschonken aan het apoorboekje betreffende de voort-
durende loonimpuls van -lZ in Freia, waarbij het monetaire blok is uit-
geschakeld.
Ten aanzíen van de spoorboekjes die hierboven met elkaar zíjn vergele-
ken, kan het volgende geconcludeerd worden. Dominante grootheid die het
beeld van Vintaf-II bepaalt, is het Phillips-curve-mechanisme, dat sterk
doorwerkt, terwijl in Freia een aanzíenlijk zwakkere variant is opgeno-
men. Daarnaast zíjn het met name de investeringen die belangrijke ve~
schillen opleveren. De daling van de bezettingsgraad, die in Vintaf-II
achterwege blijft, remt met name in de latere jaren de geneígdheid van
ondernemers om de voorraad kapitaalgoederen uit te breiden. In de begin-
jaren is het in beide modellen het afstootmechanisme dat het beeld be-
paalt, zij het in Freia minder geprononceerd. De periode díe in onderha-
víge studie in beschouwing wordt genomen, is helaas te kort om te zien
of Freia op langere duur, bij voortgaande loonmatiging dezelfde gedempt-
cyclische patronen te zien zal geven, of dat de stabilisatoren die Vín-
taf-II kenmerken afwezig zijn. Duidelijk is dat in geval er een eenmali-
ge impuls optreedt het model krachten dient op te roepen die de gevolgen
van de impuls ongedaan maken. Aet komt ons namelíjk weinig plausibel
voor dat een economie door een eenmalige impuls van geringe omvang lang-
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durig uit het lood geslagen zou worden. Of dit het geval is zal in het
vervolg van dit artikel nog ter sprake komen.

3.2. Freia zonder monetair blok met een voortdurende negatieve loonim-
puls van lz

Tabel 19 bevat het spoorboekje behorende bij de continue negatieve loo~
impuls van lz. Het uitschakelen van het monetaire blok is geschied door
de vergelijkingen zowel in de basisvariant (de ex-post simulatie van
1975-1981) als in de alternatieve variant op de gerealiseerde waarden te
stellen. Zoals aan het slot van de voorgaande paragraaf reeds gesteld
werd, zal het buiten werking stellen van het monetaire blok met name tot
gevolg hebben dat de optredende renteverlagingen geen additionele beste-
dingsimpulsen bewerkstelligen.
De neergaande lijn in de coneumptieve bestedíngen wordt in Freia zonder
monetair blok dan ook niet geremd waardoor uiteindelijk een gecumuleerde
daling van 3.5X gerealiseerd wordt, tegen 3.3X indien de monetaire sfeer
wel doorwerkt op het reële gebeuren. Erg schokkend kan het verschil niet
genoemd worden. De investeringen in outillage en gebouwen laten wel
saillante wijzigingen zien. Groeíen deze bestedingscategorieén, na een
aanvankelijke daling, met respectievelijk 2.7 en 3.9X, als de monetaire
variabelen buiten beschouwing worden gelaten dalen deze percentages toi
respectievelijk 1.0 en 2.1X. Het tendement op de nieuwste jaargang on-
dergaat nauwelijks een verandering, waardoor het achterwege laten van de
interestdaling geheel doorwerkt.
Frappant is verder dat de kapitaalkosten per eenheid product een forse
wijziging ondergaan: in Freia met monetair blok daalt deze variabele met
5.5X na 7 jaren terwijl de 'verkleinde' versie een gecumuleerde afname
van 2.67 voortbrengt. De mate waarin deze factor doorwerkt op de rende-
mentsvariabele is kennelijk vrijwel nihil. Maar ook de link naar de
prijzensfeer, via de kostenvergelijkingen, is blijkens de paden van de
prijzen in beide modellen gering: de prijzen van particuliere consump-
tie, export en de productie van bedrijven veranderen nauwelijks.



Tabel 19. Voortdurende negatieve loonimpuls van 1X, Freia zonder monetair blok.

1

1. loonvoet bedrijven
2, reële arbeidskosten
3. prijs partículiere consumptie
4. prijs goederenuitvoer
5. kapi[aalkosten p.e.k,
6. rendement nieuwste jaargang
7, economische levensduur
8. particuliere consumptie
9. uitvoer goederen

10. investeringen in gebouwen
11. investeringen in outillage
12. invoer van goederen
13. prijs productie bedrijven
14, príjs invoer van goederen
15. beschikbaar overig inkomen
16. productie bedrijven
17, arbeidsproductiviteit
18. werkgelegenheid bedrijven
19. arbeidsplaatsen
2U. werkloosheid

(X) -1.2(r.) -0.6
(X) -0.4
(X) -U.2
(X) -U.2

2 3 4 5 6 7

-2.8 -4.3 -5.9 -7.4 -8.7 -9.9
-l.3 -2.0 -2.7 -3.4 -3.9 -4.4
-U.9 -1.5 -2.0 -2.6 -3.1 -3.5
-U.5 -0.8 -1.1 -1.4 -1.8 -2.1
-U.6 -1.0 -1.4 -1.8 -2.2 -2.6

(X-punt) 0.2 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.6
(jaar) 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 U.8 1.0
(X) -0.2 -0.8 -1.4 -1.9 -2.5 -3.1 -3.5
(X) 0.2 0.5 1.0 1.5 2.1 2.7 3.2
(X) -U.1 -0.0 0.4 0.9 1.4 1.8 2.1
(X) -0.2 -0.4 -0.1 0.2 0.2 0.9 1.0
(X) -0.1 -U.4 -U.6 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1
(X) -U.5 -1.3 -2.1 -2.9 -3.7 -4.4 -5.1
(X) -O.U -O.U -0.0 -0.1 -0.0 0.2 U.3
(X) 2.9 4.6 7.8 9.2 11.2 16.4 22.5
(X) -0.0 -0,0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6
(X) -U,1 -U.2 -U.3 -0.5 -0.7 -0,8 -1.1
(dmj) 2,4 7.3 15.1 24.U 38.3 51.7 69.5
(dmj) 4.7 14.5 26.8 43.0 70.3 89.4 110.9
(dmj -2.2 -6.7 -13.6 -21.5 -34.2 -45.8 -62.1

2l, bezettinbsgraad (X-punt) -0.1
22. inv, outillage~vertraagde kgv (X-punt) -U.0
23, saldo Lopende rekening (X nnp) 0.0
24. financíeringsoverschot overheid (X nnp) 0.0
'L5. belastingdruk (X nnp) U.0
26, premiedruk (X nnp) -0.1
27, arbeidsínkomensquote (X-punt) -U.4
33. afstoo[~vertraagde kgv (X-punt) -0.1

-U.2 -U.3 -0.4 -0.7 -0.7 -U.9
-O.U -U.0 -U.0 -U.0 -0.0 -O.U
0.2 0.4 0.6 U.8 1.U 1.3
0.1 0.2 0.3 0.4 U.4 U.6
U.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -U,3

-0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5
-U.8 -1.2 -1.7 -2.0 -2.3 -2.5
-0.2 -U.2 -0.3 -0.5 -0.4 -0.4
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Loonvorming, levensduur en arbeidsmarktbewegingen veranderen slechts
marginaal: de geringere afname van de werkloosheid moet dan ook primair
worden toegeschreven aan de gesignaleerde daling van de investeringen.
Per saldo is de stijging van de productie in Freia zonder monetair blok
minder dan in Freia in oorspronkelijke vorm: 0.6z tegen 0.9z. Aangezien
in de capaciteitssfeer weinig verandert, daalt de bezettingsgraad iets
meer, en wel met 0.1 z in het zevende jaar.
Logischerwijs leidt het uitschakelen van de rente-effecten tot een ge-
ringere daling van he[ financieringstekort. De rente-ontvangsten van de
particuliere sector ondergaan in "Freia-zonder" geen daling, waardoor de
beschikbare overige inkomens in het verkleinde Freia model ten gevolge
van de loonimpuls sterker toenemen dan in "Freia-met". Als gevolg van de
modelmatige benadering van de investeringsvergelijking heeft dit evenwel
geen direct effect op deze bestedingscategorie.
Conclusie: Freia zonder monetair blok geeft op middellange termijn nage-
noeg hetzelfde beeld te zien als de oorspronkelijk versie. De investe-
ringen dalen enigszins, maar productie, werkgelegenheid, inflatie, saldo
op de lopende rekening en arbeidinkomensquote veranderen nauwelijks. De
multipliers van de monetaire variabelen kunnen derhalve als ui[erst zwak
worden aangemerkt ten aanzien van de vijf doelstellingen van de economi-
sche politiek.

