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1. INLEIDING* 

Het thans gevoerde economisch beleid is te karakteriseren als 

een bezuinigings- en inkomensbeleid dat gericht is op herverdeling 

van inkomen ten gunste van het '>verig inkomen en daarmee, naar 

verondersteld wordt, ten gunste van de investeringen. Naar wij me

nen worden bij dit type van beleid niet alleen de prioriteiten verkeerd 

gelegd, maar is ook sprake van een gebrekkige analystische fundering 

van de veronderstelde relaties tussen beleidsmiddelen en beleidsdoelen. 

De geformuleerde beleidsdoelen blijken daardoor telkenmale niet reali
seerbaar te zijn 

Elders hebben wij gewezen op de te verwachten consequenties 

van dit type van economisch beleid (Van Ewijk, De Klerk, Reuten en 

Thio, 1980). Een restrictief volumebeleid versterkt de neerwaartse im

pulsen en frustreert op die manier zowel de reële beleidsdoelstellingen 

(werkgelegenheid en groei) als ook de gehanteerde tussendoelen (be

perking van het financieringstekort, herstel van de rendementen) . In 

deze situatie komt het beleid ter discussie te staan, waarbij vooral 

het bestedingsremmende karakter ervan aan toenemende kritiek onder

hevig is (Driehuis & Van Der Zwan, 1981; Gans, 1981a; Siebrand, 

1981; en Hempen, 1982) . Het belang van een actief bestedingsver

ruimend begrotings- en inkomensbeleid zou naar onze mening meer 

op de voorgrond geplaatst moeten worden. Daarbij is een samenhan-

* De auteurs danken Ted van der Meij voor de technische assistentie bij 
de modelberekeningen en de Zeden van de redactie voor hun commentaar 
op een eerdere versie van deze studie. 
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hangende conceptie van de te voeren inkomens- en bestedingspolitiek 

op korte en middellange termijn, geënt op een visie op de gewenste 

en mogelijke economische groei, onmisbaar. Aan de ontwikkeling van 

een dergelijke beleidsconceptie willen wij in deze studie een bijdrage 

leveren. Daarbij beperken wij ons tot de macro-economische aspecten. 

Aan het opstellen van een macro-economisch beleidsplan dient 

een beoordeling van de conjuncturele situatie en de implicaties daar

van voor het te voeren overheidsbeleid vooraf te gaan. Hieraan wordt 

respectievelijk in de hoofdstukken 2 en 3 aandacht besteed. Dit laat

ste hoofdstuk spitst zich toe op de betekenis en de onderbouwing 

van het vertrouwen op de wet van Say, dat - veelal impliciet .- in 

de huidige beleidsconceptie besloten ligt. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ontwikkeling van het ni-

veau en de samenstelling van de bestedingen op middellange en lange 

termijn. In verband met de te realiseren groei van de produktiecapa

citeit op middellange termijn en de daarvoor vereiste investeringsom

vang is een standpuntbepaling ten aanzien van de na te streven 

groei van de produktie noodzakelijk. 
Binnen het kader van de totdantoe getrokken conclusies ten 

aanzien van de conjuncturele situatie en de voorwaarden voor even

wichtige groei op middellange termijn, wordt in hoofdstuk 5 een mo

delmatige onderbouwing van het op middellange termijn te voeren 

bestedingsverruimende beleid gegeven. Modelberekeningen tonen aan 

dat een beleid gericht op geleidelijke expansie van de bestedingen 

gewenst is en realiseerbaar binnen redelijkerwijs te stellen randvoor

waarden ten aanzien van de bezettingsgraad en de betalingsbalans. 

Bij een op beperkte groei afgestemde capaciteitsantwikkeling blijkt 

voor de consumptie en de overheidsbestedingen ruimte aanwezig voor 

een toename van 2, 6 resp. 5% per jaar. Met betrekking tot de werk

loosheid wordt met deze bestedingsantwikkeling een stabilisatie be

reikt, hetgeen ten opzichte van voortzetting van het huidige beleid 

volgens onze berekening per jaar een positief effect inhoudt van 

44.000 mensjaren. In combinatie met arbeidstijdverkorting van 2!% 

per jaar blijkt een reduktie van de werkloosheid tot 300.000 in 1985 

en uiteindelijk 160.000 in 1989 mogelijk. 

-2-

besteed aan de impli-In hoofdstuk 6 wordt tenslotte aandacht 

caties van het voorgestelde bestedingsbeleid 

taire politiek in het algemeen en aan 

taire weg bestedingsherstel op 

steunen in het bijzonder. 

voor de te voeren mone

de mogelijkheden om langs mone

korte en middellange termijn te onder-
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2. CONJUNCTUUR EN BELEID 

Geplaatst in de context van de structurele ontwikkeling van 

de Nederlandse economie, vormt de huidige situatie (of exacter: de 

situatie zoals die zich sinds 1974/1975 voordoet) een duidelijke over

gangsfase. De economische structuur draagt nog de kenmerken van 

het proces van krachtige economische groei (gedragen door een zeer 

beperkt aantal sectoren) in de jaren zestig. De noodzaak om de eco

nomische structuur aan te passen, zowel aan de gewijzigde interna

tionale vraagontwikkeling als aan het te verwachten (lagere) groei

tempo op middellange termijn, stelt hoge eisen aan de te voeren eco-

nomische politiek 
1

. 
In het macro-economisch beleid dient een hernieuwde afstem-

ming van de inkomens- en bestedingsverhoudingen op de thans ge

ringere capaciteitsantwikkeling te worden gerealiseerd. Om het nood

zakelijke proces van herstructurering van de Nederlandse economie 

mogelijk te maken, is het van essentieel belang dat de bestedings

antwikkeling de geleidelijke verandering in de capaciteitsstructuur 

volgt en ondersteunt. Voorkomen moet worden dat door sterk afwij

kende samenstelling of door achterblijvende omvang van de 

1 Zie voor de betekenis van structuurbeleid in dit verband: WRR, 1979 
en Van Ewijk, De Klerk, Reuten en Thio, 1980, hoofdstuk 1 en deel II. 
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bestedingen aanbodsfricties en onderbezettingsverliezen ontstaan, 

waardoor de afbraak van de produktiecapaciteit wordt versneld en 

het uitzicht op herstel van de produktie en de werkgelegenheid ver

dwijnt. Eén van de eerste taakstellingen voor het macro-economisch 

beleid in de huidige economische constellatie ligt daarom in een door

breking van de huidige recessieve ontwikkeling. 

Bezien vanuit deze invalshoek is het verbazingwekkend hoe 

weinig in beleidskringen de noodzaak van conjunctuurbeleid serieus 

in beschouwing wordt genomen. Zo constateert Rutten, dat "het be

lang van stimulering van de effectieve vraag op korte termijn .... 

een tijdlang buiten proportie (is) opgeblazen". Vreemd genoeg spitst 

hij deze opvatting toe op de rol van het conjunctuurbeleid in het 

"derde kwart van deze eeuw" ( Rutten, 1982). De vraag waar het om 

draait is echter niet hoe doeltreffend het beleid geweest is in de ja

ren vijftig en zestig maar wat de mogelijke effectiviteit is van beste

dingspolitiek in de huidige conjuncturele situatie. Het antwoord op 

deze vraag hangt direct samen met de beoordeling van de ruimte die 

de conjuncturele uitgangspositie biedt voor herstel van de produktie. 

De recente economische ontwikkelingen suggereren dat de 

ruimte door het voeren van conjunctuurbeleid zeker aanwezig is. Na 

het tijdelijke en partiële economisch herstel in 1976 en 1977 (in welke 

jaren de werkgelegenheid overigens bleef teruglopen) bevindt de Ne

derlandse economie zich sinds 1979 weer in een conjuncturele neer

gang. Het nationaal inkomen daalde tussen 1978 en 1981 met gemid

deld 0,8% per jaar. De werkloosheid die in 1976 en 1977 ongeveer ge

lijk was gebleven nam in een versneld tempo toe van 221. 000 mensja

ren in 1978 tot 380. 000 mensjaren in 1981. Thans is het niveau van 

een half miljoen werklozen bijna bereikt. De economische ontwikkeling 

in de jaren 1979-1981 vertoont duidelijk de sporen van het gevoerde 

matigingsbeleid. Van geen der binnenlandse bestedingscomponenten 

ging een positieve invloed uit op de conjunctuur. De particuliere 

consumptieve bestedingen daalden met gemiddeld 0, 7% over de jaren 

1979-1981 (gemiddeld 4,3% stijging in de jaren 1977 en 1978), de 

consumptieve overheidsbestedingen stegen met gemiddeld 1, 7% ( 3, 1% 
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over 1977/78) en de investeringen daalden met gemiddeld 3,5% (ge

middelde stijging van 7,1% over 1977/78). 
De bestedingsantwikkeling in Nederland steekt ook in nega-

tieve zin af bij die in het buitenland. In tabel 2. 1 is de bijdrage 

van de verschillende bestedingscomponenten aan de groei van het 

Bruto Binnenlands Produkt in Nederland afgezet tegen die in de o

verige kleine O.E.C.D.-landen. De terugval in de economische groei 

in Nederland ten opzichte van die in de overige landen blijkt geheel 

te zijn terug te brengen tot de geringere bijdrage van de binnen

landse bestedingscomponenten. Met name de ontwikkeling van de 

particuliere consumptieve bestedingen (over de jaren 1979/81 in Ne

derland een bijdrage van -1, 2%, ten opzichte van een positieve bij

drage van 2,3% in de overige landen) en van de investeringen (resp. 

-3,9 en 1, 6) steekt ongunstig af bij de ontwikkeling in het buiten-

land. 

Tabel 2.1: 
Bijdrage van de verschillende bestedingscomponenten aan de groei 

van het Bruto Binnenlands Produkt in Nederland en de overige 

kleine OECD-landen. 

