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hoofdstuk 1.4. 

I MACRO-ECONOMISCH STIMULERINGSBELEID 

Geert Reuten en Boe Thio 

1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk willen wij een beeld schetsen van de economische be

leidsproblematiek zoals die zich op korte termijn aan ons voordoet. Naar 

zijn aard is zo'n beeld verschuivend en wisselend. Het wordt ook bepaald 

door de gezichtspunten die men erin betrekt. Welk van de problemen wordt 

het meest op de voorgrond geplaatst: de stijgende Inflatie, de toene

mende werkloosheid, de begrotingsproblematiek of de betalingsbalans? 

Naarmate het beleid steeds minder in staat bi ijkt om alle vraagstukken 

gel ijktijdig en geïntegreerd tot oplossing te brengen, zien we dat be

leidsinstanties en beleidsadviezen steeds vaker een partieel uitgangs

punt kiezen. De Nederlandsche Bank legt nadruk op de problemen van de 

monetaire financiering en uit hoofde daarvan op de noodzaak van een 

stapsgewijs terugdringen van het financieringstekort·van de overheid. 

Dat geschiedt in het kader van een beleid gericht op beperking van de 

binnenlandse geldcreatie ten behoeve van de inflatiebestrijding en de 

handhaving van de externe waarde van de gulden.
1

) 

De Commissie Economische Deskundigen van de SER centreert de analyse van 

het beleid dit jaar rond het stapsgewijs terugdringen van het tekort op 

de lopende rekening van de betalingsbalans, te bereiken door een ver

schuiving van binnenlandse bestedingen naar exportvraag, via matiging 

van de loonontwikkel ing. Het beleid van de regering loopt hoofdzake

lijk in deze sporen. 
Naar onze mening bevat een partiële benadering als deze grote risi

co's. Met name leidt die ertoe dat de instrumenten die ter beschikking 

staan om de economische ontwikkeling te sturen niet meer als zodanig 

gehanteerd worden. 
Het brengt ons geen stap verder wanneer een 'succesvol' monetair be

leid de waarde van de gulden op een hoog peil stabiliseert of wanneer 

een even succesvol begratingsbeleid het financieringstekort van de over

heid op vijf procent van het nationaal inkomen houdt, wanneer geen re

sultaten worden geboekt op het terrein van werkloosheidsbestrijding of 

1) Zie ook de hoofdstukken I .2 en I .3. 
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verhoging van het peil van de economische activiteit. Het is zelfs niet 

ondenkbaar dat een beleid langs die 1 ijnen in strijd komt met de 

'reële' doelsteil ingen van economisch beleid, met de bestrijding van 

werkloosheid, recessie en stagnatie. 

Het stellen van deze laatste prioriteit is derhalve allerminst van

zelfsprekend. Volgen we de bovenvermelde gedachtengangen, dan worden er 

'doeleinden' tussengeschoven waarvan maar zeer de vraag is of zij lei

den tot minder werkloosheid. Mogelijke instrumenten van het economisch 

beleid zoals de geldhoeveelheid en het staatsbudget worden tot doelen 

op zichzelf gemaakt en geschikt naar vaste, inflexibele regels. Een 

afWeging van het belang van een bepaalde omvang van het begrotingste

kort, van een bepaalde 1 iquiditeitsquote, een bepaalde appreciatie van 

de gulden, een bepaald streefcijfer voor de lopende rekening van de be

talingsbalans in verhouding tot de nu oplopende werkloosheid en het 

stagneren van de economie, vindt niet plaats. In zekere zin gebeurt dat 

impliciet: financieel 'orde op zaken' stellen is belangrijker dan de 

bestrijding van de werkloosheid. Dat is de afweging die het huidige 

beleid kenmerkt. En de vraag of deze orde op zaken wel mogelijk is 

bij de huidige economische stagnatie wordt te weinig gesteld. De hui

dige economische politiek overziende, komt deze naar ons oordeel hoe 

langer hoe dichter bij een monetaristisch conservatisme te staan. 

Naar onze opvatting heeft de economie wel degel ijk tot taak om te 

zoeken naar moge] ijkheden om de werkloosheid op korte termijn te bestrij

den en om een economische recessie, ook voorzoverre die van buitenlandse 

oorsprong is, zo veel mogelijk te bestrijden of te compenseren. Wij geven 

daarvoor drie redenen. 

De eerste en belangrijkste is dat wij het onaanvaardbaar achten dat 

de negatieve effecten van economische teruggang respectievelijk recessie 

worden afgewenteld (in sociale, sociaal-psychische en materiële zin) op 

een groep mensen die niet verantwoordelijk is voor die economische te

ruggang. 
1

} Het complement van investeringsvrijheid (en daaraan ontleend 

inkomen) dient recht op arbeid te zijn. 

1) Het bestaan van winst-inkomen in onze maatschappij wordt veelal ge
rechtvaardigd met het argument dat het een beloning is voor het 
dragen van risico. Het blijkt echter dat wanneer er inderdaad ver-
I iezen worden geleden, dat dan dat risico op de eerste plaats wordt 
afgewenteld op die arbeiders die worden ontslagen, op de tweede 
plaats op de loontrekkers doordat de lonen achterblijven bij de ar
beidsproduktiviteitsstijging, en op de derde plaats op de 'gemeen
schap', doordat er onder pressie van 'investeringsstaking' subsidies 
worden afgedwongen. 
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In de tweede plaats heeft een stijging van de werkloosheid een stij

ging van de loonkosten van bedrijven tot gevolg. Werkloosheidsstijging 

werkt bij koppeling van de uitkeringen aan de lonen immers door in de 

sociale verzekeringspremie en eventueel de belastingen. Dit impliceert 

bij gelijkblijvende omstandigheden te dien aanzien in het buitenland, 

een verminderd concurrentievermogen van de exportsector van de economie. 

Op iets langere termijn betekent dit bovendien dat er in alle sectoren 

van de economie méér werkloosheid zal ontstaan doordat ondernemers als 

gevolg van die hogere loonkosten arbeidsbesparende technieken zul ]en 

invoeren. Dit leidt tot nog hogere werkloosheid, nog hogere loonkosten 

en nog meer invoering van arbeidsbesparende technieken. Er ontstaat zo 

een zichzelf versterkend proces. (Zie hierover uitgebreider Reuten 

1979). Dit betekent dat werkloosheid, hoe dan ook ontstaan, op korte 

termijn met allemogelijke middelen moet worden bestreden. 

In de derde plaats heeft een stijging van de werkloosheid, ceteris 

paribus, een vergroting van de collectieve lasten tot gevolg (minder 

belastingopbrengsten en meer uitkeringen). Met andere woorden, bij on

gewijzigd beleid heeft een stijging van de werkloosheid, ontstaan door 

structurele dan wel conjuncturele oorzaken, een endogene stijging van 

het financieringstekort tot gevolg. 

Wij zullen het vraagstuk van werkloosheidbestrijding in deze bijdrage 

vooral behandelen vanuit het gezichtspunt van de bestedingspolitiek, 

op grond van de aanknopingspunten die deze biedt voor werkloosheidbe

strijding. 

2. GEVOLGEN VAN BESTEK '81 EN HET FALEN VAN DE WINST-WERK GEDACHTE 

Een beschouwing vanmogelijkebeleidslijnen ten aanzien van de macro

economische ontwikkeling van inkomens en bestedingen kan niet voorbij

gaan aan de ervaringen van de afgelopen jaren. Er is een beleid gevoerd 

dat via loonkostenmatiging en, zoals het geformuleerd werd, versterking 

van de marktsector (onder meer door subsidie) mikte op een versterking 

van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Verhoging van rende

menten zou de investeringen doen toenemen en de werkgelegenheid bevor

deren. Als concrete taken noemde Bestek '81 het terugbrengen 

van de werkloosheid tot 150.000 en de beperking van de inflatie tot on

der het niveau van de Bondsrepubliek. Deze doelsteil ingen werden niet ge

realiseerd; het beleid had echter wèl ernstige gevolgen ten aanzien van 

de terugdringing van de binnenlandse bestedingen, waardoor de stagnatie 

versterkt werd. 