3.3. Eenmalige negatieve loonimpuls van 27 in Freia en Vintaf-II

Teneinde iets te kunnen zeggen over de dynamische eigenschappen worden
in het onderhavige de spoorboekjes van de éénmalige loonimpuls in Vintaf
en Freia besproken. Tabellen 20 en 21 bevatten de uitkomsten voor beíde
modellen.
Ten eerste valt weer de sterk verschillende loonvoetontwikkeling op, die
zich manifesteert onder invloed van het verschil in kracht van het Phil-
lipsmechanisme. Daardoor treedt in Vintaf na de derde periode een omme-
keer in de ingezette loonontwikkeling op. Na 6 jaren is de loonvoet
zelfs gestegen ten opzichte van het centrale alternatief. In Freia
blijft de loonimpuls veel langer hangen, hetgeen zich slecht verdraagt
met de hypothese dat schokken van geringe omvang (zoals de 2X) op mid-



Tabel 2U. Eenmalige negatieve loonimpuls van 2X, Vintaf-II.

1 2 3 4 5 6 7
1. loonvoet bedrijven (X) -2.8 -3.5 -3.1 -1.9 -0.7 U.3 U.7
'l. reële arbeidskosten (X) -U.9 -1.3 -1.2 -0.8 -U,3 U.2 U.5
3. prijs particuliere consumptie (X) -1.3 -1.5 -1.3 -U.7 -0.3 0.1 U.2
4, prijs goederenuitvoer (X) -U.9 -1.1 -U.9 -U.5 -U.2 O.U U.1
7. economische levensduur (jaar) U.1 0.2 U.2 0.2 0.1 U.1 O.U
8. particuliere consumptie (X) -1.1 -1.4 -1.3 -U.7 -U.1 U.4 U.6
9. uitvoer van goederen (X) 0,7 1.3 1.4 1.U 0.5 0.2 O.U

lU. investeringen in gebouwen (X) -1.4 -1.5 0.5 2.7 2.6 1,9 0.2
11. investeringen in outillage (X) -1.8 -2.6 -U.4 3.4 3.9 3.7 1.7
12. invoer van goederen (X) -1.1 -1.1 -U.6 U.3 U.b U.8 U.b
13. príjs productie bedrijven (X) -1.8 -2.1 -1.8 -1.1 -U.3 0.1 0.2
14. prijs invoer van goederen (X) U.0 U.U U.U U.U U.U U.0 O.U
15. beschikbaar overig inkomen (X) 1.3 1.7 1.8 1.2 -U.U -U.8 -1.7
16. productie bedrijven (X) -0.1 U.1 0.3 0.7 0.6 0.6 U.3
17. arbeidsproductiviteit (7.) -0.2 -U.4 -U.5 -0,3 -U.2 0.1 0.2
18. werkgelegenheíd bedrijven (dmj) 3.6 18.2 31.3 37.3 29.7 18.3 5.1
19. arbeidsplaatsen (dmj) 6.9 19.'L 31.8 35.5 3U.1 18.7 6.6
2U. werkloosheid (dmj) -6.4 -2U.3 -29.8 -29.0 -16.4 -3.5 7,8
21, bezettingsgraad (X-punt) -U.2 U.U O.U 0.1 0.0 0.0 -0.1
22. inv. outillage~vertraagde kgv (X-punt) -0.2 -U.2 -U.0 U.2 U.2 0.2 U.1
23, saldo lopende rekening (X nnp) U.5 U.8 0.6 U.2 U.0 -U.1 -0.2
24, fínancieringsoverschot overheid (X nnp) U.2 U.4 U.6 0.7 U.4 U.2 U.U
25. belastingdruk (X nnp) 0.0 0.0 0.0 U.U -O.U -U.0 -0.0
26. premiedruk (X nnp) -U.1 -0.2 -0.2 -0.2 -U.1 -O.U U.0
27. arbeidsinkomensquote (X-punt) -U.5 -U.7 -U.6 -0.4 -U.1 U.1 0.2
28. afstoot~vertraagde kgv (X-punt) -0,2 -U.3 -0.2 0.0 U,2 0.3 0.'L



Tabel 21. Eenmalige negatieve loonimpuls van 2X, Freia.

1

loonvoet bedrijven
reële arbeidskosten
prijs particuliere consumptie
prijs goederenuitvoer
kapitaalkosten p.e.k.
rendement nieuwste jaargang
economische levensduur
particuliere consumptie
uitvoer van goederen
investeringen in gebouwen
investeringen in outillage
invoer van goederen
prijs productie bedrijven
prijs invoer goederen
beschikbaar overíg inkomen
productie bedrijven
arbeidsproducítiviteit
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettingsgraad
inv, outillage~vertraagde kgv
saldo Lopende rekening
financíeringsoverschot overheid
belastingdruk
premíedruk
arbeidsinkomensquote

(X) -2.5
(X) -1.2
('1,) -0.8
(X) -0.4
(X) -0.5
(X-punt) 0.5
(jaar) 0.1
(X) -0.5
(X)(X)
(X)(X)
(X)(X)
(X)
(X)
(X)
(dmj)

0.3
-o.l
-0.4
-0.3
-1.1-o.o
5.7

-0.0
-0.1
4.9

(dmj) 9.4
(dmj) -4.5
(X-punt) -o.l
(X-punt) -0.0
(X nnp) 0.1
(X nnp) 0.1
(X nnp) 0.0
(X nnp) -0.2
(X-punt) -0.8

overschot niet-monetaire sectoren (X nnp) 0.0
saldo kapitaalrekening
líquiditeitsquote
lange rente
korte rente
afstoot~vertraagde kgv

(X nnp) -0.0
(X nnp) 0.4
(X-punt) -0.0
(X-punt) 0.0
(X-punt) -0.2

2 3 4 5 6 7

-3.1 -3.2 -3.1 -2.9 -2.5 -2.l
-1.4 -1.4 -1.3 -1.1 -0.8 -0.5
-1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9
-0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6
-0.9 -1.4 -1.7 -2.0 -2.2 -2.2
0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

-1.1 -1.2 -1.1 -U.9 -0.7 -0.6
0.7 U.9 1.1 1.2 1.2 1.2
0.2 1.1 1.3 1.7 2.2 2.4

-0.3 0.7 1.0 1.4 2.0 2.6
-0.5 -0.4 -0.2 -0.0 U.2 0.3
-1.5 -1.6 -1.7 -1.6 -1.6 -1.5
-o.o -o.o -o.l -o.l -o.o o.o
-l.l -1.3 -2.2 -2.6 -2.5 -2.7
-0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
-0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1
10.5 17.3 22.1 Z5.9 28.9 29.2
20.3 28.2 36.2 42.0 44.6 40.1
-9.5 -15.6 -19.6 -22.7 -25.4 -25.7
-0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
-0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 U.4 0.3 0.3 0.2
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

-0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
-U.2 -0.2 -0.1 -0.1 -o.l -0.1
-0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

-o.l -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
-0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
-0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.1
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dellange termijn geen blijvende invloed op de modeluitkomsten mogen heb-
ben17). Na 7 jaren is het gecumuleerde effect gelijk aan de initiële
impuls.
De dominante werking van het Phillipsmechanisme in Vintaf-II maakt een
vergelijking van de spoorboekjes na de derde periode to[ een moeilijke
zaak, aangezien de ingezette trend van de endogeen opgeroepen loonmati-
gíng de overige dynamieche aspecten in vergelijking tot Freia verslui-
ert. De verdere analyse wordt derhalve beperkt tot de eerste 3 jaren.
De loon-prijsspiraal zorgt in Vintaf voor een geringere daling van de
reéle arbeidskosten dan in Freia, terwijl de loonvoetmutatie juist hoger
is. De verschillen tussen beide modellen zijn evenwel niet van dien aard
dat gedurende de eerste twee jaren de ontwikkelingen van de levensduur
verschillen. Pas in het derde jaar neemt de levensduur in Freia met 0.1
punt meer toe. Het model met de sterkst dalende arbeidskosten - Freia -
genereert gecumuleerd na drie jaren de geringste toename van het aantal
arbeidsplaatsen wat bevreemding wekt als we bedenken dat de investerin-
gen in Freia gecumuleerd na 3 jaren zijn toegenomen, terwijl in Vin[af
nog van een daling sprake is. Híer zijn de eerder gesignaleerde krachten
werkzaam betreffende de disembodied technical progress en de gewijzigde
overlevingsfracties.
De verlenging van de levensduur, die in beide modellen gelijk ia gedir
rende de eerste twee jaren, levert in Freia een geringere toename van
arbeidsplaatsen op, immers de onder invloed van de loonmatiging behouden
kapitaalgoederen zijn voor een groter deel afgeschreven en incorporeren
een geringere hoeveelheid arbeid als gevolg van de "disembodied" ar`
beidsbesparende technische vooruitgarig. De verschillen zijn overigens
slechts marginaal te noemen in het licht van de huidige arbeidsmarktpro-
blematiek. Het beeld van het derde jaar bevestigt overigens de werking
van deze twee krachten: de levensduur in Freia is met 0.1 punt ten op-
zichte van Vintaf verlengd, desalniettemin is het verschil in gecreëerde
arbeídsplaatsen ten faveure van Vintaf toegenomen.
Het grootste verschil in de bestedingensfeer treedt op bij de investe-
ringen in outillage. De effecten ín Vintaf worden gedurende de eerste