Nederland 

77 78 

consumptie 2,6 2,6 

overheids-
consumptie 0,7 0,5 

investeringen 
incl. voorraden 2, 2 0,9 

betalings
balans -3,0 -1,4 

79 80 

1,3 -0,5 

0,5 0,3 

-0,6 -0,4 

1,0 1,2 

81 

-2,0 

0,1 

-2,9 

2,8 

Bruto Binnen-
lands Produkt 2,3 2,5 2,3 0,5 -2,0 

Bron: Berekend op basis van OECD, 1979, 1980, 
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kleine OECD 

77 78 79 80 81 

0,8 0,7 1,6 0,6 0,1 

0,6 0,8 0,5 0,5 0,3 

-0,5 -0,7 1,2 0,9 -0,3 

1,0 1,8 -0,5 0,1 0,3 

1,8 2,4 2,7 2,0 0,8 

-
1981. 

Deze conjunctuurbeweging komt ook tot uitdrukking in de ont

wikkeling van de bezettingsgraad zoals weergegeven in de CES-con

junctuurenquête in de industrie. In de periode 1972-1974 bedroeg de 

bezettingsgraad gemiddeld 85%. Tijdens de daaropvolgende conjunctu

rele neergang wordt in 1975 een dieptepunt bereikt met een bezet

tingsgraad van 76%. Nadat de bezettingsgraad was opgelopen tot 83% 

in 1979 is deze vervolgens weer gedaald tot ongeveer 77% in december 

1981, d.w.z. bijna tot het niveau van het absolute daljaar 1975. Op 

grond van deze cijfers zou er dus wat de capaciteit in de industrie 

betreft een reflatieruimte bestaan van tenminste 8%. Een exakte kwan

tificering van de macro-economische capaciteitsruimte is moeilijk te 

geven. Gegeven de hierboven aangegeven ontwikkelingen lijkt de ver

onderstelling van een op middellange termijn te gebruiken capaciteits

ruimte van 5% zeker niet te hoog. Ook uit hoofde van de betalings

balans behoeft op korte termijn geen restrictie aan verruiming van 

de bestedingen te worden opgelegd. In 1981 bedroeg het overschot 

op de lopende rekening 2, 5% van het nationaal inkomen en voor 1982 
wordt zelfs een overschot van 5% verwacht. 

Gegeven de binnenlandse onderbesteding dient de taakstelling 

van het macro-economisch beleid zich daarom in eerste instantie toe 

te spitsen op de onvoorwaardelijke noodzaak van het doorbreken van 

de huidige tendensen naar een zichzelf versterkende conjuncturele 
neergang. 

Het thans gevoerde beleid echter is eenzijdig gericht op een 

als noodzakelijk omschreven herverdeling van het inkomen ten gunste 

van het winstaandeel. In beleidskringen wordt in dit verband gespro

ken van een "bloedtransfusie", een algemene lastenverlichting voor 

het bedrijfsleven gefinancierd uit een verlaging van de lonen en de 

collectieve uitgaven. Economisch herstel wordt primair geformuleerd 

in termen van een noodzakelijke stijging van de investeringen en de 

investeringsquote. De recessieve invloed ten aanzien van de overige 

bestedingen, die uit het beleid voortvloeit, wordt geacht het econo

misch herstel niet te belemmeren: het beleid is bestedingsremmend 

maar dat staat het aantrekken van de investeringen niet in de weg. 
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Van verschillende kanten wordt het beleid met name vanwege 

het bestedingsremmende karakter ervan ter discussie gesteld. V oor

al de opvattingen van Gans ( 1981) en Hempen ( 1982) hebben recen

telijk in een ruim kader aandacht gekregen. Toegespitst op het te 

voeren macro-economische beleid zijn beider ideeën terug te brengen 

tot een tweetal hoofdpunten. 
1. De noodzaak van lastenverlichting wordt als zodanig door 

hen niet ontkend. Deze lastenverlichting mag echter - vanwege het 

gevaar voor vraaguitval - niet ten koste gaan van lonen en collec

tieve uitgaven. In plaats daarvan dient naar hun mening lastenver

lichting te worden doorgevoerd ten koste van een stijging van het 

financieringstekort welke deels monetair gefinancierd kan worden. 

Conjunctureel herstel vindt in deze beleidsoptiek plaats zodra de 

investeringen in reactie op de lastenverlichting zullen toenemen. 

Bestedingscomponenten andere dan de investeringen worden dus niet 

actief als aangrijpingspunt voor conjunctuurherstel gehanteerd. De 

door de auteurs bepleite combinatie van inkomens-, begrotings- en 

monetair beleid laat zich het best karakteriseren als bestedinga

neutraal herverdelingsbeleid. Hierbij dient naar onze mening aan

getekend, dat het zeer de vraag is of in de huidige conjuncturele 

situatie lastenverlichting voor bedrijven wel een voldoende voorwaar

de is voor investeringsherstel. Bestedingsneutraliteit lijkt een wille

keurige keuze en, waar het belang van de bestedingsontwikkeling 

in negatieve zin wordt onderkend, ligt het voor de hand om verder 

te gaan en te onderzoeken onder welke voorwaarden de binnenlandse 

bestedingscomponenten zelf als instrument voor conjunctuurherstel 

gehanteerd kunnen worden. 
2. Bij beide auteurs neemt het monetaire beleid een belang-

rijke plaats in met name als instrument om het rentepeil te drukken 

en op die manier investeringsherstel te bespoedigen. Naar onze me

ning is het in de Nederlandse economie maar in zeer beperkte mate 
mogelijk om op monetair gebied een zelfstandig beleid te voeren. In 

hoofdstuk 6 zal worden betoogd, dat het monetair beleid selchts 

-8-

effectief kan zijn indien het wordt ingepast in een omvattend stimu

leringsbeleid, dat de inkomensvorming en 'de overheidsbegroting als 
primaire aangrijpingspunten heeft. 

Opvattingen over de manier waarop economisch herstel kan 

worden afgedwongen, lopen echter sterk uiteen. Het gaat daarbij 

om de keuze van het instrumentarium, maar ook om de prioriteit 

die randvoorwaarden (o.a. financieringstekort, betalingsbalans) 

daarbij zouden moeten hebben. In laatste instantie kunnen de con

troversen die zich hierbij voordoen teruggevoerd worden op de ge

hanteerde veronderstellingen over de mate waarin evenwichtsher

stellende tendezen die voortvloeien uit de vrije werking van het 

marktmechanisme werkzaam zijn. Opvattingen over noodzaak en ef

fectiviteit van conjunctuurbeleid hangen direct samen met de beoor

deling van de inherente (in)stabiliteit van het economisch proces. 

hoofdstuk nader ingegaan. Hierop wordt in het volgende 
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3. DE 'WET VAN SAY' IN HET HUIDIGE BELEinSDENKEN 

3. 1 De noodzaak van conjunctuurpolitiek 

Aanvankelijk nog versluierd, maar in toenemende mate expli

ciet, ligt in het officiële beleidsdenken de visie besloten dat herstel 

van de economie tot stand kan komen via de werking van het vrije 

marktmechanisme. In samenhang hiermee verdwijnt ook de (Keynesi

aanse) opvatting dat de overheid een belangrijke taak heeft in het 

stabiliseren van de conjunctuur, meer en meer naar de achtergrond. 

Aangezien een wetenschappelijke argumentatie voor het toegenomen 

vertrouwen in de evenwichtsherstellende kracht van de economie niet 

wordt gegeven, heeft dit op het eerste gezicht het karakter van 

blind vertrouwen. Het is zeer de vraag of dit geloof in automatische 

aanpassing van de effectieve vraag, dat teruggaat op het theorema 

dat meestal als de 'wet van Say' wordt aangeduid, in de huidige 

constellatie wel te rechtvaardigen is. 
De overtuiging dat Keynes afdoende de ongeldigheid van de 

wet van Say had aangetoond, is gedurende een lange periode gemeen

goed geweest. Keynes wees erop dat endogene afstemming van de ge

aggregeerde vraag op het potentiële aanbod slechts langs een grote 

omweg, namelijk via een door daling van het algemeen prijsniveau ge

induceerde toename van de reële geldvoorraad, tot stand zou kunnen 

komen. Dit hypothetische evenwichtsherstellende mechanisme stelt 

evenwel hoge eisen aan de flexibiliteit van het algemeen prijsniveau 

en de gevoeligheid van de bestedingen voor de vergroting van de reële 

geldvoorraad. Vanwege de (benedenwaartse) starheid van lonen en prij

zen, vanwege het in belangrijke mate endogene karakter van de 

-10-

geldhoeveelheid, vanwege de starheid van de rente en tenslotte 

vanwege de betrekkelijke ongevoeligheid van bestedingen voor mone

taire impulsen, concludeerde Keynes dat in de praktijk niet op het 

endogene herstelmechanisme kan worden vertrouwd. Bovendien geldt 

als bezwaar dat dit evenwichtsherstel slechts via grote schommelin

gen in het prijsniveau tot stand kan worden gebracht. Om deze re

denen is actieve bestedingspolitiek door de overheid noodzakelijk, 

zowel uit oogpunt van conjunctuurstabilisatie als ook terwille van 

een stabiele ontwikkeling van het prijsniveau1 . 

De voorstanders van onthouding van actieve conjunctuurpo

litiek door de overheid gaan er kennelijk van uit dat deze argumen

ten thans niet meer opgaan. Het is echter volstrekt onduidelijk welke 

wijzigingen in de economische structuur er zouden zijn opgetreden, 

die de veronderstelde aanzienlijke verbetering in de werking van het 

evenwichtsherstellende mechanisme zouden kunnen verklaren. De ge

voeligheid van het prijsniveau voor binnenlandse factoren is eerder 

afgenomen dan toegenomen. De binnenlandse geldhoeveelheid is, van

wege de internationale vervlechting van de financiële markten, meer 

endogeen geworden. In samenhang daarmee is de gevoeligheid van de 

rente voor veranderingen in de geldhoeveelheid vrijwel nihil gewor

den. Naar analogie met de theorie van Keynes kan op dit punt ge

sproken worden van een liquiditeitsval, maar thans met een interna

tionaal karakter. Indien de binnenlandse geldhoeveelheid vrijwel ge

heel endogeen is en in verband daarmee het rentemechanisme als 

transmissiekanaal afvalt, rest de vraag welk mechanisme nu dan wel 

voor endogene afstemming van de bestedingen op het potentiële aan

bod kan zorgdragen. Eén van de weinige mechanismen die in een 

kleine, open economie wel een mogelijke ondersteuning voor de wet 

van Say kunnen vormen, houdt verband met het effect van prijs-

1 Zie voor de betekenis van prijsstabiliteit in de Keynesiaanse en 
monetaristische theorie ook: Wood, 1981. 
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daling, als dez'e al optreedt, op de internationale concurrentiepositie. 