In principe zouden er drie moge] ijke oorzaken voor het mislukken van 
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dit beleid, vooral wat de werkloosheid aangaat, aangegeven kunnen worden. 

Het kan zijn dat het beleid niet volledig is uitgevoerd, het kan zijn 

dat het beleid op een verkeerde conceptie berust, het kan zijn dat de 

externe factoren tegenwerkten. Wij zijn van mening dat de ex-
terne factoren inderdaad tegengewerkt hebben, maar dat de - zoals verder 

beargumenteerd zal worden - verkeerde conceptie van het beleid als be

langrijkste oorzaak van hetniet-realiseren van de doelsteil ingen moet 

worden aangegeven. De niet-volledige uitvoering van het beleid is ons 

inziens eerder een positieve dan een negatieve factor. 

In de huidige situatie, waarin zowel in het buitenland ~Is in Neder

land recessieve ontwikkelingen overheersen, wordt dit beleid steeds 

controversiëler. Volgens sommigen zou het versterkt moeten worden 

voortgezet. Onze mening is dat het plaats zou moeten maken voor een be

leid dat gericht is op stimulering van de economie waarbij de handhaving 

van de koopkracht van looninkomens en sociale uitkeringen centraal zou 

dienen te staan. 

We willen hier een aantal overwegingen geven waarom naar onze opvat

tingen de geaardheid van het economisch beleid zelf een voorname bijdra-

ge heeft geleverd aan de verscherping van de economische problemen waar

voor Nederland zich geplaatst ziet, waarbij we ons beperken tot de macro

economische kanten van het beleid. Een belangrijke aanduiding van de pro

blemen kunnen we verkrijgen door een vergel ijking van de middellange ter

mijn ramingen 1978-'82 waarop Bestek '81 zich baseerde. 1) en de (voorlo

pige) realisaties voor de eerste twee jaren van deze periode, 1979 en 1980, 

zoals het Centraal Economisch Plan 1980 die aangeeft (zie tabel 1). 

De onzekerheid van de economische ontwikkelingen blijkt weerduidelijk uit 

de aanmerkelijke verschillen tussen raming en realisaties; deze verschillen 

kunnen worden samengevat als meer inflatie tegenover minder groei. We 

willen trachten enkele oorzaken voor deze ramingsverschillen aan te wijzen. 

In het internationale verkeer hadden aanzien] ijke prijsstijgingen plaats, 

onder meer als gevolg van de olieprijsstijging. Daarbij ijlt het uitvoer

prijspeil iets na, waardoor een daling van de ruilvoet ontstaat die wat 

groter is dan de geraamde. Dit verklaart grotendeels het achterblijven van 

het Nationaal Inkomen bij de produktiestijging, doch niet het vertragen van 

de groei van de produktie zelf (met twee procent ten opzichte van de raming). 

Het volume van de wereldinvoer stijgt in 1979/80 één procent minder dan ge

raamd, waardoor de goederenuitvoer eveneens achterblijft bij de raming (met 

1) Zie CEC 1978, p.20 
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tabel 1 Gemiddelde ramingen CEC 1978-1982 en (voorlopige) realisaties 

gemiddelde jaarlijkse verandering in% 

raming CEC 
1978-1982 

externe data e.a. 

volume wereldinvoer 

invoerprij spe i 1 

koers van de gulden 

volume mat. overheicts
consumptie 

volume overheidsinves
teringen 

volume investeringen 
in woningen 

resultaten 

volume particuliere 
consumptie 

volume bruto investeringen 
bedrijven 

volume goederenuitvoer 

volume goedereninvoer 

reëel Nationaal Inkomen 

produktie bedrijven 

prijspeil goederenuitvoer 

loonsom per werknemer 

prijspeil consumptie 

6 

4,5 

0 

4,5 

0 

2,5 

3,5 
6,5 

4,75 

3 

3,5 

3,5 

7 
4,25 

reëel vrij besch. inkomen 
(modaal, incl. incidenteel) 1,5 

niveau's 1982 

saldo lopende rekening 
( in % NNI ) 1 , 5 

belasting- en premiedruk 
(in% NNI) tov 1978 +4,8% 

arbeidsinkomensquote 80,5 

werkloosheid, stijging 
t.o.v. 1978 in 1000 +45 

realisatie 
1978-1980 

5 

12,5 

2,5 

2 

0 

-1 

1,25 

o,s 
5,25 

2 

0,25 

1,5 

10,75 

6,25 

5 

1980 

-0,3 

+1,8 

80 

+20 

Bron: CEC 1978 (ramingen 1978-1982) 
CEP 1980 (voorlopige realisatie 1978-1980) 
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1,25 procent), doch sneller stijgt dan de wereld invoer. 

Kwantitatief de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de groei 

van de produktie bij de ramingen is het achterblijven van de binnenland

se bestedingen: consumptie, investeringen, overheidsbestedingen. 

Blijkens de jongste CBS-gegevens stegen de nationale bestedingen in 1979 

reëel metnauwelijks één procent. Voor 1980 valt geen hoger cijfer te 

verwachten. Het effect van de iets tegenval lende goederenuitvoer werd 

niet gecompenseerd door de binnenlandse bestedingen, maar integendeel 

daardoor versterkt. 

Daarnaast is nog een deel van de achterblijvende produktiestijging te 

verklaren uit de achteruitgang van het saldo op de lopende rekening van 

de betalingsbalans, waarin zich weerspiegelde dat (vooral in 1979) een 

iets groter deel van de bestedingen tot invoer leidde. 

De beperking van het binnenlands kostenpeil, blijkend uit een achterbl ij

ven van de loonsom per werknemer bij de raming en uit een stijging van de 

loonkosten per eenheid produkt (industrie) van gemiddeld 2,5 procent per 

jaar- beduidend minder dan in de concurrerende landen- ging niet met een 

verbetering, maar met een verslechtering van het saldo op de lopende reke

ning van de betalingsbalans gepaard. 

Naar onze mening wijst dit erop dat de verhouding van de invoerintensiteit 

van nationale bestedingen enerzijds en uitvoer anderzijds niet zodanig 

gunstig is voor de uitvoer dat een verschuiving van nationale bestedingen 

naar uitvoer vanzelf een verbetering van de lopende rekening met zich mee

brengt. Daarop komen wij nog terug. 

Het beleid van beperking van de loonkosten heeft een beperking van de 

nationale bestedingen met zich meegebracht die kostbaar is in termen van 

produktieverl i es. Dit leidt weer tot beperking van de werkgelegenheid en 

daardoor tot hogere sociale lasten. Het compenseren van lagere nationale 

bestedingen door hogere uitvoer vereist ten eerste een sterke doorwerking 

van de loonkostenbeperking in de uitvoerprijzen en ten tweede een hoge 

gevoeligheid van de uitvoer voor een lagere uitvoerprijs (nog afgezien van 

het wisselkoersprobleem). 

De vrees is gerechtvaardigd dat een beleid van loonkostenmatiging, gericht 

op uitvoervergroting zoals het de afgelopen jaren is gevoerd, onder de 

huidige omstandigheden, met geringe kansen op expansie van de wereldhandel, 

niet positief doch negatief zal uitwerken op de volume conjunctuur in 

Nederland en daarmee op werkgelegenheid, koopkracht van het inkomen, en 

sociale lasten. We willen hierop in paragraaf 3 nog kwantitatief ingaan. 
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Ten aanzien van het voorgaande trekken we de conclusie dat toch niet 

in de eerste plaats de internationale conjunctuur verantwoordelijk te 

stellen was voor de verscherpi~g van de economische problemen, hoewel er 

natuur! ijk invloed van uitging op de ruilvoet en de betalingsbalans. 