17) Voor een steun in de rug voor deze hypothese zie Brandsma, Policy
Evaluations in Coexisting Models of the Economy, Paper gepresenteerd op
de nationale onderzoekdag, Groningen, 1984, blz. 3.
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twee jaar niet of nauwelijks veroorzaakt door de opgetreden wíjzigingen
in de primaire ínkomensverdeling als gevolg van de vertragingsstructuur.
De daling komt voor het grootste deel voor rekening van de verminderde
afstoot die ín dit model voor 80X doorwerkt in het eerste jaar. In Freia
is het overeenkomstige percentage 25X. Dit verklaart ten dele de aterke-
re daling van de inveateringen in Vintaf. Daarnaast bewerkstelligen de
geprononceerde daling van de bestedingen en de toegenomen levensduur een
enigszins grotere daling van de bezettingsgraad die op haar beurt het
grotere effect van de loonimpuls op de investeringen verklaart. Reeds in
de tweede periode ís de bezettingsgraad weer terug op het pad van de
centrale projectie, dit in tegenetelling tot Freia, waar een vrijwel
continue daling van 0.2X resulteert.
Over verschillen ten aanzien van de overige bestedingscategorieén valt
weinig te zeggen. Daarvoor zijn de drie jaren te kort.

Geconcludeerd kan worden dat allesoverheersend de verschillen in het
Phillips-curve-mechanisme zijn, terwijl daarnaast de gewijzigde investe-
ringsfunctie het beeld bepaalt. De veranderingen die ten aanzien van het
totale aanbodblok zijn doorgevoerd doen hun invloed gelden. Zonder dat
hieraan verder aandacht is besteed, kan men uit de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en de werkloosheid in beide modellen afleiden dat het
arbeidsaanbod in Vintaf-II iets gevoeliger is voor de optredende econo-
mische veranderingen. Zoals reeds gezegd zijn de verschillen in arbeids-
markteffecten.gerelateerd aan de huidige problematiek van ondergeschikt
belang.
Naast de vergelijking met Vintaf is het ook mogelijk het spoorboekje van
deze variant voor 1975-1981 te vergelijken met het spoorboekje dat in
Freia is opgenomen voor de jaren 1983-1991. De optredende verschillen
zeggen iets over de effecten van de verschillende centrale projecties en
de niet-lineariteiten die in het model zijn ingebouwd. In tabel 22 zijn
de verschillen tussen de twee spoorboekjes opgenomen, voor een aantal
varíabelen (Freia 1975-1981 minus Freia 1983-1991).
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Van de gecumuleerde procentuele mutaties na 7 jaren springen de ver-
achillen in de loonvoetontwikkeling het meeat in het oog. De optredende
loonmatiging in Freia 1983-1991 valt 1.3X hoger uit, wat met name wordt
veroorzaakt door het feit dat het Phillipscurve-effect in de centrale
projectie en de variant op de minimale waarde van -2.SX staat, ala ge-
volg waarvan de dalende werkloosheid (c.q. epanning op de arbeidsmarkt)
geen opwaartste druk op de lonen uitoefent. Frappant ia verder dat het
verschil in de reële arbeidskosten zich parallel ontwikkelt aan de loon-
voet in bedrijven, met andere woorden de prijzen verschillen in beide
projecties nauwelijks. Het gegeven dat de forsere loonmatiging in Freia
1983-1991 de prijzen nauwelijks beinvloedt, is het gevolg van het feit
dat de daling van het niveau van de bezettingsgraad geen prijsverande-
ringen meer induceert als gevolg van de gedurende 1983-1991 geéffectu-
eerde amputatie van dit effect, omdat de bezettingsgraad beneden de 85X
ligt.
Onder invloed van de sterkere arbeidskostendaling stijgt de levensduur
in Freia 1983-1991 gecumuleerd na 7 jaren met 0.5, ofwel 0.3 meer dan
Freia 1975-1981 tentoonspreidt. De gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn
evident.
De investeringen in outillage en gebouwen dalen in Freia 1983-1991 meer
dan in Freia 1975-1981, zij het dat na 7 jaren het verschil gering is.
Debet hieraan zijn de enigszins grotere dalingen van productie en bezet-
tingsgraad.
Uit de tabel komt in ieder geval naar voren dat de spoorboekjes gevoelig
zijn voor de centrale projectie die aan de varianten ten grondslag lígt.
Verder is de invloed van enige niet-lineaire verbanden aangeduid. De
opmerkingen van Van der Leeuw18) worden door ons geenszins gedeeld.

18) Zie Van der Leeuw, Lineariteit en monetaire aspecten van Freia,
Ministeríe van Economische Zaken, 1985. De Freia monografie maakt van de
door ons gesignaleerde problematiek gewag, vgl. blz. 111.



Tabel 22. Verschíllen tussen Freia (1975-1981) en Freia (1983-1991) betreffende een aantal variabelen naar

aanleiding van een eenmalige negatieve loonimpuls van "LX.

1 2 3 4 5 6 7

loonvoet bedrijven
reële arbeidskosten
economiache levensduur
particuliere consumptie
uitvoer van goederen
investeringen in gebouwen
investeringen in outillage
invoer van goederen
productie bedrijven
arbeidsproductiviteft
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettingsgraad
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belastingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
lange rente
korte rente

(X) -0.1 -U.1 U.1 0.3 0.6 1.U 1.3
(X) U.2 U.2 U.3 U.5 U.7 1.U 1.2
(jaar) O.U U.0 O.U -0.1 -U.2 -U.2 -U.3
(X) U.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 U.6
(X) 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 U.3 0.4
(X) U.6 2.l 3.2 3.4 2.5 U.8 -U.5
(X) 0.5 1.3 2.4 2.1 1.9 1.1 U.5
(X) U.1 U.2 0.3 U.3 U.3 0.3 U.2
(X) 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
(X) 0.1 U.1 U.2 U.3 0.3 0.2 0.2
(dmj) 1.0 3.4 3.6 2.4 4.8 5.8 5.3
(dmj) 0.1 3.5 4.3 6.8 14.9 18.U 14.4
(dmj) -0.8 -U.3 -2.8 -1.5 -3.6 -4.5 -4.1
(X-punt) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.!
(X nnp) -0.1 -0.2 -0.3 -U.3 -0.4 -0.2 -U.2
(X nnp) 0.1 0.1 0.1 0.0 O.U -0.2 -0.3
(X nnp) 0.0 0.1 U.U U.0 0.1 0.0 -0.1
(X nnp) -0.2 0.0 U.U 0.2 0.3 0.3 U.3
(X-punt) 0.1 U.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8
(X-punt) O.U O.U O.U 0.1 0.0 0.1 U.1
(X-punt) U.U U.0 0.0 0.0 0.1 0.1 O.U



66

3.4. Wereldhandelsimpuls van 1X in Freia en Víntaf-II.

Een vergroting van de zuigkracht die het buitenland op onze economie
uitoefent, grijpt in eerste inatantie uiteraard aan bij de export. De
productiestimulans verhoogt de bezettingagraad, waardoor enige inflatie
ontataat. Dit veralechtert de concurrentiepoaitie onmiddellijk, waardoor
de invoer toeneemt en de uitvoer in lichte mate wordt getemperd. De per
saldo optredende vraagimpula uit het buitenland verhoogt productie en
azbeidsproductiviteit. Productiviteitslonen verhogen in dezelfde periode
de particuliere consumptie in enige mate, met wederom positieve gevolgen
voor de productie. De productieprija stijgt onder invloed van de vraag-
toeneming harder dan de loonvoet in bedrijven en de resulterende ar-
beidskostendaling impliceert een vergroting van het aantal arbeidaplaat-
sen. Voor de werkgelegenheid is het effect van de verhoogde bezettings-
graad in het begin echter veel sterker. De lopende rekening vertoont
naar verwachting een, zij het gering, overschot, dat zijn pendant vindt
in een evenredige verkleining van het financieringstekort van de over-
heid. Groei en werkloosheidsdaling verkleinen het collectieve tekort in
procenten van het nationale inkomen.