Dit effect is op zich evenwel niet krachtig genoeg om aanzienlijke 

discrepanties tussen effectieve vraag en potentieel aanbod weg te 

werken. Bovendien wordt de gunstige invloed op de concurrentie

positie veelal weer teniet gedaan door appreciatie van de munteen

heid, die tegelijkertijd wordt geibduceerd door de verbeterende be-

talingsbalans. 
Aangezien Keynes 1 argumenten tegen de wet van Say wat be-

treft de ongevoeligheid van het prijsniveau voor de mate van onder

besteding en de geringe effectiviteit van de monetaire transmissie

mechanismen en het bezwaar dat conjuncturele fluctuaties zich ver

talen in aanzienlijke schommelingen in het prijsniveau, nog onverkort 

lijken te gelden, is er geen reden om de overheid te ontslaan van 

haar taak om de ontwikkeling van de effectieve vraag te sturen en 

te stabiliseren. In de huidige situatie is dit echter geen eenvoudige 

opgave. De taak voor het macro-economische beleid is omvattender 

dan het op eenvoudig Keynesiaanse wijze afstemmen van de geaggre

geerde vraag op het potentiële geaggregeerde aanbod. Immers, in 

het kader van een middellange-termijnbeleid kan niet worden voorbij

gegaan aan de implicaties van de samenstelling van de bestedingen 

voor de ontwikkeling van de aanbodskant van de economie. Herstel 

van de economische groei vergt niet alleen toename van de bestedin

gen, maar tevens toename van de produktiecapaciteit. In het kader 

van een bestedingsstimulerend beleid verdienen daarom vooral de 

investeringen extra aandacht. Zonder herstel van de investeringen 

is ieder beleid gericht op economisch herstel gedoemd te mislukken. 

Maar evenzeer geldt dat een beleid gericht op vergroting van het 

aanbodspotentieel onmogelijk kan slagen, indien niet tevens met ac

tieve bestedingspolitiek voldoende afzetmogelijkheden worden gecre

eerd. Juist in combinatie van het stimuleren van de omvang en het 

sturen van de samenstelling van de bestedingen ligt de uitdaging 

voor het te voeren macro-economisch beleid. Wie die uitdaging uit de 

weg gaat, valt terug in simpel Keynesianisme enerzijds of naïef ge

loof in de wet van Say anderzijds. 
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3. 2. Het 1 quotedenken 1 

Een voorbeeld van terugvallen op de wet van Say is in ver

kapte vorm terug te vinden in het in belaidskringen steeds gangbaar

der wordende formuleren van de economisch-politieke taakstellingen 

in termen van quotes. Zo is het begratingsbeleid gericht op verklei

ning van het financieringstekort in procenten van het nationaal inko

men en verlaging van het aandeel van de collectieve uitgaven in het 

nationaal inkomen. Het inkomensbeleid is gericht op verlaging van de 

arbeidsinkomensquote en met het monetaire beleid wordt een beperking 

van de liqiditeitsquote nagestreefd. In de uitvoering van het beleid 

worden deze taakstellingen zo geïnterpreteerd dat desbetreffende 

quote op het gewenste niveau moet worden gebracht door de teller in 

de overeenkomstige richting te veranderen. Het mogelijke effect op 

de noemer, die het niveau van de economische activiteit aangeeft, 

wordt daarbij meestal buiten beschouwing gelaten. Dat is echter al

leen geoorloofd indien het niveau van de produktie en het inkomen 

niet door de voorgenomen maatregelen zou worden beïnvloed. Dit is 

in wezen niets anders dan dat wordt verondersteld dat bij het beleid 

mag worden uitgegaan van de geldigheid van de wet van Say. 

Indien, zoals in werkelijkheid, deze hypothese niet opgaat, 

moet bij een quote-gericht beleid ook terdege rekening gehouden wor

den met de effecten van dat beleid op het niveau van economische 

activiteit. In de eerste plaats zal verandering van de produktie en 

het inkomen het ex ante effect op de quote mitigeren of zelfs teniet 

doen. In de tweede plaats vormt het niveau van economische activiteit 

zelf een zeer belangrijke economisch politieke doelstelling, zodat het 

nastreven van een verandering in de betreffende quote in strijd kan 

zijn met andere doelstellingen van het beleid. Mag bijvoorbeeld een be

leid dat erin slaagt de collectieve lastendruk met 3 punten terug te 

dringen geslaagd worden genoemd indien het nieuwe verhoudingsgetal 

tot stand komt bij een 6% lager volume van de collectieve uitgaven en 

een 3, 5% lager niveau van het nationaal inkomen; Het gevaar is zelfs 

niet denkbeeldig dat het niveau van de activiteit evenredig of meer 
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dan evenredig afneemt, in welk geval de nagestreefde quote als een 

onbereikbaar doel voor de beleidsmakers blijft uitsnellen. In geval 

van een meer dan evenredig verband kan de gewenste quote alleen 

worden gerealiseerd door een ogenschijnlijk averechts beleid te voe

ren. Dus in het geval van de gewenste daling van het aandeel van 

de collectieve uitgaven door de uitgaven niet te verkleinen maar ze 

juist te vergroten. 

De onderlinge afhankelijkheid tussen teller en noemer in de 

gehanteerde quotes vormt met het oog op de huidige conjuncturele en 

structurele problematiek een acuut probleem. Structureel herstel van 

de economie vergt in de ogen van De Nederlandsche Bank en de minis

teries van Financiën en Economische Zaken een verlaging van alle bo

vengenoemde quotes. Zoals reeds betoogd geldt echter als absolute 

voorwaarde voor structureel herstel, dat de economie niet in de hui

dige conjuncturele neergang blijft steken. 

Dit laatste facet van structureel herstel wordt in het huidige 

beleid volstrekt verwaarloosd. De taakstellingen van het huidige be

leid in termen van financieringstekort, liquiditeitsantwikkeling, collec

tieve uitgaven en arbeidsinkomens zijn alle conjunctureel restrictief. 

Er is derhalve een strijdigheid tussen de taakstellingen van het be

leid enerzijds en de doelstellingen in termen van produktie, werkge

legenheid en economische groei anderzijds. Het negatieve effect op 

het niveau van economische activiteit maakt het bovendien uiterst 

twijfelachtig of het beleid wel effectief is ten aanzien van dé eigen 

taakstellingen 1. De betekenis van het een en ander voor het te voeren 

beleid kan worden geillustreerd aan de hand van een eenvoudige mo

delmatige excercitie. Daarin wordt het beleid ten aanzien van het fi

nancieringstekort als voorbeeld genomen, maar de analyse is in grote 

lijnen ook van toepassing op andere taakstellingen in quotes. In het 

1 Op de samenhang tussen doelstellingen en taakstellingen in de eco
nomische politiek zijn wij uitgebreid ingegaan in Van Ewijk, De Klerk, 
Reuten en Thio, 1980. 
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onderstaande model worden alleen de voor deze beperkte analyse 

relevante variabelen en verbanden opgenomen. Het doel van de 

analyse is om de effecten van bezuiniging op de overheidsuitgaven 

op het financieringstekort enerzijds en het niveau van het nationaal 

inkomen anderzijds na te gaan. 

De invloed van het beleid op financieringstekort (f) wordt in 

hoofdzaak bepaald door de gevolgen van het beleid voor de over

heidsbestedingen (g) en de overdrachten (o) wat de uitgaven be

treft en de invloed op de belastingontvangsten (t) en premieop

brengst (p) wat de inkomsten betreft. In relatieve mutaties, aange

duid met ( ·), geldt dan de volgende gelijkheid· 

• f er o n t• f = ( ....12. g +- ö -...&:. f> - -t 
y y y y 

De gevolgen van het begratingsbeleid voor het nationaal inkomen 

(y) zijn afhankelijk van de directe en indirecte effecten van het 

beleid op de consumptie (c), de investeringen (i), de overheidB

bestedingen ( g), de export (e) en de import (j). In relatieve 
mutaties: 

y=~ê+y i + g • 
y g 

e L .• 
+ - ê - j y y 

De verandering in de consumptieve bestedingemwordt in hoofdzaak 

bepaald door de gevolgen van het begratingsbeleid voor de loonsom 

(w) en de overdrachten (o). De investeringen worden gerelateerd 

aan de afzet (y) en de rentestand (r), waarbij de rentestand op 

zijn beurt weer endogeen beïnvloed wordt door de omvang en de 

financieringswijze van het overheidstekort. De export wordt in dit 

kader als exogeen beschouwd en het importvolume wordt geacht te 

variëren met de effectieve vraag. Tenslotte wordt verondersteld dat 

als het nationaal inkomen stijgt, de belasting- en premieopbrengsten 

bij gelijkblijvende druk toenemen en de overdrachtsuitgaven afnemen. 

-15-
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Deze verbanden kunnen in de volgende vergelijkingen worden samen- A n ( 
- 0 - 1 - Eo ~ )(f/y) 

: gevat ( Eab = elasticiteit van a voor b, E > 0) 0 d(f /y) = 1f . f • g g 
I A - Eo E f B y 1r r 

(3) 

lil 
I 

I 

I' 

I,, 

ê = ~ ( ~ E oW + ~. E 0) 
c y cw y co 

EiyoY foEiro~ 

~ 
) ~yoY 

0 =-E oY oy 

t Ety .y 

p = ~y .y 

W = E oY wy 

~ = !. Erf (f - y) y 

ê = 0 

Dit stelsel van vergelijkingen levert de volgende herleide vormverge

lijkingen op voor het nationaal inkomen ( 1) , het financieringstekort 

in absolute mutaties (2) en de mutatie van de verhouding tussen het 

financieringstekort en het nationaal inkomen (3). 

y 1 - EirErf S: g 
y 

A- Eir errB 

A-B dg df=--
A- ~rErrB 

( 1) 

( 2) 

-16-

waarbij 

A 1 - ~ E E + ~ E E - - Eo y cw wy y co oy y 1y 
f j 
y EirErf + y Ejy 

B=~E +EE +!.E 
y oy y py y ty 

Stabiliteit en plausibiliteit van het bestedingsevenwicht vereist dat 

de factor (A - Eir Erf B) positief is, zodat de richting van het effect 

van een verandering van de overheidsbestedingen op de drie groot

heden volledig wordt bepaald door het teken van de teller van de 

breuken. Voor het nationaal inkomen betekent dit dat er vrijwel al

tijd een positief verband is met de overheidsbestedingen, tenzij de 

factor ( Eir 1-f), die het effect van de verandering van het financie

ringstekort via de rente op de investeringen weergeeft, groter is 

dan één~ Aangezien in werkelijkheid zowel de renteëlasticiteit van 

de investeringen als ook de gevoeligheid van de rente voor het 

kapitaalmarktberoep zeer gering zijn (zie ook hoofdstuk 6), kan de

ze laatste mogelijkheid uitgesloten worden geacht 0 

De richting van het verband tussen de overheidsbestedingen 

en het financieringstekort in absolute termen (vergelijking 2) hangt 

van vele elasticiteiten af en kan niet a priori worden vastgesteld. 