Hoofdpunt was evenwel dat er niets tegenover stond en dat het econo-

misch beleid ook niet gericht was op het tegengaan van de recessieve 

tendenzen van binnenlandse oorsprong; deze werden juist versterkt door be

perking van de overheidsbestedingen, de woningbouw en stagnatie van de 

particuliere consumptie, welke zeker beïnvloed werd door een op beperking 

gerichte loonpolitiek. Daarbij kwam nog een restrictieve monetaire 

politiek. Kort samengevat: pogingen om een een verschuiving tot stand te 

brengen van nationale bestedingen naar export hadden een negatief effect 

op de bedrijvigheid. 

Een vraag die in het bijzonder nog gesteld kan worden ten aanzien van 

de beleidsconceptie die thans gehanteerd wordt is, of deze nu in de 

'verwachte' mate leidt tot een verhoging van de investeringen die nodig 

zijn om de produktiecapaciteit uit te breiden. De investeringsquote (netto 

investeringen ten opzichte van het Nationaal Inkomen) bevindt zich nog 

steeds beduidend onder het - overigens hoge - niveau van het begin van de 

jaren zeventig (10,6%in 1979 tegen 14% in 1971). Het niveau van de netto

investeringen in constante prijzen komt niet boven het peil van het begin 

van de jaren zeventig uit. 1) Tezeer wordt er ons inziens vanuit gegaan 

dat meer 'ruimte' om te investeren ook tot meer investeringen zal leiden. 

Dit is met name van belang omdat het beleid van loonkostenmatiging niet 

alleen beoogt de export te verhogen maar tevens een verschuiving van con: 

sumptie naar investeringen tot stand te brengen. 

De ontwikkeling van de netto investeringen in vaste activa van bedrij

ven (inclusief woningen) ten opzichte van het overig inkomen van bedrijven 

is weergegeven in tabel 2. ln het begin van de jaren zestig was de verhou

ding overig inkomen - toegevoegde waarde hoog, maar het aandeel van de 

investeringen in het overig inkomen laag. ln 1970 is dat aandeel maximaal. 

Het matigingsbeleid gaat wel gepaard met een verhoging van de overige 

inkomensquote (c.q. verlaging van de arbeidsinkomensquotel tot die van de 

aanvang van de jaren zeventig, maar niet met een overeenkomstige stijging 

van de investeringsquote. 

1) CBS, Nationale Rekeningen 1979, tabel 21. 
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Tabel 2. Netto investeringen van bedrijven in vaste activa (inclusief 
woningenJen overig inkomen van bedrijven 

19 1 1966 1970 1973 1975 1977 1979 
1) overig inkomen 

bedrijven (mrd gld) 14,1 19,3 28,2 41 ,0 42,4 57,6 62,1 
2) netto investeringen 

bedrijven (mrd gld) 5,1 9,7 15,0 18,8 16,8 23,6 28,3 

2 in % van 1 36 50 53 46 40 41 46 

Bron: CBS Nationale rekeningen 1970, 1979 

3. GEVOLGEN VAN 'MATIGINGSPOLITIEK' 

In deze paragraaf willen wij in kwantitatieve zin gevolgen aangeven 

van een 'matigingspol itiek': relatieve daling van lonen inclusief uit

keringen en overheidsbestedingen. De berekeningen welke wij hier presen

teren zijn gebaseerd op een onderzoek dat wij onlangs verricht hebben 

naar de kosten-, inkomens- en werkgelegenheidsstructuur van de Nederland

se economie naar afzetcategorieën (Consumptie, Investeringen, Overheids

bestedingen, Exporten en toeleveringen daaraan). l) Voor onze berekeningen 

maken wij gebruik van een specifieke wegingsmethode waarvoor de statis

tische gegevens van de input-output tabellen van de Nederlandse economie 

als uitgangspunt dienen.
2

) Omdat deze gegevens later dan voor 1976 nog 

niet beschikbaar zijn (CBS 1979) doen wij onze economisch politieke uit

spraken voor het te voeren beleid in 1981 onder de restrictie dat er in 

de tussenliggende periode geen verandering in de produktiestructuur van 

Nederlandse bedrijven heeft plaatsgevonden. Deze restrictie is ons in

ziens echter niet zwaarwegend omdat de coëfficiënten in onze model

opstelling vrij stabiel bi ijken te zijn (ons onderzoek strekt zich uit 
over de periode 1961-1976). 

Enige resultaten v~n ons onderzoek, voorzover van belang voor de 

huidige economische politieke discussie, vatten wij samen in onderstaan-

1) Zie een binnenkort te verschijnen pub I icatie van onze hand. 
2) Wij danken Leo de Haan, kandidaatsassistent bij de Vakgroep t·lacro

Economie van de Universiteit van Amsterdam, voor het uitvoeren van de 
bewerking van het grondmateriaal. 
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de tabel 3. Deze tabel geeft de effecten weer van autonoom geïnduceerde 

procentuele afwijkingen van de bestaande bestedingsstructuur, onder de 

voorondersteil ing van vaste technische coëfficiënten. l) Matiging van lo

nen en overheidsbestedingen zijn voorbeelden van dergelijke autonoom ge

induceerde afwijkingen. 

Zo leidt (bij een overschot op lopende rekening van 3% van het BNP in 

1976) bijvoorbeeld 1% consumptiedaling tot een daling van de toegevoeg

de waarde van bedrijven met 0,45% en een daling van het Nationaal Pro

dukt (bruto marktprijzen) met 0,35%, terwijl de werkgelegenheid van be

drijven dan daalt met 0,20%- 0,45% onder andere al naar gelang de con

sumptiedaling door ondernemers als duurzaam wordt gezien. 

Uit tabel 3 bi ijkt dat de exportsector relatief importintensief en 

arbeidextensief is, en dat zowel consumptieve bestedingen als materiële 

overheidsbestedingen in relatief hoge mate inkomen èn werkgelegenheid 

genereren. Verder bi ijktduidelijk dat een politiek welke gericht is op 

relatieve consumptiedaling door loon- en uitkeringsmatiging negatieve 

effecten heeft op inkomen en werkgelegenheid. Veelal wordt gesuggereerd 

dat de negatieve effecten van een dergelijke loonmatiging gecompenseerd 

zouden kunnen worden door positieve effecten via de exportsector. Ons 

inziens mogen de verwachtingen te dien aanzien echter niet hoog gesteld 

worden. Zelfs in het denkbeeldige geval dat relatieve exportstijging te 

realiseren zou zijn zonder r~ilvoetverl ies, overwegen ons inziens de ne

gatieve effecten. 