De verhoging van de bezettingsgraad blijft enige tijd optreden met
prijsstijging van díen. Volledige índexatie, het Phillips-mechanisme en
het doorgeven van de arbeidsproductiviteitsatijging in de bedrijfslonen
leiden echter op langere termijn tot een verhoging van de reële arbeids-
kosten, waardoor op termijn de economische levensduur enigszins wordt
verkort. Ofschoon de loonvoet van bedrijven in Vintaf aterker stijgt,
een gevolg - andermaal - van het sterkere Phillipe-mechanisme, lopen de
arbeidskosten in beide modellen vrijwel gelijk aan elkaar op. Dientenge-
volge zijn ook de veranderingen in de levensduur identiek: vijf jaren
onveranderd, in het zesde en zevende jaar een afname van 0.1 jaar. Hoe-
wel de ínvoer reeda in de derde periode sterker groeit dan de uitvoer
blijft productiegroei optreden: de initiële zuígkracht van buitenlandse
vraag heeft plaatsgemaakt voor binnenlandse vraagstijging. De investe-
ringen groeien daarbij relatief fors, belnvloed als ze worden door acce-
lerator en winatgroei. Gezien het relatief arbeidsextensieve karakter
van de nieuw aangemaakte productiecapaciteit en de (geringe) verkorting



Tabel 23. Voortdurende positieve wereldhandelsimpuls van 1Z, Vintaf-II.

1 2 3 4 5 6 7

loonvoet bedrijven
reële arbeidskosten
príjs particulíere consumptie
prijs goederenuitvoer
economische levensduur
particuliere consumptie
uitvoer van goederen
investeringen in gebouwen
investeringen in outillage
invoer van goederen
prijs productie bedrijven
prijs investeringsgoederen
beschikbaar overig inkomen
productie bedrijven
arbeidsproductiviteit
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettingsgraad
inv. outíllage~vertraagde kgv
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belastingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
afstoot~vertraagde kgv

(Y) 0.2 0.8 1.6 2.5 3.5 4.5 5.7
(i) -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6
(i) 0.2 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.5
(Y) 0.2 0.5 0.8 1.2 1.7 2.1 2.7
(jaar) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1
(i) 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 1.6 2.1
(i) 0.8 1.5 2.1 2.5 2.9 3.3 3.6
(i) 0.1 0.6 1.6 2.3 2.6 3.2 3.7
(X) 0.0 0.5 1.7 '2.6 2.9 3.6 4.0
(i,) 0.6 l.4 2.2 3.0 3.8 4.5 5.3
(i) 0.3 0.8 1.5 2.2 3.1 3.9 5.0
(r) o.o o.o o.u o.o o.o o.o o.o
(X) 1.3 1.9 2.9 3.4 4.7 5.9 1.7
(i) 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
(Y) 0.1 0.2 U.3 0.4 0.6 U.1 0.9
(dmj) 5.7 10.8 15.7 18.7 21.9 25.2 30.7
(dmj) 0.9 3.0 6.0 7.9 10.0 12.2 17.0
(dmj) -4.7 -8.0 -10.5 -10.9 -11.5 -12.2 -15.1
(Y-punt) 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
(i-punt) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
(X nnp) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
(i nnp) 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
(X nnp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
(X nnp) -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
(X-punt) -0.2 -0.2 -U.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3
(i-punt) -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0



Tabel 24. Voortdurende positieve wereldhandelsimpuls van 1X, Freia.

1 2 3 4 5 6 7
loonvoet bedrijven
reële arbeidskosten
prijs particuliere consumptie
prijs goederenuitvoer
kapitaalkoeten p.e.k.
rendement nieuwste jaargang
economische levensduur
particuliere coneumptie
uitvoer van goederen
investeringen ín gebouwen
investeringen in outillage
invoer van goederen
prijs productie bedrijven
prijs invoer van goederen
beschikbaar overig inkomen
productie bedrijven
arbeídsproductíviteit ~
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettíngsgraad
inv. outillage~vertraagde kgv
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belastingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
overschot níet-monetaire sectoren
saldo kapitaalrekening
liquiditeitsquote
lange rente
korte rente
afstoot~vertraagde kgv

(X) 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 1.9 2.5
(X) -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8
(X) 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2
(X) 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2
(X) -0.0 -0.1 -0.3 -0.5 -0.8 -1.1 -1.3
(X-punt) 0.0 0.0 0.0 -O.U -0.1 -0.1 -0.2
(jaar) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1
(X) 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3
(X) 0.8 1.5 2.1 2.8 3.4 4.0 4.7
(i.) 0.8 2.0 2.8 3.3 3.7 4.5 5.9
(X) 0.6 1.7 2.4 3.0 3.5 4.2 5.5
(X) 0.5 1.2 1.7 2.2 2.7 3.4 4.1
(X) 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7
(X) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.2
(X) 2.7 4.3 4.7 4.9 6.0 8.3 11.0
(X) 0.3 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2
(X) 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1
(dmj) 5.7 12.0 17.6 22.1 27.3 33.4 42.9
(dmj) 1.2 4.5 9.5 15.1 20.0 24.0 29.5
(dmj) -5.3 -10.8 -15.8 -19.6 -24.0 -29.4 -38.3
(X-punt) 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
(X-punt) 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
(X nnp) 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7
(Y. nnp) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8
(X nnp) -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -O.U -U.1 -0.1
(X nnp) -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
(X-punt) -0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
(X nnp) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
(X nnp) -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5
(X nnp) -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6
(X-punt) -0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5
(X-punt) -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2
(X-punt) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
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van de economische levensduur is het niet verwonderlijk dat de werkgele-
genheidsgroei, ongeveer gelijk verdeeld, afkomstig is van groei in het
aantal arbeidsplaatsen en van toeneming van de bezettingsgraad. In Freía
is de invloed van de arbeidsplaatsen op middellange termijn ongeveer
70x. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat Freia íets klae-
sieker georiénteerd is dan het meer Keynesiaans aandoende Vintaf-II. De
werkloosheidsdaling is in Vintaf-II ruwweg gelijk aan de helft van de
toeneming van de werkgelegenheid doordat arbeidsaanbod wordt bevorderd
door de reële loonstijging en de werkloosheidsdaling zelf. In Freia is
de dívergentie tussen werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkelingen
minder groot. Na 7 jaren bedraagt dit effect 4.000 manjaren tegen 15.000
in Vintaf-II.
Het saldo op de lopende rekening wordt enigszins positief beZnvloed. In
eeste instantie werd dat gerealiseerd door ruilvoetwinst en positieve
volune-effecten, later overcompenseert de uítvoerprijsstijging de per
saldo negatieve volume-ontwikkelingen.
Tabellen 23 en 24 laten de ontwikkelingen in de belangrijkste economi-
sche variabelen zien.

3.5. Baianced-Budget-varianten met Vintaf-II en Freia

In deze paragraaf gaan wij na of de wijzigingen die in Freia zijn gein-
corporeerd significante gevolgen hebben voor de omvang van de balanced-
budget-multipliers. In het bijzonder zijn we gelnteresseerd of deze
grootheid voor beide modellen negatief is, zoals recent onderzoek met
andere modellen heeft aangetoond.

Onze aanpak is als volgt: in 1975 wordt een eenmalige impuls aan de
overheidsbestedingen gegeven ter grootte van ly van het netto nationale
inkomen. Doelstelling is de financieringstekorten in procenten van het
inkomen, zoals deze in de ex-post simulatie gegenereerd zijn (zie figuur
23), niet te laten veranderen. Derhalve wordt de marginale belastingvoet
- op het looninkomen - zodanig gewijzigd dat aan die nevenvoorwaarde is
voldaan. Daarnaast presenteren we een variant, waarbij de impuls (1X van
het nationale inkomen van 1975) voortdurend wordt gegeven, onder dezelf-
de restrictie.