Naarmate het multiplicator-effect op de bestedingen groter is (A klei

ner) en de inverdieneffecten groter zijn (B groter) zal de daling 

van het financieringstekort bij bezuinigingen kleiner zijn. Als B 

groter dan A is dan hebben bezuinigingen op de overheidsbestedin

gen zelfs een vergroting van het financieringstekort tot gevolg. 

Iets dergelijks geldt ook voor het effect op het financieringstekort 

in procenten van het nationaal inkomen. De kans dat bezuinigingen 

een averechts effect op het financieringstekort hebben, is in dit 

-17-
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geval evenwel nog groter dan bij vergelijking 2. 

Een indicatie omtrent het werkelijke teken van het verband 

tussen overheidsbestedingen en financieringstekort kan worden ver

kregen door de volgende globale empirische waarden in te vullen: 

.!=o, 2 
y 

~=0,6 
y 

e:cw=O, 7 

!.=0,07 
y 

~=0,2 
y 

Lo,6s 
y 

E=o,2 
y 

!.=o, 3 
y 

_g=0,2 
y 

e:wy=0,6 
1 

e:co =0, 8 e: oy =0, 9 e:iy =4, 0 

'ir =0,04 e:rf=O,O à 4,0
3 - - -1 0 Ejy -e:py -e:ty- ' 

Uitgaande van de minst gunstige situatie ten aanzien van de finan

cieringswijze van het overheidstekort ( e:rf=4) wordt op basis van 

deze empirische waarden voor de vergelijkingen 1 tot en met 3 ge

vonden: 

y = 0,27 g 

df = 0,08 dg 

d(f/y) =-0, 002g 

Volgens deze uitkomsten verkleinen bezuinigingen op de overheids

uitgaven weliswaar het financieringstekort in absolute termen, maar 

1 Bij deze waarde dient te worden bedacht dat het inkomen (y) de 
investeringen stimuleert via grotere vraag en grotere winstinkomens. 

2 Zie ook hoofdstuk 6. 

3 Bij financiering d.m.v. beroep op de kapitaalmarkt wordt ervan 
uitgegaan dat e: 1:.4 en bij monetaire financiering wordt e: fo 
gesteld. Zie oolf hoofdstuk 6. r 
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neemt het financieringstekort in procenten van het nationaal inkomen 

daarentegen bij bezuinigingen toe. Dit laatste hangt samen met het 

sterke teruglopen van het nationaal inkomen. De eerste vergelijking 

geeft aan dat bijvoorbeeld 10% reductie in de overheidsbestedingen 

( 7mrd.) tot een daling van het nationaal inkomen met 0, 27% ( 9mrd.) 

leidt. Het financieringstekort neemt dan met slechts 0, 6 mrd. af, met 

als gevolg dat het financieringstekort in verhouding tot het natio

naal inkomen toeneemt met 0, 02 procentpunt. De bezuinigingen blijken 

volgens deze berekening duidelijk in strijd te zijn met de doelstelling 

van herstel van de groei en de werkgelegenheid. Frappant is echter 

dat het beleid zelfs niet effectief is ten aanzien van de taakstelling 

om het financieringstekort in procenten van het nationaal inkomen te 
verkleinen. 

Deze verbanden worden grafisch geillustreerd in figuur 3.1. 

De dalende Î(y) curve geeft de invloed van het nationaal inkomen 

op het financieringstekort weer; de richtingscoëfficiënt van deze 

'inverdien-curve' is vanzelfsprekend negatief. De andere curve ,y(f}, 
geeft de invloed van de begratingspolitiek, waarvoor de verandering 

van het financieringstekort in dit geval als proxy staat, op het nati

onaal inkomen weer; de positieve richtingscoëfficiënt van deze 

'stimulerings-curve' geeft het stimulerende effect v:an grotere over

heidsbestedingen op de bestedingen en daarmee op het nationaal 

inkomen weer. De uitkomst van deze twee relaties kan worden afge
lezen uit het snijpunt van deze beide curven. 

Fig. 3.1: Het verband tussen relatieve mutatie in het nationaal 

inkomen en het financierin.gstekort. 

y(f) y 
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Bij een bezuinigingspolitiek wordt getracht het financierings

tekort voor ieder niveau van het nationaal inkomen te verkleinen, 

zodat de f(y) curve naar links verschoven wordt naar f'(y). Door 

het deflatoire effect op de bestedingen en het inkomen nemen de 

uitgaven van de overheid toe en de inkomsten af, met als gevolg 

dat het effect op het financieringstekort ex post kleiner uitvalt dan 

werd gepland. Poogt men vanwege de 'onverwachte tegenvallers in 

de inkomsten en uitgaven' het tekort wederom tot de (ex ante) ge

wenste omvang te verkleinen, dan zullen de bestedingen, de pro

duktie en daarmee ook de werkgelegenheid weer verder worden ver

kleind. In figuur 3.1 is de ligging van de y(f) curve zodanig dat 

het negatieve effect van de bezuinigingen op het nationaal inkomen 

relatief groter is dan op het financieringstekort, zodat het financie

ringstekort in procenten van het nationaal inkomen niet daalt maar 

stijgt. Het optreden van dit averechtse effect is afhankelijk van de 

hellingshoek van de y(f) curve. Indien de hellingshoek in het snij

punt kleiner is dan 45° dan neemt het financieringstekort bij bezui

nigingen wel in verhouding tot het nationaal inkomen af. 

De exacte ligging van de curven is onzeker. Nauwkeuriger 

schattingen op basis van historische tijdreeksen kunnen slechts 

zeer ten dele uitkomst bieden, aangezien de elasticiteiten in belang

rijke mate met gericht beleid kunnen worden beihvloed. De uitkom

sten van het cijfervoorbeeld geven echter al duidelijk aan dat het 

mogelijk is om met een gericht stimuleringsbeleid niet alleen conjunc

tureel herstel te bevorderen, maar tevens op middellange termijn de 

basis te leggen voor vermindering van de financieringslast van de 

overheid. Het beleid dient dan effectief te zijn in de zin van: 1) een 

groot werkgelegenheidseffect, 2) versterking van de concurrentie

positie door gerichte investeringen ter verbetering van de structuur 

van de economie, 3) een groot multiplicator effect op de particuliere 

investeringen, 4) vermindering van de claims op de sociale zekerheid 

door herverdeling van de werkgelegenheid en herinschakeling van 

niet-actieven. 
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4. DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING OP MIDDELLANGE TERMIJN 

4.1 Het lange-termijn perspectief 
( 

In de analyse die ten grondslag ligt aan het huidige beleid 

ontbreekt een uitgewerkte visie op de economische ontwikkeling op 

langere termijn en de daaruit voortvloeiende eisen en gren11en aan 

het te voeren korte-termijn beleid. Het gemis hieraan verklaart op 

zijn minst gedeeltelijk het ad-hoc karakter van het in de afgelopen 

jaren gevoerde beleid. Knelpunten die zich op korte termijn voor

deden beheersten de keuze van het economisch-politieke instrumen

tarium. Beurtelings werd zo het terugdringen van de werkloosheid 

primair afhankelijk gesteld van vermindering van de inflatie, op

heffing van discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeids

markt, verhoging van de nationale besparingen en vermindering van 

het financieringstekort van de overheid. De enige constante factor 

in het economisch beleid in de afgelopen tien jaar, is steeds het 

middel geweest: matiging van lonen en /of uitkeringen. Dit vormde 

voor de beleidsmakers een passepartout voor alle genoemde taak
stellingen. 

Als achterliggende lange termijn filosofie van het beleid kan 

gelden de gedachte dat de arbeidsinkomensquote structureel te hoog 

is en de investeringsquote te laag, maar nergens wordt een consis

tente uitwerking gegeven van de mate waarin dat het geval is, en 

de wijze waarop de 'juiste' verhoudingen op middellange termijn 
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hersteld zullen worden. Mede hierdoor wordt het beleid eenzijdig ge

richt op terugdringing van de collectieve uitgaven en matiging van 

de lonen. De vraag of de recessieve effecten van dit beleid niet strij

dig zijn met het op middellange termijn nagestreefde aanpassingspro

ces blijft bij gebrek aan specificatie van dit aanpassingsproces onbe

antwoord. Alleen de gewenste richting in de ontwikkeling van de be

stedingssamenstelling staat vast. De gevolgen van het beleid voor het 

volume van de bestedingen worden veronachtzaamd. Kennelijk heeft 

men een groot vertrouwen in het conjuncturele zelfherstellend vermo

gen van de economie. Het hiermee geiinpliceerde vertrouwen in de 

geldigheid van de wet van Say blijft echter - zoals hiervoor betoogd -

on beargumenteerd. 

In het macro-economisch beleid dient een zorgvuldige afstem

ming van het instrumentarium plaats te vinden op de op middellange 

termijn te realiseren samenstelling van de bestedingen enerzijds en 

de op korte termijn gewenste ontwikkeling van het geaggregeerde 

volume van de bestedingen anderzijds. Zoals eerder al is aangegeven 

dient dit beleid meer te omvatten dan uitsluitend het tot stand bren

gen van een andere bestedingssamenstelling. Anderzijds mag het ook 

niet beperkt worden tot het simpelweg op elkaar afstemmen van de 

geaggregeerde vraag op het geaggregeerde potentiële aanbod. 