Ter illustratie bezien we het netto effect van een bestedingsombui

~ing zodanig dat het volu~e van de consumptie (inclusief invoer van 

eindprodukten ten behoeve van gezinshuishoudingen) met 1% gematigd 

wordt, terwijl het exportvolume met 1% toeneemt bij onver-

anderde ruilvoet. Het resultaat van een dergelijke ombuiging wordt 

weergegeven in tabel 4. Duidelijk blijkt het negatieve effect op het 

1) Met name voor wat betreft de werkgelegenheid is dit niet aanneme
lijk. Oe volumestijging van de produktie van bedrijven van 1974-1979 
was gemiddeld 2, 3% per jaar bij een daling van werkgelegenheid bij 
bedrijven (incl. zelfstandigen) met gemiddeld 0,3% per jaar (CEP 80, 
bijlage B2 en Cl). Grofweg zou voor een produktiestijging met 2,5% 
de werkgelegenheid constant kunnen worden gesteld, terwijl bij 
iedere produktiepuntafwijking op korte termijn een overeenkomstige 
werkgelegenheidsverandering met 0,5% aangenomen kan worden. Voor wat 
betreft afwijkingen naar boven kan dit gerationaliseerd worden met 
het Verdoorn-effect, en voor afwijkingen naar beneden met het Okun
effect. Bij deze veronderstelling moeten de percentages van regel 
4 en 7 gehalveerd worden. 
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Tabel 3. Procentuele effecten op het totaal van inkomen, werkgelegen
heid en invoer van autonome procentuele veranderingen van 
bestedingen ten opzichte van de trendmatige bestedingsstruc
tuur 

mutaties per procent verandering van 

~~!~~-!~~~~~!~~~!~2~~~~~~~~ 
1. finale afzet van bedrijven 

2. bruto toeg.w.bedr.m.p. 

3. bruto nat.product m.p. 

4. werkgel.bedr. incl.zelfst. 

~~!~~-!~~~~~!~~~!~:!~-ê~E-~~ 
5. bruto toeg.w.bedr.m.p. 

6. bruto nat. product m.p. 

7. werkgel .bedr.lncl .zelfst. 

8. inv.~oed.en diensten v. 
bedr. excl.inv.eindprod. 

9. tot. invoer goederen en 
diensten uit hoofde van 
bestedingen 

(a) exclusief wederuitvoer 

bestedingscategorieën 

uitvoer con-
(a) sumptie 

0,4626 0,3897 

0,3930 0,4472 

0,3113 0,3542 

0,3537 0,4544 

0 '3734 0,4249 

0,2986 0,3400 

0,3352 0,4306 

0,64 0,24 

0,47 0,37 

(b) materiële overheidsconsumptie en investeringen 

overh.be-
sted.(b) 

0,0565 

0,0652 

0,0517 

0,0800 

0,0620 

0,0496 

0,0758 

0,03 

0,03 

(c) bruto, exclusief voorraadvorming; inclusief woningen 

part. in-
vest.(c) 

0,0930 

0,0945 

0,0748 

0' 1119 

0,0898 

0,0719 

0,1060 

0,09 

0' 14 

(d) exclusief voorraadtoename uit invoer; de stabiliteit hiervan is 
geringer dan die van de overige componenten 

Bron: eigen berekening op basis van input-output tabellen 
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Tabel 4. Netto effecten van 1% matiging in consumptieve bestedingen 

en 1% extra exportstijging (volumina) bij onveranderde 
ruilvoet en een oorspronkelijk tekort op äë-Ïopënäë-rek. 
vän-dë-bet.bal. van 1% van het BNP m.p. 

uitvoer consumptie totaal 

1. bruto toeg.waarde bedr.mp.(volume) % 0,37 -0,42 -0,05 

2. werkgelegenheid bedr.incl .zelfst. % 0,34 -0,43 -0,09 

3. saldo lop.rek.(goed 2 diensten) 
% v.d. export % 0,53 0,37 0,90 

Bron: eigen berekening op basis van input-output tabellen 

tabel 5. Netto effecten van 1% matiging in consumptieve bestedingen 
en 1% extra exp~rtstijging (volumina) ~fi_~L~~~-~fi~~~!
~~!~-I~~~!~d.~fl , 13:.l!~I13:.f!~~rJ. als gevolg van daling van 
exportprijzen en een oorspronkelijk tekort op de lopende 
rekening van de bet.balans van 1% over het BNP m.p. 

uitvoer cons1.1mpt ie totaal 

1. bruto toeg.waarde bedr.mp.(volume)% 0,37 -0,42 -0,05 

2. reëel inkomensverf i es % -0,88 - -0,93 

3. werkgelegenh. bedr.incl.zelfst. % 0,34 -0,43 -0,09 

4. saldo lop.rek.(goed.en diensten) 
% v.d. export % -0,35 +0,37 +0,02 

a) Dit komt neer op een substitutieëlasticiteit van de export van 
1 ,14%. Deze elasticiteit wordt o.a. aangehouden door de WRR 
(WRR 1980). In paragraaf 4 gaan wij verder in op deze elasticiteit. 

Bron: eigen berekening op basis van input-output tabellen 
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inkomen en de werkgelegenheid en het positieve effect op de lopenae 

rekening van de betalingsbalans. Hierbij moet uveni96"5 aangetekend 

worden dat bij ruilvoetverlies de positieve effecten als gevolg van de 

exportstijging teniet worden gedaan. In tabel 5 wordt een overeenkom

stige opstelling als in tabel 4 gegeven, maar nu bij een ruilvoet-

ver] ies van 0,88%, uitsluitend als gevolg van een daling van de ex

portprijzen. Bij tabel 4 gaat het derhalve om een volumevergroting 

van de export die 'gratis' verkregen wordt (bijvoorbeeld door meer 

wereldhandel), bij tabel 5 wordt ervoor 'betaald' door een lagere uit

voerprijs (1,14% prijsverlaging voor 1% volumestijging- WRR 1980, 

199). Méér loondaling en méér ruilvoetverlies zal méér werkloosheid, 

een nog lager inkomen en een negatief effect op de lopende rekening van 

de betalingsbalans tot gevolg hebben.De inkomensvermindering zal ove

rigens ook het financieringstekort van de overheid doen toenemen als 

gevolg van verminderde belastingopbrengsten. (Dat alles nog afgezien 

van de toename van de premiedruk als gevolg van de toename van de werk

loosheid.) 

Onze conclusie is dat een aanpassingspolitiek door 'matiging' reces

sieve effecten heeft. In essentie wordt dit verklaard door de volgende 

kenmerken van de economie: 

- de export heeft een hoge invoerquote en een relatief lage arbeidsin

tensiteit; 
- de consumptie heeft een relatief lage invoerquote en een hogere ar

beidsintensiteit; 

- de hoge invoerquote van de uitvoer leidt tot relatief lage effecten 

van exportvergroting op de lopende rekening. 

De zgn. Marshall-Lerner conditie voor het effect van ruilvoetverande

ring op de lopende rekening wordt hierdoor veel stringenter; 

- de volume-effecten van bijvoorbeeld loonbeperking op de consumptie 

zijn vrij direct en betrekkelijk groot; de volume-effecten op de 

export lopen via een eventuele doorberekening in de prijzen, waarbij 

de loonkosten ongeveer een kwart van de omzet uitmaken. 

Wat de door ons gepresenteerde cijfers laten zien is het relatieve 

effect op produktie, werkgelegenheid en invoer van verschillende cate

gorieën van bestedingen. Deze effecten bi ijken vrij belangrijk te ver

schillen. Op deze basis menen wij dat (globaal) conclusies kunnen worden 

getrokken met betrekking tot eventuele veranderingen in de structuur van 

de bestedingen (meer export, minder consumptie, etc.), ook wanneer deze 
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beleidsmatig - bijvoorbeeld door inkomenspolitiek- worden teweeggebracht. 

De gebruikelijke beleidsanalyses, zoals die bijvoorbeeld met het Vintaf

model worden gemaakt, brengen een dergelijke differentiatie niet aan. On

ze berekening - gebaseerd op bestaande produktiestructuren - laat zien 

hoe substantiëel het effect van een veranderde samensteil ing van de be

stedingen kan zijn, zelfs bij een nagenoeg gelijkblijvend niveau (tabel 

4, 5). 

4. EXPORTSTIJGING ALS 'DEUS EX-MACHINA' HET CED RAPPORT 

Een politiek van inkomensmatiging werd onlangs ook bepleit in een 

rapport van de Commissie van Economische Deskundigen van de S.E.R. 