In Vintaf is de doelstelling van het "constante" financieringstekort als
volgt gemodelleerd. De belastingvergelijking in de oorapronkelijke vorm
luidt ale volgt:

TL ~ 0.1854 (Lbt Lov}TR}UL PL) -
U fT

10299.34 ~}L RP f 1450 f TL
ov L su

waarbij Lb : loonsom bedrijven
Lov: loonsom overheid
TR : transferinkomen
UL : totale uitkeringen
PL : totale premies

In de balanced budget-variant ia de coëfficiént 0.1854 vervangen door
een variabele die als volgt is samengesteld.
Uitgaande van de vergelijking

FSY x 0,01 x NNP - FKOe - TL - TL ~ 0
rest

waarbij FSYt : financieringstekort in z van het netto nationale
inkomen in de basissimulatie

NNP : netto nationaal inkomen tegen marktprijzen
TL : noodzakelijke belastingsom uit inkomen
TL : zie vgl. voor TL : het betreft de termen vanaf

rest 10299.34
FKOe : het financieringssaldo exclusief de loonbelastingen,

wordt de loonbelasting bepaald die noodzakelijk is om het gewenste bud-
get te realiseren. De nieuwe belastingvoet i s dan gelijk aan

tL ~ TLI(LbfLovfTÀUi PL)

Voor Freia verloopt de afleiding van de variabele belastingvoet enigs-
zins andera omdat de vergelijking in groeivoeten luidt. In symbolen (af-
wijkend van de Freia monografie) ziet de loonbelastingvergelijking er
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als volgt uit:

TL ~ TL (1t0.01 (qaf(1-q)b))
-1

waarbij q: de belastingvoet, in Freia gelijk aan 1.7
a: de groeivoet van de belastinggrondslag
b: de groeivoet van het prijsindexcijfer relevant voor infla-

tiecorrectie

Analoog aan Vintaf wordt de benodigde belastingsom bepaald om na de im-
puls een balanced budget te bereiken. Er geldt:

FSY x 0,01 x NNP - FKOe- TL~ 0

Voor een balanced budget geldt dan:

TL ~ TL (1f0.01 ( q' af ( 1-q' ) b) )
-1

waarbij q' het nieuwe belastingtarief is.

Indien men op deze vergelijking de oorspronkelijke in mindering brengt,
resulteert na enig herschrijven:

FSYx0,O1xNNP - FKOe - T
q' ~ q f 100 x( TL L) a-b '

-1

De oude belastingvoet (1,7) wordt vervangen door een uitdrukking, waar-
van de constante voet wordt aangevuld met een term, waarin het ontstane
tekort een belangrijke rol speelt.
Het is van belang bij de interpretatie van de resultaten te bedenken,
dat de financieringssaldi in beide modellen niet geheel vergelijkbaar
zijn, in zoverre dat naast een verschil in endogeniteit ook het aantal
opgenomen endogene posten verschilt. Zo ontbeert Vintaf onder andere een
endogene rentelast, terwijl het vol~e van de autonome bestedingen ge-
heel exogeen is.

De tabellen 25 en 26 bevatten de spoorboekjes behorende bij de eenmalige
impuls. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat de multipliers ín beide



Tabel 25. Eenmalige balanced-budget-impuls, Vintaf-II.

1 2 3 4 5 6 7

loonvoe[ bedrijven
reële arbeidskosten
prijs particuliere consumptie
prijs goederenuitvoer
economische levensduur
particuliere conaumptie
uítvoer van goederen
ínvesteringen 1n gebouwen
inves[eringen in outillage
invoer van goederen
prijs pruduc[ie bedrijven
prijs invoer van goederen
beschikbaar overig inkomen
productie bedrijven
arbeidsproduc[íviteit
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettíngsgraad
inv. outillage~vertraagde kgv
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belas[ingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
afstoot~vertraagde kgv

(X) 1.2 1.3 0.6 U.3 -0.2 -0.6 -U.8
(X) U.1 U.5 0.2 0.1 -0.1 -U.3 -U.4
(X) 0.8 U.5 U.2 U.0 -U.1 -0.2 -0.3
(X) U.6 0.4 U.2 U.U -U.1 -U.2 -U.2
(jaar) -O.U -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.1
(X) -0.6 U.2 0.0 -U.1 -0.2 -0.1 -U.1
(X) -U.4 -U.8 -U.2 -U.1 U.1 0.2 0.3
(X) U.5 1.2 -U.2 -1.3 -1.2 -0.6 U.2
(X) U.6 1.5 -o.l -1.6 -1.9 -1.3 -0.5
(X) 1.5 -0.1 -U.2 -0.5 -U.5 -0.3 -0.2
(X) 1.1 U.7 0.4 0.1 -0.2 -U.3 -U.4
(X) o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o
(X) 2.U -6.3 -4.6 -5.1 -4.3 -3.5 -3.U
(X) U.5 -U.3 -0.1 -0.3 -0.2 -0.0 0.1
(X) U.3 -U.1 0.1 U.U -O.U -U.1 -0.1
(dmj) 9.2 -10.U -6.9 -10.5 -4.9 1.3 7.4
(dmj) -U.4 -3.4 -5.6 -7.9 -4.2 0.2 6.1
(dmj) -10.9 8.5 4.3 8.8 2.1 -2.8 -6.2
(X-punt) U.5 -U.3 -U.1 -0.1 -O.U 0.1 0.1
(X-punt) U.1 U.1 -U.U -0.1 -U.1 -U.1 -U.U
(X nnp) -U.7 -U.2 U.U 0.1 U.1 0.1 O.U
(X nnp) U.0 U.0 0.0 0.0 O.U 0.0 O.U
(X nnp) U.8 U.1 0.1 0.1 U.1 -U.1 -U.2
(X nnp) -U.1 0.1 U.1 0.0 0.0 -U.1 -0.1
(X-punt) -U.2 0.5 U.1 U.1 -U.0 -0.2 -U.3
(X-punt) O.U 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -U.1 -U.1



Tabel 26. Eenmalige balanced-budget-impuls, Freía

1 2 3 4 5 6 7

loonvoet bedrijven
reële arbeidskosten
prijs particuliere consumptie
prijs goederenuitvoer
kapitaalkosten p.e.k.
rendement nieuwste jaargang
economiache levensduur
particuliere consumptie
uitvoer van goederen
investeringen in gebouwen
investeringen in outillage
invoer van goederen
prijs productie bedrijven
prijs invoer van goederen
beschikbaar overig inkomen
productie bedrijven
arbeidsproductiviteit
werkgelegenheid bedrijven
arbeidplaatsen
werkloosheid
bezettingsgraad
inv. outillage~vertraagde kgv
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belastingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
qverschot niet-monetaire sectoren
saldo kapitaalrékening
liqiditeitsquote
lange rente
korte rente
afstoot~vertraagde kgv