Perspectiefvol macro-economisch beleid dient het stimuleren van de 

omvang èn het sturen van de samenstelling van de bestedingen 

te combineren. Omdat de taakstelling ten aanzien van IJ.iveau en 

samenstelling van de bestedingen op korte termijn direkt afhangt 

van de karakteristieken van het op langere termijn te realiseren 

groeipad, is voor de uitwerking van een macro-economisch beleidsplan 

in de eerste plaats een standpuntbepaling ten aanzien van het lange

termijn perspectief noodzakelijk. 

Bij de uitwerking van een lange-termijn groeiscenario kan 

men niet heen om de lessen die de na-oorlogse economische ontwik-
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keling ons geleerd heeft. Eén van die lessen is dat voordurende 

stijging van de arbeidsproduktiviteit en de sterke economische 

groei een prijs heeft in de vorm van sociale kosten. De historisch 

gezien ongekende arbeidsproduktiviteitsstijging van de na-oorlogse 

periode is gepaard gegaan met een aantasting van het fysieke en 

psychische arbeidsvermogen en welzijn. Een gedeelte van de reke

ning daarvan is gepresenteerd in de vorm van de sterke toename 

van het aantal arbeidsongeschikten. Daarnaast heeft de aard en het 

tempo van de economische groei geleid tot congestieverschijnselen 

samenhangende met de aard van het produktieproces in ruime zin 

enerzijds en het type en de kwaliteit van de produkten anderzijds. 

Deze en vergelijkbare negatieve aspecten van snelle economi

sche groei vormen de achtergrond voor de keuze die wij maken voor 

een lange-termijn scenario van beperkte groei welke gericht is op 

verbetering van de kwaliteit van het produktieproces en de produk

tie. Daarbij zal het gebruik van arbeidsomstandigheden verbeterende, 

minder grondstof verbruikende en milieu-vriendelijkere produktieme

thoden via onder meer ver- en gebodsbepalingen gestimuleerd moeten 

worden. Wat betreft het groeitempo is bij een dergelijke economische 

ontwikkeling een groeipercentage van niet meer dan 3% per jaar rea

listisch. (Ter oriëntatie: de gemiddelde jaarlijkse stijging van het 

produktievolume van bedrijven over 1964-1973, de tien jaar vooraf

gaande aan de eerste reeks olieprijsstijgingen, bedroeg 6, 2%) .. Bij 

deze groei en de daaraan gekoppelde kwalitatieve verbetering van het 

produktieproces zal uiteraard ook slechts een beperkte arbeidsproduk

tiviteitsstijging gerealiseerd kunnen worden. Deze arbeidsproduktivi

teitsstijging zou voor een deel - mede met het oog op een gelijke ver

deling van de werkgelegenheid - moeten worden omgezet in arbeids
tijdverkorting. 

Uitgaande van dit lange-termijn perspectief is het de vraag 

welk beleid op korte en op middellange termijn gevoerd moet worden 

om een dergelijke lange termijn groei te realiseren. 
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Voorafgaande aan een specüieke uitwerking geven wij eerst een 

globale aanduiding hiervan. In de eerste plaats vereist het 'kwali

teitsintensieve groeiscenario een verbetering van het 'investerings

klimaat' aan de aanbodzijde. Dit zou gerealiseerd kunnen worden 

door het treffen van infra-structurele voorzieningen door de over

heid. Te denken valt daarbij o.a. aan communicatie (PTT), trans

port (m.n. spoor, water) en energie (wind, gecombineerde warmte/ 

krachtkoppeling). Op infra-structurele verbetering gerichte over

heidsinvesteringen zullen voor de particuliere bedrijven een kapitaal

besparend effect hebben. In de tweede plaats dient er een verbete

ring van het investeringsklimaat aan de vraagzijde gerealiseerd te 

worden. Daartoe dienen op korte termijn de onzekerheden ten aanzien 

van macro-economische afzetontwikkelingen weggenomen te worden. 

Bij de verwachting dat de huidige neergaande trend in de bestedings

antwikkeling door zal zetten, zullen capaciteitsverhogende investe

ringen immers uitblijven. Het afgeleide effect hiervan werkt uiteraard 

ook door op de investeringsgoederenindustrie. Indien hier aanzienlijke 

capaciteitsvernietiging gaat optreden verdwijnt elk uitzicht op een 

herstel van de economie op middellange termijn. Bij aantrekking van 

de vraag zullen dan bij gebrek aan produktiecapaciteit geen positieve 

volume-effecten optreden. Te weinig wordt er rekening mee gehouden 

dat de voortgezette ombuiging van de bestedingen inmiddels het hart 

van de economische kringloop raakt. Om dit tegen te gaan dient er 

op korte termijn een positieve conjuncturele bestedingsimpuls gegeven 

te worden zowel ten aanzien van de materië!e overheidsbestedingen 

als ten aanzien van de consumptieve bestedingen. Op middellange 

termijn zullen beide bestedingscategoriën afgestemd moeten worden 

op het bereiken van lange termijn evenwichtige groeipad. 

4. 2. Voorwaarden voor economisch herstel 

Ten aanzien van de uitwerking van de hierboven aangegeven 

globale aanduiding van het te voeren korte en middellange termijn 

beleid geven wij een conditionele specificatie, analoog aan de methode 
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die onlangs door Kessler werd gevolgd (Kessler, 1981). Conditioneel 

is deze methode in de zin dat het alleen gaat om het afleiden van 

noodzakelijke verbanden tussen groei en samenstelling van de beste

dingen zonder dat rekening gehouden wordt met de feitelijke causale 

verbanden. Omdat de visie van Kessler op de huidige problematiek 

en de mogelijkheden tot herstel in belangrijke mate overeenkomt met 

de visie die ten grondslag ligt aan het in Nederland gevoerde beleid, 

is het nuttig eerst kort op deze analyse zelf in te gaan. 

Uitgangspunten in de analyse van Kessler zijn dat de markt

sector het draagvlak is van de economie en dat de continuïteit van 

de marktsector bedreigd wordt door te grote uitholling van de rende

menten. Voor herstel van de economische groei in de marktsector is 

in zijn visie een aanzienlijke stijging van de winstquote en de inves

teringsquote nodig. Ter bepaling van de gedachten presenteert hij 

een rekenvoorbeeld, waarin een toename van de netto investerings

quote en de winstquote met beide 8% punt in vier jaar als taakstel

ling is ingevoerd. Voorwaarde voor een dergelijke toename in het in

vesteringsaandeel is dat het beslag op de produktiecapaciteit van de 

overige bestedingen met 8% punt afneemt. In het rekenvoorbeeld is 

daarvoor nodig dat de consumptie en overheidsuitgaven tezamen ge

durende een periode van 4 jaar met gemiddeld 2, 3% per jaar dalen. 

(Deze daling komt overigens overeen met de feitelijke daling sedert 

1980). Hierdoor zou ruimte in de produktiecapaciteit ontstaan welke 

kan worden ingenomen door de netto-investeringen die daardoor met 

40 à 50% per jaar zouden kunnen toenemen. De groei van de bruto 

investeringen bedraagt in dat geval ongeveer 15%. Dit is een onwaar

schijnlijk hoge groei te meer aangezien in het scenario van Kessler de 

produktie in de consumptiegoederenindustrie absoluut daalt. Bij een 

teruglopende markt van consumptiegoederen en overheidsopdrachten 

zullen ondernemers immers bereid noch in staat zijn hun investeringen 

sterk op te voeren, ook al staat daar tegenover dat de lonen worden 

gematigd. Het 'heractiveringsscenario' zal om deze redenen waarschijn

lijk gepaard gaan met sterk teruglopende bestedingen en derhalve uit

monden in een 'de-activeringsscenario'. 
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Naast dit probleem aan de vraagzijde levert het scenario van 

Kessler echter ook nog problemen aan de aanbodzijde op: de capaci-

teit in de investeringsgoederenindustrie schiet tekort om aan een jaar

lijkse afzetstijging van 15% te kunnen voldoen. Weliswaar komt er pro

duktiecapaciteit vrij in de consumptiegoederenindustrie, maar de capa

citeit van consumptiegoederen- en investeringsgoederen-producerende 

bedrijven is in het geheel niet uitwisselbaar. Volgens de bedrijfsklas

senindeling van de CBS-input-output tabellen leveren (in 1976) de 

vier voornaamste producenten van investeringsgoederen (bouwnijver

heid + bouwinstallatiebedrijven zakelijke dienstverlening, transportmid

delenindustrie, en metaalprodukten- en machine-industrie) 82% van het 

totaal van de bruto investeringen van bedrijven (exclusief finale impor

ten), terwijl diezelfde vier klassen slechts 2% van het totaal' van de 

consumptiegoederen (exclusief finale importen) produceren 1 . Uit een 

en ander mag worden geconcludeerd dat de 'taakstelling' zoals door 

Kessler geformuleerd, als basis van het beleid ongeschikt is. 

Los van de inhoudelijke tekortkomingen van Kessler's specifica

tie kan de conditionele analyse-methode een hulpmiddel zijn bij het for

muleren van een middellange termijn strategie gericht op herstel van 

de economische groei en de werkgelegenheid. Voor terugkeer naar een 

meer evenwichtig groeipad is het noodzakelijk dat aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

1. Herstel van de groei van de produktiecapaciteit. Dit impliceert een 

toename van de investeringsquote; 

2. Herstel van de bezetting van de produktiecapaciteit, mede teneinde 

de rendementspositie van de bedrijven te verbeteren. Dit vergt 

naast een toename van de investeringen ook herstel van de consump

tieve bestedingen en de overheidsbestedingen; 

3. Vanwege de bestaande (starre) sectorale structuur van de produk

tiecapaciteit is gedurende het aanpassingsproces op middellange ter

mijn een geleidelijke expansie van de bestedingscomponenten vereist. 