(CED, 1980) In dit rapport wordt inkomensmatiging geheel in het kader 

van een exportbevorderingspol itiek gesteld. In deze paragraaf willen 

wij in het kort enige consequenties van het door de CED voorgestane 

beleid aangeven, dat erop gericht is in vier jaar de lopende rekening 

met 2% van het Nationaal Inkomen te doen verbeteren. 

De CED stelt dat aangezien de Nederlandse economie in hoge mate 

afhankelijk is van de export, het beleid gericht moet zijn op een 

vergroting van de concurrentiepositie van de exportsector. Volgens de 

meerderheid van de CED l) zou een vergroting van het exportvolume 

gerealiseerd moeten worden door kostendaling als gevolg van teruggang 

van de lonen en uitkeringen. Deze vergroting van het exportvolume 

zou gerealiseerd moeten worden bij een gel ijktijdige terugdringing 

van de binnenlandse bestedingen. Het is overigens ironisch dat zo'n 

beleid de Nederlandse economie daardoor nóg afhankelijker van het 

buitenland zou maken dan zij al is. 

Uitgangspunt van de beleidsanalyse van de CED is een groei van de 

Nationale Produktie in de komende jaren van 21% en een autonome ruil

voetdaling van t%, resulterende in een groei van het reële nationale 

Inkomen van 2% (CED 1980, p. 42). In verband met de externe positie 

zouden volgens de CED de totale binnenlandse bestedingen maar met 1% 

mogen stijgen, terwijl twee componenten daarvan, namelijk de bedrijfs

Investeringen en de materiële overheidsuitgaven zouden moeten stijgen 

overeenkomstig de groei van het reële nationale inkomen (+2%). De CED 

geeft dan aan dat in verband met de verwachte groei van het aantal in

komenstrekkers met 1,25% per jaar, de reële lonen en uitkeringen met 

1) Eén 1 id van de Commissie, namelijk prof. Driehuis, deelt deze mening 
niet (zie CED 1980, p.52). 
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0,5% per jaar dienen te dalen. (Een andere variant geeft zelfs een 

daling van 0,65% per jaar) (CED, p. 48). 

De CED is niet slechts onduidelijk over de binnenlandse effecten 

van het door haar voorgestane beleid (we komen daar op terug), maar 

ook over de preciese uitwerking op de exportsector bi ij ft zij vaag. 

Beide effecten kunnen evenwel gekwantificeerd worden. 

Uitgaande van een aandeel van de particuliere consumptie in het BNP 

afkomstig van bedrijven van ongeveer 0,70 en eengezamenlijk aandeel 

van materiële overheldsconsumptle en bruto bedrijfsinvesteringen 

van ongeveer 0,30 (1979) zou bij een groei van de binnenlandse beste

dingen met 1%, een groei van de particuliere consumptie met 0,6% res

teren. De exportgroei moet 5,2% zijn om dan een totale groei van 2,5% 

te realiseren. Bij verwaarlozing voor de korte termijn van de margi

nale effecten op de verhouding binnenlandse - buitenlandse produktie 

van bestedingen, groeien de binnenlandse produktiecategorieën dien
overeenkomstig, 

In tabel 6 laten we zien wat de gevolgen van een dergelijke beste

dingsverandering voor de werkgelegenheid zouden kunnen zijn, uitgaande 

van een elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte van de pro

duktie van 0,5% bij afwijkingen van een 2,5% produktietrend. Wij han

teren hierbij dezelfde methode als in de voorafgaande paragraaf. Uit 

tabel 6 blijkt dat zelfs als een exportstijging van 5,2% mogelijk 

zou zijn, dat dan de werkgelegenheid bij bedrijven toch nog zal 
dalen. 

Op de werkgelegenheidseffecten wordt in het CED-rapport nauwe] ijks 

ingegaan; de externe positie staat in het rapport primair. Op de laatste 

pagina van haar rapport stelt de CED echter dat de effecten van het door 

haar voorgestelde beleid op de werkgelegenheid 'moeilijk exact te bepa

len zijn' (p. 53). De CED vervolgt dan: (de cursivering is van ons) 

'Zonder nadere studie daarnaar kan eventueel het volgende worden 
opgemerkt. Het hiervoor bepleite beleid zal vrijwel zeker tot 
een toeneming van de werkgelegenheid leiden. Aangenomen moet 
namelijk worden dat het positieve effect van exportgroei en import
beperking, met eventueel toevoeging van vergroting van de inves
teringen, groter zal zijn dan het negatieve effect van de matiging 
van de binnenlandse consumptieve bestedingen.' 

Dit komt ons nogal vreemd voor. Als de werkgelegenheidseffecten 

moeilijk exact te bepalen zijn, dan is dat nog geen reden om een benade

ring van die effecten achterwege te laten. Wij hebben hierom laten zien 
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Tabel 6. Werkgelegenheidseffect van een beleid zoals voorgesteld 
door de CED, bij een (gefmpliceerde) substitutie elastici
E~f!_~~~-~~-~~~~E-~~~-~L~~-~ (a) ---------------------

overh. in-
ui tv. cons. best. vest. totaal 

1. volumegroei % 5,2 0,6 2,0 2,0 

2. bruto toeg.w.bedr.m.p. % 1,94 0,26 0' 12 0' 18 2,5 

3. werkgel.bedr.(incl .zelfst.) % 0,45 -0,41 -0,02 -0,03 -0,01 

(a) bij een oorsprankel ijk tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans van 1% van het BNP m.p. en een volume toename 
van de wereldinvoer (geografisch herwogen) van 2,5% (inkomens
daling 0,5%, bij volledige doorberekening in de prijzen) 

Bron: eigen berekening op basis van input-output tabel I en 

Tabel 7. Effect op inkomen, werkgelegenheid en lopende rekening van de 
betalingsbalans bij 2,5% volumestijging van de wereldhandel 
(geogr. herw.), een ~~~!f!~!f~~I~~!f~f!~i!_~~--de_~~~r!_~~~ 
lLl~~ en een inkomensdaling van 0,5% bij volledige doorbere
kening in de prijzen (a) 

1. vo 1 umegroe i % 

2. werkgel.bedr.(incl.zelfst.) % 

3. bruto toeg.w.bedr.m.p. % 
4. tot.invoer goed. & diensten 

(excl.: voorraadtoename 
uit invoer, bij onver-
anderde inv.prijzen) % 

5. exportwaarde % 
6. lopende rek.bet.bal. 

(% export) % 

ui tv. cons. 

2,9 0,6 

0,07 -0,41 

1 '1 0 0,26 

1,36 0,22 

2,55 

--

overh. in-
best. vest. totaal 

2,0 2,0 

-0,02 -0,03 -0,39 

0' 13 0' 18 1 ,67 

0,06 0,28 1,92 

2,55 

0,61 

(a) bij een oorspronkelijk tekort op de lopende rekening van 1% van 
het BNP m.p. 

Oron: eigen berekening op basis van input-output tabellen 
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dat het wel degelijk mogelijk is iets over de werkgelegenheidseffecten 

te zeggen. Intussen vragen wij ons toch af hoe de CED zonder verdere 

studie, en blijkbaar zonder gegevens hieromtrent, toch 'vrijwel zeker' 

weet dat het werkgelegenheidseffect van het door haar voorgestane beleid 
positief is. 

Intussen moet een volumestijginq van de export met 5,2% als zeer 

optimistisch worden beschouwd. Ervan uitgaande dat een reële loondaling 

van 0,5% geheel wordt doorberekend in de prijzen 1), dan zou dit gecumu

leerd neerkomen op een nominale loondaling van ongeveer 0,9% 2). Aange

zien het aandeel van de gecumuleerde loonkosten van de export ongeveer 

0,39 is, zou een exportprijsdaling van ongeveer 0,35% kunnen resulteren. 