(i) U.5 0.6 0.4 U,2 0,0 -U,0 -U.1
("I,) -U.1 -O.U 0.2 -0.0 -U.1 -U.2 -U.2
(Z) U.3 U.3 U.U -U.U -O,U -U.U -U.U
(~) U.3 0.2 -U,1 -U,1 -U.U -U.0 -U.U
(~) 0.6 U.6 U.4 -0.0 -U.2 -U,3 -U.4
(i-punt) U.1 0.0 -U.1 U.0 U.1 U,1 U.1
(jaar) U.U U,U -U.U -U,U -U.U U.0 u,U
(i) -0,6 -U,3 -U.3 -0,3 -U.3 -U,2 -U.1
(i) -U.2 -U,3 -U.2 -U.U U.1 U,1 U.1
(i) 3.U U,3 -2.5 -1,8 -0.9 U.9 1.3
(~) 2,3 -U,1 -'2,5 -'L,U -1.2 U.4 U.7
(q) 0.9 -0,4 -1.0 -0,7 -0.4 -0,1 -0,1
(~) U.5 U,6 U.2 U,1 0,1 0.1 U.1
(i) -u.o U.o u.o -o.o o.u o.o o.o
(Y) 1U,9 -2U,9 -19.0 -13.6 -12,2 -1U,9 -11,1
(i) 1.2 -u,5 -0.6 -U.4 -U.3 -U.1 -U.1
(Y) U.7 -U,3 -U.3 -0.2 -0.2 -0,1 -U.1
(dmj) 2U.9 -4,1 -7.4 -5,8 -4,8 -1.7 1,1
(dmj) 3.8 6.8 2.7 -2.2 -5.2 -4.1 U.4
(dmj) -19.6 5.2 6.7 5.U 4,1 1.3 -1.1
(Y-punt) 1.0 -U.5 -U.5 -0.2 -U.0 U.1 0.0
(Y-punt) U.2 -U.0 -U.2 -U,2 -U.l U.1 U,1
(i nnp) -U.4 -0.0 U.3 U.2 0.2 U.1 -U,0
(~ nnp) U.U U.U U.U U,U U,U U,0 U.U
(~ nnp) U.5 U,5 U,3 U,2 U.1 U,1 U,0
(Y nnp) -0.1 U.1 U.1 U,0 -0.0 -U.U -0.0
(y-punt) -U.8 U.2 U.4 0.2 -0.0 -U,1 -0.1
(i nnp) -0.2 U,U U.2 0.1 O,U -U.0 -U.U
(i nnp) 0.2 U.U -U.1 -0.1 -0,1 -U,1 -U.U
(i, nnp) -U.9 -U,1 U.3 0.2 U,0 -0.1 -U.1
(Í-punt) U,2 U,0 -U.0 -U.0 -U.1 -U.1 -U.1
(i-punt) U.1 O,U -U.0 -U.0 -U.0 -U.U -U.U
(X-punt) -U.U -U.U O.U -0.0 -U.0 -U.0 -0.0
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modellen - gemeten na 7 jaren - ongeveer gelijk aan nul zijn. In Víntaf
is deze grootheid, voor wat betreft de productie gelijk aan 0.1., ter-
wijl Freia een negatieve multiplier kent, groot -0.1. Ten aanzien van de
werklooaheid geldt dat de tekene van de multiplier gelijk zijn aan die
betreffende de productie. De verschillen zijn wederom nihíl. Op korte
termijn - dat wil zeggen in het eerste jaar - is duidelijk geen eprake
van een "inverted Haavelmo-effect"19). Beide modellen produceren een
productíe- en werkgelegenheidsgroei, zíj het dat Freia wat deze variabe-
len betreft Vintaf over[reft. De effecten in het tweede jaar zijn het
gevolg van het feit, dat de economie naar het oude pad terugvalt waa~
door spanningen, voortvloeiend uit de impuls van de eerste periode, ne-
gatieve volume-effecten genereren. Het beeld in het eerste jaar is vrij
eenvoudig te verklaren. De bestedingsimpuls doet de produktie stijgen
terwijl de stijgende belastingdruk en de dalende werkloosheid de loon-
voet opdrijven. De stijgende bezettingsgraad en de verbeterde ruilvoet
doen de export dalen en de import stijgen. In beide modellen stijgen de
investeringen fors, zij het dat Freia de kroon spant. De hogere investe-
ringen en de stíjgende arbeidskosten resulteren uiteindelijk in een ge-
ringe mutatie van de productiecapaciteit, hetgeen zijn weerslag heeft op
de bezettingsgraad.
De monetaire effecten in Freia zijn gering, de crowding-out uit dien
hoofde vrijwél nihil. In het zevende jaar na de impuls is de gecumuleer-
de ontwikkeling van de productie in Vintaf positief. Dit is met name het
gevolg van de ontwikkeling van de export, die als gevolg van de ruil-
voetverslechtering (na een initiële ruilvoetverbetering) aantrekt. De
prijseffecten in Freia zijn gering waardoor de uitvoer geen compensatie
vormt voor de afkalvende consumptie.
Indien de bestedingsimpuls een voortdurend karakter krijgt, verandert er
in absolute zin aan de twee beschouwde multipliers niet zoveel; in kwa-
litatieve zin daarentegen veranderen de tekens ten aanzien van de pro-
ductie. Na 7 jaren kent Freia nog een minieme productiegroei terwijl
Vintaf gekarakteriseerd wordt door een dalende productie. De productie-
effecten worden gering bij een voortdurend stimuleren à la Haavelmo (zie
de tabellen 27 en 28). Door de afwenteling van de steeds stijgende be-
lastingdruk loopt de loonvoet op, waardoor de export achteruit blijft

19) Zie Rnoester, Stagnation and the Inverted Haavelmo Effect: Some In-ternatíonal Evidence, Ministeríe van Economische Zaken, 1983.



Tabel 27. Voortdurende balanced-budget-impuls~ Vintaf-LI.

1 2 3 4 5 6 7

loonvoe[ bedrijven
reële arbeidskosten
prijs partículiere consumptie
prijs goederenuitvoer
economische levensduur
particuliere consumptie
uitvoer van goederen
investeringen in gebouwen
investeringen ín outillage
invoer van goederen
prijs productie bedrijven
prije invoer van goederen
beschikbaar overig inkomen
productie bedrijven
arbeidsproductiviteit
werkgelegenheid bedrijven
arbeidsplaatsen
werkloosheid
bezettingsgraad
inv. outillage~vertraagde kgv
saldo lopende rekening
financieringsoverschot overheid
belastingdruk
premiedruk
arbeidsinkomensquote
afstoo[~vertraagde kgv

(X) 1.2 2.5 3.2 3.5 3.3 2.9 2,2
(X) o.l 0.6 o.a l.o l.o l.o 0.7
(X) U.8 l.3 1.6 1.5 1.4 1.2 1.U
(X) U.6 l,0 1.2 1.2 l,o 0.9 U.7
(jaar) -U.0 -U.1 -0,1 -0.2 -U.2 -U.2 -0.2
(X) -U.6 -0.4 -0.3 -0.5 -U.1 -1.U -1.1
(X) -U.4 -1.3 -1,6 -1,7 -1.6 -1.5 -1.3
(X) U.5 1.6 1.5 -0.3 -1.1 -2.0 -1.8
(X) 0.6 2.0 2.2 U.1 -1.U -2.3 -2.3
(X) 1,5 1.5 1,4 U,8 U.5 U.2 U.2
(X) 1.1 1.8 2.3 2.4 2.1 1.8 1.4
(X) U.0 U.0 U.0 U.0 U.0 U.U U.U
(X) 2.U -L,9 -3.3 -4.6 -4.5 -4,9 -4.1
(X) U.5 0.2 0.1 -0.3 -0.4 -0,5 -0.4
(X) U.3 U.2 U.3 U,3 0.3 0.3 U.3
(dmj) 9,2 -U.9 -8.3 -21.2 -25.9 -29.2 -24.1
(dmj) -U.4 -3.8 -9.6 -17.9 -23.5 -26.5 -24,7
(dmj) -1U.9 -2,1 2.7 13.3 14,7 14.7 9.1
(X-punt) 0,5 U.1 0.1 -U.2 -0.1 -0.2 -U.0
(X-punt) 0.1 U.2 0.2 0.1 -O.U -U.1 -U.1
(X nnp) - 0.7 -1.U -U.9 -U.7 -U.6 -U.5 -U.6
(X nnp) 0.0 O.U U.U U.0 0.0 0.0 0.0
(X nnp) U.8 0.9 1.U 1.2 1.2 1.3 1.2
(X nnp) -0.1 O.U 0.1 0,2 0.2 0.2 0.2
(X-punt) -U.2 0.3 0.4 0,6 U.5 0.5 U.4
(X-punt) 0.0 0.1 U.2 0.2 U.1 0.0 -O.U



Tabel 28. Voortdurende balanced-budge[-impuls, Freia.