1 Analoge verschillen bestaan er voor de consumptiegoederen- en de 
exportgoederensectoren. Ook hier is de capaciteit niet uitwisselbaar 
(zie voor die sectorvergelijking. Reuten, 1981). 
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Aan de hand van deze drie uitgangspunten kunnen de contouren van 

een middellange termijn heractiveringsproces worden aangegeven. 

ad 1. Groei van de produktiecapaciteit veronderstelt dat het 

proces van kapitaalvernietiging wordt stopgezet en de investeringen 

toenemen. Voor het opstellen van een herstelscenario is het van groot 

belang te bepalen tot welk niveau de investeringsquote op middellange 

termijn moet worden opgevoerd. (Kessler suggereert dat een stijging 

met 8% punt nodig is, maar deze stelling wordt niet beargumenteerd). 

Een globale indicatie voor de gewenste investeringsquote kan ontleend 

worden aan de volgende relatie tussen de bruto investeringsquote 

(~) en de groeivoet van de bruto produktie van de bedrijven (y). 

- K • 
y - q (y - q 

. 
+ K + À) 

waarbij i = bruto investeringen van bedrijven 

y = bruto produktie van bedrijven 

K = gemiddelde kapitaalcoëfficiënt 

q = bezettingsgraad 

À = afschrijvingsvoet van de kapitaalgoederenvoorraad 
1 dy y y . dt 

Aan de hand van deze identiteit kan op eenvoudige wijze het verband 

tussen investeringsquote (~) * en de gewenste groeivoet (y*) worden 

bepaald. Immers op het te realiseren evenwichtige groeipad zal de be

zettingsgraad één zijn (q=l) en bovendien constant (q=O). Wordt bo

vendien de kapitaalcoëfficiënt na het aanpassingsproces constant veron-
i . 

dersteld (K =0) dan geldt: <y:> * = K (y* +À ) 

Aan de hand van gegevens van de jaren '60 en '70 (berekend uit: 

C. P. B. 1980) kan worden vastgesteld dat de kapitaalcoëfficiënt ( K) 

ongeveer 2,1 en het afschrijvingspercentage (À) 4! bedraagt. Indien 

er tevens van wordt uitgegaan dat in verband met de noodzakelijke 

herstructurering van het bedrijfsleven het afschrijvingspercentage 
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met een halve punt toeneemt, dan resulteert bij een op lange termijn 

te realiseren groei van 3% voor de gewenste investeringsquote {in %) : 

{~)* 
y 17 

Deze op middellange termijn na te streven investeringsquote ligt welis

waar boven de feitelijke investeringsquote, die volgens de MEV in 

1981 14% bedroeg, maar aanzienlijk onder het niveau dat in de jaren 

'60 werd bereikt {ongeveer 20%). Dit hangt samen met het feit dat de 

in de toekomst te realiseren groei aanzienlijk geringer is dan in de 

historisch gezien unieke ontwikkeling in de jaren '60. Dit impliceert 

overigens ook een in de toekomst lagere overige-inkomensquote. Het 

is derhalve niet juist het beleid erop te richten de arbeidsinkomen

quote terug te brengen tot het niveau van voor de jaren '70. In de 

analyse van Kessler wordt aan dit punt volkomen voorbijgegaan. Als 

de daarin gekozen verhoging van de investerings- en kapitaalinkoM

mensquote met 8% punt zou worden gerealiseerd, dan komen deze 

quotes op een niveau dat zelfs nog boven dat van de jaren '60 ligt. 

Of gaat Kessler ervan uit dat de groei ook weer op het niveau van 

de jaren '60 komt? Indien dat niveau niet wordt bereikt en de groei 

bijvoorbeeld slechts 3% bedraagt, dan impliceert de door hem nage

streefde investeringsquote dat de bezettingsgraad jaarlijks met maar 

liefst 2, 5% zal dalen. Immers de capaciteit zal bij een dergelijke inves

teringsquote jaarlijks met ongeveer 5, 5% groeien bij een groei van de 

produktie van slechts 3%. Het valt vervolgens niet in te zien hoe het 

hoge investeringsniveau in die situatie gehandhaafd kan blijven. 

ad 2. De tweede voorwaarde voor herstel is dat de bezettings

graad van de produktiecapaciteit wordt verbeterd. Betrouwbare schat

tingen voor de huidige mate van onderbezetting ontbreken. Gezien de 

sterke daling van de bestedingen in 1980 en 1981 kan echter worden 

verondersteld dat op middellange termijn de onderbezetting zeker 

ruimte biedt voor in totaal 5% extra produktiestijging {zie ook hoofd

stuk 2). 
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ad 3. Gedurende het aanpassingsproces dienen de bestedingen 

mede afgestemd te worden op de bestaande structuur van de produk

tiecapaciteit. Sterke veranderingen in het macro-economische beste

dingspatroon leiden tot fricties aan de aanbodzijde, waardoor het aan

bodspotentieel onvoldoende benut zal blijven en grotere importen wor

den geihduceerd. Vanwege de gespecialiseerdbeid van het produktie

apparaat is het zoals eerder aangegeven een illusie om te veronder

stellen dat er bij een afname van de produktie van consumptiegoede

ren capaciteit vrijkomt die kan worden benut voor de produktie van 

investeringsgoederen. Dit is een van de redenen waarom een over 

langere periode aan te houden groei van de investeringen van meer 

dan 7% per jaar onwaarschijnlijk is te achten. {Ter vergelijking: de 

gemiddelde stijging van de investeringen in de periode 1963-1973 -

bij een economische groei van 6% - bedroeg 6, 5%). 

4. 3. Contouren van het aanpassingsproces 

Op basis van deze uitgangspunten en randvoorwaarden kan 

het volgende potentiële scenario worden afgeleid {zie tabel 4 .1). De 

berekening is tentatief en is slechts bedoeld als een denkkader voor 

het ontwerpen van een bestedingsbeleid op middellange termijn. De 

specificatie van de uitgangssituatie {t=O) is gebaseerd op de {voor

lopige) gegevens voor het jaar 1981 {CPB 1981). Het volume van de 

produktie in deze periode is op 100 gesteld. Het volume van de bruto

investering~m in de uitgangssituatie op 14% daarvan. De groei van de 

investeringen wordt bij wijze van gedachtenexperiment op het maxi

maal haalbare percentage van 7 gesteld. Voorts wordt ervan uitgegaan 

dat het herstructureringsproces een extra investeringsinspanning 

vergt, die in het voorbeeld is geconcretiseerd door het afschrijvings

percentage op 5 te stellen en de kapitaalcoëfficiënt geleidelijk te laten 

oplopen van 2,1 naar 2,15 {jaarlijkse mutatie 0,5%). In de uitgangs

situatie is de bezettingsgraad op 0, 95 gesteld, waarbij ervan wordt 

uitgegaan dat deze in 5 jaar geleidelijk op één kan worden gebracht. 
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Tabel 4.1 : Een hypothetisch aanpassingsproces op middellange termijn 

jaar groei per 

0 1 2 3 4 5 jaar in % 
- -~-----

Bruto investeringen 14,0 15,0 16,0 17,2 18,4 19,6 7,0 

Capaciteit bedrijven 105,3 106,2 107,5 109,1 111,2 113,7 1,5 

Produktie bedrijven 100,0 102,6 105,3 108,0 110,8 113,7 2,6 

Ruimte voor andere 86,0 87,6 89,3 90,8 92,4 94,1 1,8 
bestedingen 

Investeringsquote 14,0 14,6 15,2 15,9 16,6 17,2 

Bezettingsgraad 95,0 96,6 98,0 99,0 99,6 100,0 

Uit tabel 4.1 kan worden afgeleid dat bij de gemaakte veronderstel

lingen de gewenste investeringsquote pas na 5 jaar wordt bereikt. 

Gedurende het aanpassingsproces neemt de produktiecapaciteit met 

1, 5% per jaar toe en de feitelijke produktie met 2. 6%. Voorts blijkt 

dat het noodzakelijk is dat de overige bestedingen voor een jaarlijk

se afzetstijging van 1, 8% zorgen. Dit betekent overigens niet nood

zakelijkerwijs dat de overige bestedingen ook met exact 1, 8% moeten 

groeien. Die gewenste groei is immers mede afhankelijk van de ont

wikkeling van de lopende rekening van de betalingsbalans. Gezien 

het grote overschot in de uitgangssituatie is uiteraard een extra 

stijging van de binnenlandse bestedingen mogelijk en gewenst. Een 

ruwe becijfering leert dat de overheidsbestedingen en de particulie

re consumptie gedurende het aanpassingsproces gemiddeld met zo'n 

2, 2% per jaar dienen toe te nemen. 

Na de overgangssituatie van ongeveer 5 jaar wordt het lange 

termijn groeipad bereikt. Om dit pad te volgen moeten alle bestedinga

componenten tezamen met 3% toenemen. De groei van de investeringen 
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moet na het 5e jaar derhalve met 4 punten worden teruggebracht. 

Als dat niet gebeurt en de produktiegroei blijft 3% dan zal immers 

geleidelijk een toenemende overcapaciteit ontstaan, die belemmerend 

zal werken op de verdere ontwikkeling van de economie. 

Deze becijferingen zijn louter conditioneel. Ze tasten de mo

gelijkheden en voorwaarden af voor herstel van de groei op middel

lange termijn. In een systeem van vrije ondernemingsgewijze pro

duktie is het even wel niet zonder meer mogelijk de gewenste ont

wikkeling van de bestedingen van de economie op te leggen. Vooral 

de investeringen vormen een niet te beheersen grootheid. Het is 

uitermate onwaarschijnlijk dat ondernemers uit zich zelf de maximale 

groei van de investeringen zullen verwezenlijken. Daarom zal de 

overheid ten aanzien van de investeringen actief moeten optreden, 

enerzijds door het stimuleren van particuliere investeringen, ander

zijds door zelf investeringsprodjecten te initiëren. Voor het eerste ont· 

breken effectieve en op korte termijn betrouwbare instrumenten. 

Daarom is het noodzakelijk dat de overheid zelf die ruimte vult die 

de ondernemers laten liggen. Zodra de particuliere investeringen aan

trekken kan de overheid haar investeringen verminderen. 