(Dit zal echter pas op langere termijn het geval kunnen zijn; het enge

cumuleerde aandeel van de loonkosten in de exportprijs is bijvoorbeeld 

slechts 0,24.) Zelfs als we uitgaan van een volumestijging van de geo

grafisch gewogen wereldinvoer van 2,5% (de voorspelling van het CPB voor 

1980, zie CEP 1980), dan zou dit neerkomen op een substitutie-elastici

teit van de export van niet minder dan 6,86%. Een dergelijk hoge substi

tutie-elasticiteit is bevreemdend in het licht van het bestaande onder

zoek hieromtrent (zo wordt in het Vintaf-model een waarde van 1,7 gehan

teerd, terwijl zowel in een CPB studie als in een recent onderzoek van 

Muller, Lesuis en Boxhoorn een lange termijn elasticiteit van 1,14 ge

geven wordt - zie ~/RR 1980, p. 199 -). 

Een dergelijke elasticiteit is echter des te meer bevreemdend als we zien 

welke de overigens ook zeer hoge elasticiteit is welke de CED zélf geeft 

naar aanleidin~ van een recent CPB-onderzoek, namelijk 3,2 voor de lange 

termijn! (CED 1980, p. 13 en 45) 
In tabeZ 7 laten we zien wat het effect op het inkomen en de werk

gelegenheid zou zijn van een daling van de reële lonen en uitkeringen 

met 0,5%, een volumestijging van de wereldinvoer met 2,5% bij een 

substitutie-elasticiteit van de export van 1,14 (WRR). Hieruit blijkt 

dat de voorgestelde inkomensmatiging weliswaar een verbetering van de 

1) De CED wedt hier duidelijk op twee paarden als zij stelt: 'Verwacht 
mag worden dat deze matiging in het algemeen door producenten in de 
prijzen zal worden doorberekend ( .... ). Niet-doorberekening behoeft 
niet zonder meer nadelig te zijn, omdat daardoor een verbetering van 
het overige inkomen tot stand wordt gebracht, hetgeen het effectueren 
van op exportvergroting gerichte investeringen en verkoopinspanning 
kan bevorderen '(CED, p. 50). 

2) In het Vintaf-model (zie CEC1978) wordt bij 1% daling van de reële 
loonkosten, een nominaal effect van 1,7% gegeven. Volgens onze bere
keningen zou dit iets hoger liggen, n.l. 1,85%. Het effect na 2 jaar 
bij halfjaarlijkse prijscompensatie zou volgens ons 1,77% zijn. 
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betalingsbalans te zien geeft, maar dat de werkgelegenheid bij bedrij

ven er aanzien! ijk door zal afnemen. Verder valtmoeilijk in te zien 

hoe bij een aanzien! ijke stagnatie van de binnenlandse afzet en het Na

tionaal Inkomen de investeringen toch met 2% per jaar zouden toenemen. 

Het 1 igt voor de hand dat in deze situatie ook de investeringen zullen 

stagneren. Dit zal ook het geval zijn indien de loonmatiging niet wordt 

doorberekend in de prijzen; dit zal welis1·1aar een initii3Ze stijging van 

het overig inkomen tot gevolg hebben, maar de afzetverwachtingen zullen 

er niet door toenemen. l) 

Tot slot van deze paragraaf willen wij in het kort ingaan op de ex

portfilosofie van (o.a.) de CED in het algemeen. Op pag. 52 onderkent de 

kleinst rnagelijke minderheid van de CED (i.c. Prof. Dr. W. Driehuis) te

recht dat internationaal gezien aan een politiek van teruggang van de 

lonen het risico vast zit dat concurrerende landen hun concurrentie

positie eveneens met een dergelijke politiek zullen trachten te verbete

ren, waardoor het effect op de stijging van het exportvolume uitblijft. 

Wat de CED niet onderkent is het gevaar van internationale stagnatie. 

Eveneens op pag. 52 wordt gezegd: 'Bij alle beleidsvormen dient men 

zwaar te laten wegen dat de wereldhandel niet in zijn ontwikkeling wordt 

belemmerd.' Welnu, juist een politiek van exportbevordering gróter dan 

de stijging van het wereldhandelsvolume houdt het gevaar van een derge

lijke belemmering in. Een vergroting van het Nederlandse marktaandeel 

kan immers niet dan ten koste gaan van het marktaandeel van concurren

ten. Een grotere importpenetratie in land X, zónder dat daartegenover 

grotere exporten van dat land staan, zal uiteindelijk vernietiging van 

produktiecapaciteit en verlaging van het produktieniveau in dat land tot 

1) De CED voelt hier kennelijk ook een zekere mate van huiver ten aan-
zien van het door haar voorgestane beleid. Op pag. 49/50 wordt 
namelijk het hele betoog van het rapport ondergraven door te stellen 
dat 'de verlaging van het arbeids- en overdrachtsinkomen vrijwel onmid
dellijk haar effect op de particuliere consumptie zal doen gelden. Echter, 
het is zonder meer duidelf ik dat de daardoor ontstane ruimte, onder 
meer tot uitdrukking komend in een stijging van het overige inkomen, 
niet onmiddellijk zal kunnen worden omgezet in een aanpassing van de 
produktiecapaciteit (nieuwe c.q. additionele investeringen) .... ' 
De CED wijst dan op het gevaar van 'vraaguitval' en spreekt van een 
'overgangsfase' waar men doorheen moet. Daaraan wordt dan toegevoegd: 
'Wel zal het tempo van de beperking van het financieringstekort en 
van het beschikbarearbeids-en overdrachtsinkomen zo nodig kunnen 
worden getemporiseerd. Dit kan gebeuren door de materiële overheids
ultgaven tijdel ijk te verhogen of door, via belastingverlaging, de 
beschikbarearbeids-en overdrachtsinkomens tijdelijk minder te laten 
dalen. Naarmate de bedrijfsinvesteringen worden gerealiseerd en in de 
juiste richting aangewend, kunnen de tijdelijke bestedingsmaatregelen 
weer ongedaan worden gemaakt.' 
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gevolg hebben. Het uiteindelijke effect hiervan is een internationale 

deflatiespiraal. 

Een politiek welke de niet-belemmering van de wereldhandel als uit

gangspunt kiest, moet niet de betalingsbalans-positie primair stellen 

(de betalingsbalans-positie kan gecorrigeerd worden door depreciatie 

dan wel appreciatie) maar het niveau van economische activiteit. 

Een internationale recessie kan niet gekeerd worden door extra export 

en daardoor export van werkloosheid, doch slechts door een politiek van 

trendmatige vraaghandhaving, zowel nationaal als internationaal. 

5· CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

ln dit en de voorgaande hoofdstukken werd gewezen op een 

denties in het beleid van de afgelopen jaren, die naar onze 

aantal ten

mening ge-

leid hebben tot een verscherping van de sociaal-economische problema

tiek. We kunnen dat beleid kenschetsen als een beleid van aanpassing. 

De structurele stagnatie die zich voordoet sedert het begin van de jaren 

zeventig wordt beantwoord met een strategie van aanpassing van de bin

nenlandse bestedingen aan een reeks van gestelde randvoorwaarden {be

talingsbalans verbeteren, monetaire financiering beperken, koers van de 

gulden minimaal op pei 1 houden). 

Wij hebben de stel] ing ontwikkeld dat dit aanpassingsbeleid de pro

blemen niet dichter bij een oplossing brengt. Met deze uitgangspunten 

zullen dezelfde dilemma's en klemmen zich op een lager niveau van eco

nomische activiteit gaan herhalen. De problemen van 1974 en 1975 zijn 

er in 1980 en 1981 opnieuw, maar bij een hoger niveau van werkloos

heid. De verheviging van stagnatie en werkloosheid zal de overheids

financiën in nog grotere problemen brengen. 