1 2 3 4 5 6 7
loonvoet bedrijven (X) U.5 1.1 1.5 1.8 2.U 2,2 2.2
reële arbeidskoeten (X) -U.1 u.U U.3 U.4 U,5 0.5 U.5
pcijs particuliere conswnptie (X) U.3 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 U.9
prijs goederenuitvoer (X) U,3 U.5 U.5 0.5 U.6 U.6 0.7
kapitaalkosten p.e.k. (X) 0.6 1.2 1,6 1,8 1.8 1.8 1.6
rendement nieuwste jaargang (X-punt) 0.1 U.U -0.1 -0.1 -0,2 -U.2 -U.1
economische levensduur (jaar) U.U U.U -0.0 -0.0 -0.1 -U.1 -U.1
particuliere consumptie (X) -U.6 -1.U -1.2 -1.5 -1.7 -1.9 -2.1
uitvoer van goederen (X) -U,2 -0.5 -U.8 -U.9 -1.U -1.0 -1.1
investeringen in gebouwen (X) 3.U 3.5 1.1 -U.5 -1.4 -1.3 -1.U
investeringen in outillage (X) 2,3 2.8 0,8 -U.6 -1.3 -l.2 -1.1
invoer van goederen (X) U.9 0.7 -0.0 -U.3 -0.6 -0.7 -0.7
prijs productie bedrijven (X) 0.5 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.1
prijs investeringsgoederen (X) -U.0 O.U -U.0 -O.U O.U 0.1 U.2
beschikbaar overig inkomen (X) 1U.9 -3.2 -8.2 -8.8 -8.9 -8,U -6,y
productie bedrijven (X) 1.2 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1
arbeidsproductiviteit (X) U.7 0,5 0.3 U.2 0.2 0.2 0,2
werkgelegenheid bedrijven (dmj) 2U.9 18.5 12.9 8,8 3.7 -1.3 -3.6
arbeidsplaatsen (dmj) 3.8 10.1 12.8 1U.7 3,6 -4,1 -7.1
werkloosheid (dmj) -19,6 -16,U -1U.9 -7.4 -2,9 1.4 3.3
bezettingsgraad (X-punt) 1.0 0,6 0.2 O.U 0.1 0.1 0.1
inv. outillage~vertraagde kgv (X-punt) U.2 U.3 U.1 -U.1 -U.1 -0.1 -U.1
saldo lopende rekening (X nnp) -U.4 -U,5 -U.2 -0.1 O.U U.U -U.U
financieringsoverschot overheid (X nnp) O.U U.0 0.0 O.U U.0 O.U O.U
belastingdruk (X nnp) U.5 1.U 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9
premiedruk (X nnp) -0.1 -U.1 O.U O.U 0.1 0,1 U.1
arbeidsinkomensquote (X-punt) -U.8 -0.5 -U.1 0.1 U.2 0.2 0.2
overschot nie[-monetaire sectoren (X nnp) -U.2 -0,2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -O.U
saldo kapltaalrekening (X nnp) U.2 U.3 U.2 U.1 U.U -U.U -U.U
liquidi[eitsquote (X nnp) -0.9 -1.0 -0,7 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8
lange rente (X-punt) 0.2 U.2 0.2 0.2 0.2 0.2 U.1
korte ren[e (X-punt) U.1 0,1 0.1 O.l U.1 0.1 0.1
afstoot~vertraagde kgv (X-punt) -U.U -U,U U.U U.U 0.1 0.1 U,U
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gaan. De consumptie loopt terug onder invloed van de toenemende belas-
tingdruk en de inflatie. De investeringen hebben te lijden van de stij-
gende reële arbeidskosten en de hogere belastingdruk, die het beschik-
bare overige inkomen doen afnemen. De invoer neemt ook af, in lijn met
genoemde bestedingscategorieén, saar nínder dan de export zodat voor de
totale particuliere bestedingszijde een fora negatieve bijdrage aan het
productieresultaat van bedrijven optreedt. Per saldo is toch nog eprake
van een, zij het gering, positief effect op de productíe omdat de over-
heidsbestedingen in procenten van zichzelf inet ongeveer 20Z toenemen
onder ínvloed van de voortdurende impuls.
In beide modellen daalt de werkgelegenheid, in Vintaf ineer dan in Freia.
De werkloosheidsstijging is evenwel van dezelfde orde van grootte. Of-
schoon de multipliers met betrekking tot de werkgelegeaheid dus nogal
verschillen, geldt dit niet voor de werkloosheid. Het ontmoedigingsef-
fect in de vergelijking van het arbeidsaanbod bewerkstelligt deze over-
eenkomst in gec~uleerd effect.
Vatten we de tabellen samen, dan geldt voor Vintaf dat de balanced-bud-
get-multiplier op korte termijn, dat wil zeggen gedurende de eerste drie
jaren, positief is maar daarna aanmerkelijk negatief. Voor Freia geldt
daarentegen dat zowel op korte als op middellange termijn de balanced-
budget-multiplier positief is. Wel blijkt dat bij een voortgaand stimu-
leren van de economie de waarde van de multiplier naar nul tendeert.

4. Samenvatting en conclusies.

In het voorafgaande hebben we de dynamische aimulaties van Vintaf-II en
Freia, voor de periode 1975 tot en met 1981, met elkaar vergeleken. Glo-
baal gesproken komt naar voren, dat Freia beter toegeruet is om deze
periode te beschrijven. Met name de ontwikkeling van de bestedingscate-
gorieén wordt beter nagebootst dan door Vintaf. We moeten echter stel-
len, dat een zo belangrijke variabele als de werkgelegenheid bij bedrij-
ven nog steeds niet goed gesimuleerd wordt. Dat heeft zware repercussies
voor eveneens belangrijke grootheden als werkloosheid en financierings-
tekort van de overheid.
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Het saldo op de lopende rekening blijft ook problematisch. De samenatel-
lende delen daarvan worden ín Freia beter geraamd dan in Vintaf, het
totaal echter niet.
Het theoretiach fraai opgezette monetaire blok blijkt de kwaliteit van
de ex-post simulatie niet te verbeteren. Dit geldt met name voor de cru-
ciale punten waar monetaire zaken kunnen aangrijpen, zoals investerin-
gen, consumptie en saldo lopende rekening. Het ligt voor de hand dat een
koppeling tussen monetalr sub-model en geéndogeníseerde wisselkoera de
residuen van deze variabelen zal verkleinen. Dit lijkt trouwens een lo-
gísche voortzetting van de breed opgezette introductie van de monetaire
zaken.
Het monetaire blok op zich levert weinig bevredigende símulatie-resulta-
ten op voor wat betreft korte rente en monetair verkeer met het buiten-
land. De lange rente echter wordt weer redelijk geraamd. Zoals ook door
de schrijvers van Freia naar voren wordt gebracht, zou ook hier een en-
dogene wisselkoers zijn invloed kunnen doen gelden. Opgemerkt zij, dat
ofschoon in de varianten-analyse interpreteerbare resultaten gegeneerd
worden, de monetaire mechanismen moeilijk te doorgronden blijven. Gelet
op de simulatieresultaten kunnen de nodige vraagtekens geplaatst worden
bij de multipliers binnen het monetaire model.
Verder valt in de varianten-analyse op dat het Phillips-mechanisme veel
minder belangrijk is in Freia dan in Vintaf, wat de vergelijkbaarheid
van spoorboekjes ten zeerste bemoeilijkt. Dit laatste wordt nog eens
versterkt door de aanpassingen in de investeringsvergelijking.
Naast deze twee cruciale veranderingen speelt voor het gebeuren op de
arbeidsmarkt de gewijzigde vergelijki~ng van het arbeidsaanbod een aan-
zienlijke rol. Zo treedt er in Vintaf een belangrijke divergentie op
tussen werkgelegenheids- en werklooaheidsontwikkeling, terwijl deze in
Freia in alle apoorboekjes nagenoeg parallel lopen.
Tenslotte blijkt dat de balanced-budget-multipliers in beide modellen
van dezelfde orde van grootte zijn, hetgeen enige verbazing wekt gezien
de verschillen in de spoorboekjes van loo~r en wereldhandelsimpuls.
Wanneer bij de classificatie van de onderhavige modellen de nadruk wordt
gelegd op de werkgelegenheidsontwikkeling in de variantenanalyse, mag
geconcludeerd worden dat Freia iets klassieker georiénteerd is dan Vin-
taf-II. De arbeidsplaatsenontwikkeling legt voor wat betreft de werkge-
legenheidsgroei een groter gewicht in de schaal dan de bezettingagraad-
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mutatie. Deze meer klassieke respons op bestedings- en prijsimpulsen dan
in Vintaf is geheel in lijn met de hedendaagse hoofdstroom in het econo-
misch-politieke denken. De synthese van Keynesiaanse en klassieke ele-
menten, die in beide modellen aanwezíg zijn, lijkt in Vintaf-II haar
hoogtepunt bereikt te hebben.
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Appendix 1: Effecten van wijziqingen van startiaar op Vintaf-II