Een dergelijk flexibel conjunctuur-structuurbeleid vormt een 

essentieel element in het kader van een beleid gericht op structureel 

herstel van de Nederlandse economie. De overheidsinvesteringen 

zorgen op korte termijn voor herstel van de bestedingen en op die 

manier voor herstel van de winstpositie van het bedrijfsleven. Door 

het verzekeren van een geleidelijke en stabiele bestedingsexpansie 

nemen de risico's van particuliere investeringen af. Bovendien 

zorgen de overheidsinvesteringen ervoor dat knelpunten met betrek

king tot de infrastructuur, het milieu, de energievoorziening en de 

innovatie-mogelijkheden worden opgeheven. Ook uitgaven ter verbe

tering van de werking van de arbeidsmarkt via herscholing e.d. 

kunnen in dit kader worden geplaatst. Langs deze drie wegen be

reiden de overheidsinvesteringen het herstel van de particuliere 

investeringen voor. 
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De contouren van dit hypothetische aanpassingsproces op 

middellange termijn kunnen als volgt worden samengevat: 

- een zekere reële groei van de consumptieve bestedingen. Dit im

pliceert dat het reëel beschikbaar inkomen van uitkerings- en 

loontrekkers gemiddeld op peil dient te blijven; 

- groei van de materiële overheidsbestedingen en van de investerin
gen in de woningbouw; 

- in de eerste jaren een conjuncturele impuls door extra overheicts

bestedingen of versnelde uitvoering van lopende investeringspro

jecten gericht op verbetering van de structuur van de economie; 

- zodra de particuliere investeringen zich herstellen kunnen de 

conjuncturele overheidsbestedingen worden teruggeschroefd. 
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5. MODELMATIGE VERKENNING VAN MACRO-ECONOMISCH 

STIMULERINGSBELEID EN ARBEIDSTIJDVERKORTING 

5. 1 Een gestileerd beleidsmodel voor de middellange termijn 

De in het voorgaande ontwikkelde gedachtengang omtrent de 

aard van de huidige beleidsproblematiek en met betrekking tot de 

gevolgen van een stimuleringsbeleid kan nader worden onderbouwd 

met behulp van een modelmatige verkenning van het macrobeleid. 

Voor dit doel is een gestileerd conjunctuur-structuurmodel opgesteld, 

dat klein van omvang is en slechts de kernrelaties die voor een ver

kenning van het macro-beleid die van belang zijn, bèschrijft. De 

gedragsrelaties in het model zijn niet expliciet op basis van histo

rische tijdreeksen geschat, maar de keuze van de parameters is 

zodanig dat een behoorlijke beschrijving van de macro-economische 

ontwikkeling in de tweede helft van de jaren zeventig wordt 

verkregen. Een dergelijk beperkt, maar overzichtelijk rekenmodel, 

dat instaat is de 'gestileerde feiten' van de meest recente periode 

te beschrijven kan behulpzaam zijn bij het opstellen van een macro

economisch beleidsplan. De betrouwbaarheid van de grote empirische 

modellen, die vanwege hun omvang noodzakelijkerwijs over een lange 

periode zijn geschat, is de afgelopen jaren belangrijk vermiderd van

wege de grote structuurveranderingen die zich in het economisch 

proces hebben voorgedaan (zie bijv. Driehuis en Van Der Zwan, 1978). 
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Aan de hand van dit model kan worden uiteengezet hoe onze visie 

op de verhouding van conjunctul,Jrbeleid en langere termijnontwik

kelingen gestalte kan krijgen binnen redelijkerwijs te stellen rand

voorwaarden ten aanzien van bezettingsgraad en lopende rekening. 

Hiermee zal tevens duidelijk gemaakt worden dat een aantal in de 

beleidsvoorbereiding gebruikelijke veronderstellingen in een ander 

licht gezien moeten worden. De relatie tussen reële inkomensmatiging 

en de volume-ontwikkeling van de economie (en met name de werk

gelegenheid) valt anders uit dan bijvoorbeeld in het Vintaf-model. 

Dit weerspiegelt onze opvatting dat een direct op het volume van de 

economische activiteit gericht beleid effectief is bij werkloosheids

bestrijding, en het inkomensbeleid niet. Het beleid ten aanzien van 

de reële inkomens heeft wel effect op de structuur van de bestedingen, 

doch weinig effect op het totaal van de economische activiteit. Het is 

een instrument ter beïnvloeding van lopende rekening en financierings

tekort, maar niet of nauwelijks geschikt om de werkgelegenheid te 
beïnvloeden. 

Prioriteit voor werkloosheidsbestrijding vereist een volume

beleid ten aanzien van de bestedingen om de bezettingsgraad te 

verbeteren, een verkorting van de arbeidsduur om de vraag naar 

arbeid structureel te vergroten, en een gematigde reële inkomens

ontwikkeling gepaard met een beperking van de lastenstijging 

om aan de randvoorwaarden met betrekking tot lopende rekening 

en financieringstekort te kunnen voldoen en om effectieve vraag en 

koopkracht van de inkomens op peil te houden. 

Deze benadering wijkt duidelijk af van in het beleid gehan

teerde matigingascenario's en vereist daarom een zelfstandige model

matige onderbouwing. De mechanismen die de effectiviteit van een 

stimuleringsbeleid bepalen kunnen aldus expliciet gemaakt worden. 

Een andere reden om een eigen model te hanteren is voorts gelegen 

in specifieke onjuistheden binnen bestaande beleidsmodellen. Met 

name de behandeling van arbeidstijdverkorting in het Vintaf-model 
achten wij ontoereikend 1. 

1 Naast de hierna te geven overwegingen, zie o.a. Thio, 1979 en de 
reactie van Bakhoven en Glastra, 1979. 
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Na een algemene typering geven wij hier een korte toelichting 

op enkele vergelijkingen van het model, dat in de appendix wordt 

weergegeven. Het model is klein van omvang, geschreven in relatieve 

veranderingen en lineair. Het is statisch en heeft daarom beperkte 

waarde voor het voorspellen van conjuncturele wendingen, maar is 

wel geschikt om middellange termijnontwikkelingen te beschrijven. De 

structuur van het bestedingsmodel is tamelijk Keynesiaans. Prijssubs

titutierelaties spelen overeenkomstig onze opvattingen hierover slechts 

een beperkte rol. Veranderingen in de reële loonvoet hebben in dit 

model vooral via de categoriale inkomensverdeling invloed op de sa

menstelling van de bestedingen, waarbij overigens nauwelijks effect 

uitgaat op het niveau van de bestedingen, en daarmee van de werk
gelegenheid. 

De eerste vergelijkingen beschrijven de ontwikkeling van de 

produktiecapaciteit van bedrijven en de capaciteitsafhankelijke vraag 
naar arbeid (arbeidsplaatsen). 

1) y* = ~ + 0,04 i* + (o. + f3- 1) H - 0,5 y (L - z*) + ó q 

2) a* =··~ + 0,04 i* - !: + ( o.- 1) H - y (L - z*) + ó q 

waarin z* = y* - a*. 

De autonome term in de produktiecapaciteit ~ wordt in feite bepaald 

door de gemiddelde investeringsquote en kapitaalcoëfficiënt over de 

relevante periode, waarbij de gerealiseerde verhouding tussen produk

tiegroei en investeringsquote in het verleden als richtsnoer voor de 

keuze van de kapitaalcoëfficiënt dient, met inachtneming van de be

zettingsgraad (zie ook par. 4). Endogeen is het effect van de veran

dering van de investeringsquote (via de investeringen i*). Er is een 

effect van de reële loonvoet L (in afwijking van de trendmatige pro

duktiviteitsstijging z*) op de capaciteit verondersteld, zodanig dat 

stijging van de reële loonvoet de trendmatige stijging van de arbeida

produktiviteit positief beinvloed, door versnelling van vervanging. 

-35-

• 



Dit is een indicatie voor endogene technische ontwikkeling, waarbij 

stijging van de reële loonvoet een hogere structurele arbeidsproduk

tiviteit (ten koste van een hogere kapitaalcoëfficiënt} induceert. 

Voorts is er een effect van de bezettingsgraad q op de capaciteit om 

aan te geven dat toenemende onderbezetting capaciteit doet verdwij
nen. 

Ten aanzien van de arbeidstijdverkorting onderscheiden we 

een roulatie-effect (effect op de bedrijfstijd) en een arbeidstempo

effect (effect op de arbeidsprestatie per tijdseenheid). Het roulatie

effect van arbeidstijdverandering op de produktiecapaciteit is a . Als 

a = 1 verandert de bedrijfstijd. evenredig met de arbeidsduur, d.w.z. 

er treedt geen roulatie-effect op. Als a = 0 blijft de bedrijfstijd vol

ledig gehandhaafd, terwijl bij uitbreiding van de bedrijfstijd a nega

tief wordt. Het effect op het arbeidstempo is ( S - 1) , zodat S het 

effect op de produktie per werkende is. Als s = 1 vindt geen veran

dering van de arbeidsprestatie per tijdseenheid plaats, als t3 = 0 

vindt een volledige verdichting van de arbeidsprestatie in de kortere 

werktijd plaats. Het effect op de produktiecapaciteit is de som van 

beide effecten. Dit betekent dat bij handhaving van de bedrijfstijd 

( a = 0) een verhoging van de produktie per uur een positief effect 

op de produktiecapaciteit heeft. Bij arbeidstijdverkorting is derhalve 

zowel een daling als een stijging van de capaciteit mogelijk. 

In dit opzicht is de onderhavige behandeling van arbeidsduur

verkorting duidelijk anders van opzet, en naar onze mening ook cor

recter, dan hetgeen in andere modelmatige verkenningen van de ge

volgen van arbeidstijdverkorting gebruikelijk is. Het onderscheiden 

van het effect op bedrijfstijd en op arbeidstempo in afzonderlijke 

coëfficiënten is daartoe essentieel. In bijvoorbeeld het Vintaf-model 

worden beide effecten in één enkele coëfficiënt samengevat (zowel 

voor de produktiecapaciteit als voor de arbeidsplaatsen), hetgeen tot 

tegenstrijdige interpretaties kan leiden. Zo wordt bij de uiteenzetting 

van Vintaf I de interpretatie van de coëfficiënt van de arbeidsduur 

in de capaciteitsvergelijking uitsluitend gekoppeld aan de invloed van 
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arbeidstijdverkorting op de bedrijfstijd (roulatie-effect), terwijl in 

een latere uiteen~etting van CPB-zijde de interpretatie van dezelfde 

coëfficiënt wordt verbonden aan de invloed van arbeidstijdverkorting 

op het arbeidstempo, waarbij dan weer onduidelijk blijft hoe het ef

fect van roulatie wordt verdisconteerd (zie Den Hartog, Van de Klun

dert & Tjan, 1975, pp. 54/55, en Bakhoven & Glastra, 1979). 