Naar onze mening, die wij in het voorafgaande nader hebben geadstru

eerd, zal voortzetting van een beleid van aanpassing van de nominale 

bestedingen de economische groei geheel doen verdwijnen. Zoals aange

geven is het beleid in de afgelopen jaren in één opzicht zeker effec

tief geweest: de binnenlandse bestedingen zijn fors teruggedrongen. We 

laten nu in het midden in hoeverre dit steeds ook een doel van het be

leid is geweest. Maar Bestek '81 impliceerde nu eenmaal een zodanig be

leid inzake lonen en collectieve uitgaven dat dit niet kon uitblijven. 

De stagnatie in 1979, 1980 en 1981 is maar voor een deeZ aan ex

terne factoren toe te schrijven. (ln 1979 steeg het exportvolume zelfs 
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met 9%). Het beleid had dus invloed, maar een negatieve. Als illustra

tie moge hierbij nog dienen de relatieve positie van Nederland in de 

O.E.S.O. De jongste Economie Outlook verwacht voor de kleinere O.E.S.O.

landen gemiddeld een produktiegroei van 1,75% in 1980, voor Nederland 

slechts 0,25%. Dit terwijl Nederland zich in de voorafgaande jaren op 

het gemiddelde niveau bevond. De externe positie van Nederland is niet 

problematischer dan het gemiddelde van deze landen. 

Op grond hiervan zien wij geen heil in beleidsscenario's die 

uitgaan van een zeker verwacht groeitempo voor de komende jaren, waaruit 

dan een beleid wordt afgeleid ten aanzien van de binnenlandse bestedin

gen. In het voorgaande hebben we gezien hoe bijvoorbeeld de C.E.D. met 

een dergelijk scenario werkt. Ook het jaarverslag van de Nederlandsche 

Bank doet dit impliciet, doch zonder van een bepaald groeitempo uit te 

gaan. De Nederlandsche Bank meent "dat de reëel beschikbare arbeids-

en overdrachtsinkomens en de materiële en overige uitgaven van de col

l~ctieve sector in ontwikkeling achter zullen moetenblijven bij de 

reële stijging van de toegevoegde waarde van de marktsector". (Jaar

verslag 1979, p.47). Dat betekent: de consumptie moet achterblijven 

bij de produktie. 
Oe praktijk heeft nu geleerd hoe weinig de ramingen van de produktie-

groei aan betrouwbaarheid kunnen claimen, zelfs op een termijn van 

één of twee jaar. En dit geldt te meer daar de gerealiseerde econo

mische groei sterkafhankelijk blijkt van de gevoerde loon- en inko

menspolitiek, begrotingspol itiek en monetaire politiek. 

Wij willen het scherp stellen. Een scenario dat uitgaat van een 

groei van het nationaal produkt met twee procent is reeds tot mislukken 

gedoemd wanneer tegelijkertijd voor de komende periode wordt uitgegaan 

van een daling van de loon- en overdrachtsinkomens, zo goed als het 

Bestek '81 scenario van 3 procent groei op dezelfde grond moest mis

lukken. Het produktieverlies dat aldus gaat optreden is niet meer goed 

te maken. 

Wij bepleiten daarom een andere benadering van het beleid ten aan

zien van inkomens en bestedingen; wijwillen daartoe enkele uitgangspun

ten formuleren: 

1) het beleid ten aanzien van inkomens en bestedingen moet primair ge

richt worden op het realiseren van een economische groei die kans 

biedt op een herstel van de werkgelegenheid; 
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2) dit betekent dat het beleid gericht moet worden op een relatieve 

ontwikkeling van verschillende bestedingscategorieën die zoveel mo

gelijk in overeenstemming is met het realiseren van meer werkgele

genheid; 

3) bij fluctuaties in de internationale conjunctuur dient het beleid 

gericht te zijn op het bieden van compenserende impulsen; 

4) niet langer dient het beleid ten aanzien van bestedingen en inkomens 

ondergeschikt gemaakt te worden aan andere doelstellingen, zoals 

monetaire-of betal ingsbalansdoelstellingen, zonder dat een zinvolle 

afweging wordt geboden, met name van andere methoden, om deze bij

komende doelstellingen te realiseren; 

5) het beleid moet gericht zijn op een ondersteuning en verbetering van 

de produktiestructuur, opdat groei van bestedingen ook leidt tot 

evenwichtige groei van de nationale produktie. 

ln overeenstemming hiermee moet het beleid voor de middellange ter

mijn een groei (en structuur) van de bestedingen bevorderen die voldoen

de is om een economische groei te ondersteunen die uitgaat boven de 

trendmatige stijging van de arbeidsproduktiviteit. Daarbij dient ook 

rekening gehouden te worden met de mogelijkheden om werkgelegenheid te 

creëren door verkorting van de arbeidsduur. Bij een produktiviteits

stijging van 3% gemiddeld kan de werkloosheid alleen teruggedrongen 

worden als het effect van produktiestijging en arbeidsduurverkorting ge

zamenlijk een groter effect dan 3% op de werkgelegenheid heeft. Een 

ontwikkeling van de bestedingen met 2 à 3% zal derhalve in de komende 

jaren alleen dan voldoende zijn om de werkloosheid terug te dringen in

dien deze gepaard gaat met een vrij forse verkorting van de arbeids

duur. 

Een groei van de bestedingen met zo'n 2,5% per jaar moet derhalve als 

minimaal noodzakelijk worden beschouwd, onder meer uit een oogpunt van 

werkgelegenheidsbeleid. Het macro-economisch beleid zou het bereiken van 

een dergelijk minimum van 2,5% mede als doel moeten stellen van de mid

dellange termijn. 

Hierbij speelt de vraag hoe de noodzakelijke groei van de bestedingen 

kan respectievelijk moet worden verdeeld over de verschillende beste

dingscategorieën. Is een belangrijke verschuiving van binnenlandse be

stedingen naar uitvoer mogelijk en gewenst? 

Wij menen te hebben aangetoond dat pogingen een drastische verschui

ving in het patroon ten gunste van de export te bewerkstelligen, ten koste 
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gaat van het niveau van de bestedingen als geheel. Er komt mogelijk 

wel een verschuiving tot stand, doch niet meer groei. Het lijkt een 

Illusie dat het uitvoervolume op middellange termijn met meer dan 

3 à 4% per jaar zou kunnen worden verhoogd. Veeleer zullen demo

gelijkheden in de komende vijf jaar beperkter zijn dan in de afgelo

pen vijf jaar. Een strategie van 'export-led growth' is mogelijk als 

er internationaal voldoende handelscreatie optreedt. Onder de huidige 

omstandigheden, met in vele landen een sterk restrictief beleid en een 

toenemend economisch 'nationalisme', is dit echter de meest riskante 

strategie die denkbaar is. Het denkbeeld dat de Nederlandse economie 

sterk afhankelijk is van het buitenland kan en moet ook worden geïn

terpreteerd in omgekeerde richting: namelijk de noodzaak om die moge

lijkheden voor het realiseren van groei en werkgelegenheid te benutten 

die door het nationale beleid te beïnvloeden zijn. 

Een beleid dat voor de middellange termijn uitgaat van een exportgroei 

gelijk aan of licht boven de groei van het nationaal produkt, 1 ijkt ons 

aanmerkelijk meer kans van slagen te bieden. Dit betekent dat zowel 

voor de nationale bestedingen als voor de uitvoer op een gemiddelde 

Jaarlijkse volumestijging van minimaal 2,5% zou moeten worden gemikt. 