In tegenstelling tot Freia is het wel mogelijk om met Vin[af-II in de
periode voorafgaand aan 1975 te simuleren. In deze appendix komen de
gevolgen aan de orde die dit heeft op de Theilcoëfficiënten van een
aantal geselecteerde variabelen en op de spoorboekjes van de
voortdurende loon- en wereldhandelsimpuls. In tabel A.1 zijn de
ongelijkheidscoëfficíënten van Theil opgenomen voor een twaalftal
variabelen. De coëfficiënten met betrekking tot Vintaf-II gestart in
1965 (afgekort als VII65) zijn berekend op basis van de subperíode 1975-
1981, teneinde de vergelijking met Víntaf-II, gestart in 1975 (hierna:
VII75), mogelijk te maken.
De Theilcoëfficiënten betreffende de procentuele mutaties van de onder-
scheiden bestedingscategorieën spreiden alle een stijging ten toon als
het star[jaar 1965 in 1975 wordt veranderd, zoals uit de vergelijking
van de eerste twee kolommen blijkt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
het startjaar 1975, wat Víntaf betreft, relatief ongunstige effecten
heeft op de simulatieprestaties. De omvang van de simulatíeresiduen
neemt duidelijk af indien 1965 als startjaar van de simulatie gekozen
wordt. Dit geldt in het bijzonder voor de particuliere consumptie en de
inves[eringen in outillage, zij het dat voor laatstgenoemde component
opgemerkt moet worden dat 1981 een fors residu blijft vertonen. De uit-
en invoer ondergaan de grootste verandering in 1975. De dynamische
simulatíe gestart in 1965 blíjkt de depressie van 1975 adequater te
beschrijven maar heeft daarentegen met de opleving van 1976 aanzienlijk
grotere problemen dan VII75. Het totaal van deze ontwikkelingen
resulteert evenwel niet in een saillante verbetering van de simulatie
van de groeivoet van de bruto toegevoegde waarde. Vintaf-II, gestart in
1975, doet het in vijf van de zeven jaren zelfs beter. Desalniettemin
valt de ongelijkheidcoëfficiënt íets hoger uit als gevolg van de ia
VI165 optredende substantiële daling van het simulatieresidu voor 1976.
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Tabel A.1 De ongelijkheidscoëfficiënten voor een twaalftal variabelen,
berekend over de periode 1975-1981.

variabele eenheid VII65 VII75 Freia

particuliere consumptie X 0.158 0.354 0.135
investeringen in outillage X 0.529 0.724 0.351
uitvoer goederen X 0.264 0.310 0.081
invoer goederen X 0.305 0.380 0.131
productie X 0.298 0.325 0.123
bezettingsgraad X 0.033 0.017 0.003
loonvoet X 0.068 0.127 0.093
saldo lopende rekening X 0.377 0.462 0.503
arbeidsinkomensquote X 0.020 0.028 0.008
werklooeheid dmj 0.099 0.127 0.051
werkgelegenheid X 0.608 0.543 0.360
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De procentuele mutatie van de loonvoet wordt door Freia beter gesimu-
leerd dan VII75, althans gerelateerd aan de ongelijkheidscoëfficiënten.
VII65 blijkt evenwel voor de periode 1975-1981 superieur aan Freia het-
geen een eenduidige conclusie omtrent de kwaliteit van de loonvergelij-
king moeilijk maakt.
Voor de overige variabelen is de reductie van de ongelijkheidacoëffi-
ciënten gering. De werkgelegenheidsmutatie en de bezettingsgraad worden,
gelet op de Theilcoëfficiënten, zelfs slechter gesimuleerd. Ten aanzien
van de beze[tingsgraad valt hieruit geen eenduidige conclusie te trek-
ken. De jaren 1975 tot en met 1979 worden door VII65, ten opzichte van
VII75, forser onderschat, terwijl de laatste twee jaren daarentegen door
VII65 uitermate bevredígend, en beter dan VII75, gesimuleerd worden.

Indien de ongelijkheidscoëfficiënten van VII65 en Freia naast elkaar
gezet worden, dan blijkt Freia in het merendeel van de gevallen haar
positie ten opzichte van het Vintaf-model te behouden. Alleen de loon-
vergelíjking vormt hierop een uitzondering. De kloof tussen de twee in-
vesteringsvergelijkingen is evenwel sterk gereduceerd.

Naast de effecten van het gewijzigde startjaar op de ex-post simulatie
ís het zinvol om kort stil te staan bij mogelijke gevolgen voor de vari-
antenanalyse.
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Tabel A.2 Eerste, vierde en zevende j aarseffecten (gecumuleerd) van een
voortdureade loonimpuls, VII65 mínus VII75.

variabele eenheid 1 4 7

loonvoet bedrijven X 0.0 -U.1 -0.4
reële arbeidskosten X 0.0 0.1 0.0
particuliere consumptie X 0.0 0.1 -0.1
uitvoer goederen X U.1 0.1 0.2
productie bedrijven X 0.0 -0.1 -0.1
bezettiagsgraad X 0.0 0.0 0.0
investeringen in outillage X 0.3 -0.6 -1.0
werkgelegenheid dmj -0.2 -4.2 -4.5
werkloosheid dmj 0.2 2.8 1.6
saldo lopende rekening X -0.1 -0.1 0.0
financ. overschot overheid X 0.0 -0.2 0.0

Tabel A3. Eerste, víerde en zevende jaarseffecten ( gecumuleerd) van een
voortdurende wereldhandelsimpuls, VII65 minus VII75.

variabele eenheid 1 4 7

loonvoet bedrijven X 0.0 -0.2 -0.3
reële arbeidskosten X 0.0 0.0 0.0
particuliere consumptie X 0.0 -0.1 -0.1
uitvoer goederen X 0.1 0.2 0.3
productie bedrijven X -0.1 0.0 0.1
bezettingsgraad X 0.0 0.0 0.0
investeringen in outillage X
werkgelegenheid dmj -U.5 -0.6 1.5
werkloosheid dmj 0.4 0.4 -1.0
saldo lopende rekenin~ X 0.0 0.1 0.1
financ. overschot overheid X 0.0 -0.1 -0.1
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De tabellen A.2 en A.3 geven aan dat de verschillen in basisvariant
geenszins te verwaarlozen effecten op de in de hoofdtekst geanalyseerde
spoorboekjes hebben. Zo blijkt uit tabel A.2 bijvoorbeeld dat de voort-
durende loonimpuls van -1X in VII65 een geringere daling van het werk-
loosheidepercentage voortbrengt waardoor de geinduceerde loondaling na
he[ vijfde jaar veel sterker blijft hangen (zie tabel 16), De voortdu-
rende wereldhandelsimpuls resul[eert in VII65 in een hogere groei van de
export en na het zevende jaar eveneens van de productie, zoals tabel A.3
laat zien.

Op grond van het bovenstaande kan slechts geconcludeerd worden dat het
veranderen van het beginjaar van de simulatie voor Vintaf de nodige,
níet te verwaarlozen gevolgen heeft. Zowel de ex-post slmulaties als de
geanalyseerde spoorboekjes ondergaan enkele karakteristieke veranderin-
gen. Dit doet ons vermoeden dat de mate van niet-lineariteit van het
model niet onaanzienlijk is, maar nader en meer systematisch onderzoek,
waarvan hier is afgezien, zal dit moeten uitwijzen.
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Appendix 2. Autonome termen in Vin[af-II en Freia

Voor beide modellen volgt híeronder een lijst met autonome termen die
aan de modellen zijn toegevoegd, zonder dat deze in de oorspronkelijke
publicatie vermeld zijn.

Freia
variabele vergelijking

Pbod Pbod (H.6 )
A

WIRA WIK (K.16)

Vintaf-II
variabele vergelijking

~Wau UAAW
pb pb. au ~
pi piau
~v1 ~v 1

au

toegevoegde tezm) aan vgl. UWAO'

lAAW x W~AW

De autonome termen pb en pi zíjn niet gelijk aan de vergelijkingsre-
au au

siduen, zoals dat voor Freia geldt. Deze autonome termen bevatten de
effecten van de olieschokken waarbij de wegíngscoëfficiënten aan Freia
zijn ontleend. Soortgelijke autonome termen met betrekkíng tot p. c
en pi eb zijn niet opgenomen conform overleg met Tjan..8

Voor een verklaring van de symbolen zij men verwezen naar respectieve-
lijk het occasional paper, nr. 12 en de C.P.B.-monografie, nr. 25.
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