Daarbij zou in geval van een achterblijven van het volume van de wereld

Invoer naar vermogen een compensatie gezocht moeten worden in een ver

ruiming van de overheidsbestedingen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1.2. 
en 1.3. kunnen zeker onder de huidige omstandigheden aan het financie

ringstekort van de overheid en de betalingsbalanspositie geen redelijke 

argumenten worden ontleend om dergelijke politiek achterwege te laten. 

Op grond van deze overwegingen en op grond van de door het CPB ver

wachte externe data voor 1981 (zie tabel 8) zou het beleid ons inziens 

Tabel 8 Externe data 1981 (Veronderstellingen MEV 1981) 

Volume wereldinvoer (geografisch herwogen) 

Invoer prijspeil (in guldens) 

Concurrerend uitvoerprijspeil (in guldens) 
dubbel herwogen 

Effectieve koers van de 9ulden 

1 ,5 

8,5 

9,0 

0,0 

op korte termijn gericht moeten zijn op het realiseren van 

1. Een groei ~an de consumptieve bestedingen met 3,5%. Uitgaande van een 

toename van het aantal inkomenstrekkers met 1,5% en een incidentele 

loonsomstijging van 1,5% zou dan een totale koopkrachtstijging van 
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loon- en steuninkomens gerealiseerd worden van 2,5%. Ons inziens 

zou de extra koopkrachtstijging die voor het komend jaar tot een 

consumptiestijging van 3,5% zou moeten leiden (± 1% reële loonsom

stijging) vooral ten goede moeten komen aan de lägere looninkomens 

en sociale uitkeringen. 

2. Een groei van de materiële overheidsbestedingen met 8%. Zoals uit 

tabel 9 blijkt, compenseert een dergelijke stijging het werkgele

genheidsverlies als gevolg van de slechts geringe toename van de 

wereld invoer. 

Door deze bestedingsverruiming zou dan voor 1981 een nul-groei van de 

bedrijfsinvesteringen (inclusief woningbouw) gerealiseerd kunnen wor

den. (Raming MEV -3%) 1). Voorts moet bij een dergelijke bestedings

verruiming rekening worden gehouden met een arbeidsproduktiviteits

stijging van 2,2%. (De MEV raming van de arbeidsproduktiviteitsstij

ging voor 1981 is 1% bij een produktietoename van bedrijven van 0 à 

0,5%.) Voor de toename van het exportvolume moet volgens ons met een 

overeenkomstige (geraamde) toename als die van het volume van de geo

grafisch herwogen wereldinvoer (1,5%) worden gerekend. (De MEV geeft 

daarentegen een- meer optimistische - toename van 2%.) 

Een dergelijke politiek zou ons inziens de volgende effecten op 

werkgelegenheid, inkomen en de lopende rekening van de betalingsbalans 

hebben (zie tabel 9; tabel 10 geeft een vergelijking met de MEV

raming voor 1981). 

1. Een toename van de werkgelegenheid bij bedrijven (inclusief zelf

standigen) met 0,3% tegenover een afname volgens de MEV met 0,5%. 

Absoluut gezien geeft dit een positief verschil van ongeveer 33.500 

mensjaren. 

2. Een toename van de bruto toegevoegde waarde van bedrijven met 2,6% 

(MEV: 0 à 0,5%). 

3. Een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans (uitsluitend 

goederen en diensten) van 0,85 miljard gulden in prijzen van 1981 (De 

MEV geeft een overeenkomstig batig saldo van 3,55 miljard). 

Ten aanzien van de mutatie van het financieringstekort van de overheid 

kan worden opgemerkt dat tegenover een extra toename van de overheids

bestedingen ten opzichte van de MEV van 2,1 miljard gulden (prijzen 

1980) enerzijds het positieve effect staat van extra belastingopbrengsten 

1) Indien de investeringen toch met 3% zouden afnemen dan zou dat re
sulteren in een extra afname van de werkgelegenheid met 0,2% en een 
extra afname van het BNP met 0,2%. 
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Tabel 9. Effecten op in~omen, werkgelegenheid en betalingsbalans (Zopen
de rekening} in 1981, bij de aanbevolen bestcdh1gsmaat1•egclen 

1. volumegroei % 

2. werkgelegenh.bedr. 
(incl.zelfst.) % 

3. idem, absoluut 

4. bruto toeg.waar-
de bedr. rn.p. % 

5. bruto nationaal 
produkt rn.p. % 

6. invoer van goed. 
en diensten v. 
bed r. , exc 1 . i n v. 
eindprodukten % 

]. tot. inv.v.goed. 
en diensten v. 
best.categorieën 
(exc 1. voor.ra!ld
toename uit inv.)% 

8. lopende rekening 
betalingsbalans 
(goed.en dien
sten) nive<Ju, 
in rnrd.guldr 
(1980: -0,3 

uitvoer 
(a) 

1 '5 

-0' 17 

-6.700 

0,56 

0,45 

0,96 

0,70 

(a) exclusief wederuitvoer 

con- overh.- invest. 
sumptie best.(b) bed r. 

3,5 8 0 

0,43 0,21 -o, 13 

17.200 8.300 -5.300 

1,49 0,50 0 

1 '19 0,40 0 

0,84 0,24 0 

1 ,29 0,24 0 

(b) materiële overheidsconsurnptie en overheidsinvesteringen 

(c) bruto, inclusief woningbouw 

Bron: berekeningen op basis van input-output tabellen 

totaal 

0,34 

13.500 

2,55 

2,04 
I 

I 

2,04 

2,23 

-0,85 
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TabeL 10. VergeLijking van een aantaL verondersteLLingen c.q. resuL
taten, met ramingen in de MEV voor 1981 

94 

volume materiële overheidsbestedingen 
11 particuliere consumptie 
11 bruto bedrijfsinvesteringen 

(incl. woningen) 

volume uitvoergoederen en diensten 
11 invoer 11 11 11 

produktievolume bedrijven 

reëel nationaal inkomen 

arbeidsproductiviteit bedrijven 
(incl. zelfst.) 

reëel vrij beschikbaar inkomen (mo
dale werknemer, incl. incidenteel) 

saldo lopende rekening betalingsba
lans (uitsluitend goederen en dien-

R/T 

8 

3,5 

0 

1 ,5 

2 

2,5 

2 

2 

sten) mld. gld. -0,85 

mutatie werkgelegenheid bedrijven 
(incl. zelfstandigen) +13.500 

MEV 

0 

0 

-3 
2 

0 

0 à 0,5 

0 à 0,5 

-1 

3,5 

-20.000 

Bron: kolom 1, berekeningen op basis van input-output tabellen 

kolom 2, MEV 1981. 

...... 

als gevolg van de extra toename van het Nationaal Inkomen van 1,7 mil

jard1) (prijzen 1980). Anderzijds staat daar tegenover een vermindering 

van de (netto) steuninkomens als gevolg van de extra toename van de 

werkgelegenheid van 3~.500 mensjaren, welke globaal op 0,6 miljard kan 

worden gesteld. Dit betekent, de toename van de overheidssalarissen en 

de extra groei van het NNI mede wegende, een geringe afwijking van het 

financieringstekort in % van het NNI ten opzichte van de MEV raming
2
). 

Overigens zou, zoals ook elders in dit rapport wordt aangegeven, 

een dergelijke bestedingsverruiming gericht moeten plaatsvinden. Ons 

Inziens zouden daarvoor vooral de stadsvernieuwing, de gezondheids

zorg, het openbaar vervoer en milieu beschermende en energiebesparende 

projecten in aanmerking komen. 
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1) Bij calculatie op basis van het gemiddeLde tarief. 

2) Daarnaast kan voor beperking van het financieringstekort van belang 
zijn een nadere verschulving van niet-gerichte overheidsuitgaven 
ten gunste van de overheid. 
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