De formulering van Bruyn-Hundt en Driehuis (1979), die het 

roulatie-effect in de capaciteitsvergelijking opnemen en het effect van 

het arbeidstempo verdisconteren in de vergelijking van de arbeids

plaatsen, wijkt eveneens af van de hier gebezigde formulering1 . Daar 

immers heeft verhoging van het arbeidstempo geen positief capaciteits

effect, terwijl het wel doorwerkt in de vorm van verlies van arbeids

plaatsen. 

Naar onze opvatting dienen zowel bedrijfstijd als arbeidstempo 

door te werken in de produktiecapaciteit, terwijl het aantal arbeids

plaatsen bernvloed wordt door de bedrijfstijd bij onveranderd arbeids

tempo ( a - 1), zodat het arbeidstempo de potentiële arbeidsprodukti

viteit direct beihvloedt. Verhoging van het arbeidstempo komt dus 

tot uiting in capaciteitsverruiming en in de ontwikkeling van de fei

telijke arbeidsproduktiviteit, hetgeen de werkgelegenheid drukt (bij 

gelijke produktie), doch niet het aantal arbeidsplaatsen. Indien de 

verhoging van het arbeidstempo bij arbeidstijdverkorting substantieel 

zou zijn, zou dus een extra capaciteitsruimte ontstaan die opgevuld 

zou moeten worden door produktieuitbreiding, wil het werkgelegen

heictseffect niet teloor gaan. Duidelijk zal zijn dat de coëfficiënten. a 

en s verschillende waarden kunnen aannemen naar gelang de vorm 

waarin arbeidstijdverkorting- optreedt. 

De werkgelegenheid (zie de appendix) is afhankelijk van de 

capaciteitsafhankelijke vraag naar de arbeid en van de verandering 

1 Een voordeel van de door hen gevolgde methode is ongetwijfeld het 
onderscheiden van sectoren die veel resp. weinig kapitaalgebrui
kend zijn. 
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van de bezetingsgraad (waarin de produktie herwogen is naar de ar

beidsintensiteit van sectoren). Het arbeidsaanbod wordt mede bepaald 

door een aanmoedigingseffect dat gebaseerd is op het verschil tussen 

werkgelegenheidsgroei en de autonome groei van het arbeidsaanbod. 

De produktiegroei van bedrijven is een gewogen gemiddelde van de 

produktiegroei van sectoren (export, consumptiegoederen, investe

ringsgoederensector en materiële overheidsbestedingen) 1. De toename 

van de consumptieve bestedingen wordt afgeleid van het loon- en 

steuninkomen w, waarin naast de reële loonvoet L en de lastendruk 

voor de werknemers P, de toename van het aantal inkomenstrekkers 

een rol speelt. De reële loonvoet zelf is exogeen. De investeringen 

(vgl. 13) zijn afhankelijk van produktiegroei, bezettingsgraad en 

overig inkomen. De uitvoer van goederen en diensten is afhankelijk 

van de wereldinvoer en van het verschil tussen reële loonvoet en 
de arbeidsproduktiviteit. 

De verandering van het financieringstekort van de overheid 

wordt ~fgeleid uit een aantal factoren voorzover die uit het model 

naar voren komen, zoals effecten van overheidsbestedingen, van ar

beidsvolume van de overheid en aantallen uitkeringsgerechtigden, 

van de reële loonvoet op de uitgaven en van premie- en belasting

drukverandering op de inkomsten, alsmede een volume-effect van de 

groei van het macro-inkomen op de inkomsten. 

De instrumentvariabelen die in het model voorkomen zijn: ma

teriële bestedingen van de overheid, investeringen in woningen, ar

beidsvolume overheid, reële loonvoet (waarin de werkgeverslasten 

mede tot uiting komen) en lastendruk van de werknemers. Daarnaast 

is de arbeidstijd voor de berekeningen als instrumentvariabele te 
beschouwen. 

1 Zie voor de afleiding van de wegingscoëfficiënten in vergelijkingen 
( 7) en ( 9). ( 21) en ( 22) die het resultaat zijn van integratie van 
sectoren in de input-output structuur, G. Reuten, 1981. 
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5. 2 Resultaten en basisvarianten 

Ter aanduiding van de mate waarin het model de macro-econo

mische ontwikkeling in het recente verleden kan beschrijven, zijn de 

uitkomsten voor de periode 1973-1980 weergegeven in tabel 5 .1. De 

waarden van de coëfficiënten zijn bij deze berek\!ning gekozen zoals 

aangegeven in de appendix. De waarden van de exogene variabelen 

en de gerealiseerde waarden van de endogene variabelen zijn ont

leend aan de kerngegevens uit 'De Nederlandse Economie in 1985' 
(CPB, 1981). 

Ten aanzien van de uitkomsten voor de periode 1973-1980 die 

te beschouwen is als een volledige conjunctuurcyclus, vallen enkele 

kanttekeningen te plaatsen. De gerealiseerde consumptiestijging is 

hoger dan te verwachten zou zijn op grond van het geraamde 

reële loon- en steuninkomen, hetgeen deels te verklaren is uit een 

toeneming van het consumptief krediet gedurende deze periode. De 

verandering van het saldo op de lopende rekening (in procenten van 

het nationaal inkomen) is onderschat, waarbij evenwel rekening ge

houden moet worden met het feit dat dit saldo wel erg gevoelig is 

voor de keuze van begin- en eindjaar. Niettemin is er gedurende 

deze periode een achterblijven van de uitvoer bij de wereldinvoer dat 

niet verklaard wordt door het verloop van de reële loonvoet en de 

arbeidsproduktiviteit; dit is derhalve aan andere factoren van meer 

structurele aard toe te schrijven. In de stijging van het financie

ringstekort van de overheid is een autonome component van 0, 3 op

genomen, die voortvloeit uit de toeneming van kapitaaloverdrachten 

(ondermeer de WIR) en rentelasten gedurende deze periode. 

Rekening houdend met deze elementen is de verklaring van het finan

cieringstekort bevredigend te noemen. 

Op basis van uitgangspunten voor de eerste helft van de ja

ren tachtig die ontleend zijn aan de middellange termijnraming van 

het CPB voor 1980-85 zijn in tabel 5. 2 twee alternatieve ramingen van 

de komende middellange termijn gemaakt, uitgaande van een reële 

loonvoetstijging van 1, 5 resp. 2, 5 en een stijging van werknemers

lasten met 2 resp. 1%. De raming van het CPB is daarnaast gezet. 
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Tabel .s..l : Resultaten over 1973-1980* (procentuele veranderingen) 

model realisatie 

Arbeidsvolume bedrijven 0,1 -0,1 
Produktie bedrijven 2,4 2,25 
Volume particuliere consumptie 2,3 3,0 
Bruto investeringen bedrijven 1,1 1,.25 (exc. woningen) 

Uitvoer 3,25 3,0 
Invoer 2,5 2,5 
Verandering saldo lopende 
rekening per jaar 

-0,2 -0,8 

Verandering financierings-
tekort per jaar 

0,6 0,7 

Verandering werkloosheids- 0,2 0,4 percentage per jaar 

*Gegevens ontleend aan CPB, 1981b, p .139. 

De uitgangspunten van de 'pessimistische' variant (L=1,5;P=2) 

komen overeen met die van het CPB. De resultaten wijzen in dezelfde 

richting. Een beduidende afwijking treedt alleen op t.a.v. het saldo 

lopende rekening. Gezien de belangrijke omslag in de lopende rekening 

gedurende 81/82 met haast 5 procent van het nationaal inkomen, kan 

worden aangenomen dat de door ons gehanteerde raming meer consis

tent is met het totaalbeeld. In de 'pessimistische' variant daalt de 

bezettingsgraad, neemt het financieringstekort af en stijgt het saldo 

op de lopende rekening. Dit is het beeld van een voortgaande onder

besteding, waarop beleidsmatig onvoldoende gerageerd wordt. De 

werkloosheid neemt met een procentpunt ( 40. 000) per jaar toe. 

In de 'optimistische' variant, die van een hogere reële loon

voetstijging en lagere werknemerlasten uitgaat dan op grond van de 

huidige beleidsrichting valt aan te nemen, ontstaat een situatie die 

op middellange termijn conjunctureel 'neutraal' te noemen zou zijn. 
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Tabel 5. 2: Basisvarianten (kolom 1 en 2) en centrale raming CPB (kolom 3) 

Varianten I II CPB 80/85 

Reële loonvoetstijging L=1,5 L=2,5 L=1,5 
Stijging: ;eremielasten werknemers P=2,0 P=1,0 P=2,0 

Produktiecapaciteit 2,5 2,6 
Arbeidsplaatsen 0,15 0,1 
Werkgelegenheid bedrijven -0,5 0,0 -0,8 
Arbeidsaanbod (in% van werkg.bedr.) 0,8 1,0 1,25 
Werkloosheid (in% van werkg. bedr. ) 1,0 0,7 1,25 
Produktie bedrijven 1,8 2,6 1,5 
Bezettingsgraad -0,7 0,0 
Arbeidsproduktiviteit 2,3 2,6 2,25 
Uitvoer 3,9 3,1 3,5 
Consumptie 0,7 2,8 0,5 
Investeringen incl. woningen 1,4 1,8 
Investeringen excl. woningen 2,2 2,8 1,0 
Invoer 2,2 2,7 2,5 
Verandering financieringstekort -0,2 0,2 -0,4 
Verandering: saldo loi>ende rekening 1,0 0,2 0,3 

· Hierbij is verondersteld: 
investeringen in woningen 0, materiële overheidsbestedingen 0, arbeidsvolume 
overheid + 10. 000 per jaar, arbeidsduur constant, ruilvoet constant, wereld
invoer 3% per jaar, arbeidsaanbod (trend) 50.000 per jaar. 
(raming CPB, 1981b, p. 139). 

De bezettingsgraad verandert niet meer, het financieringstekort en 

de lopende rekening veranderen weinig, en de produktiegroei is hoger. 

Ook in dit geval blijft de werkloosheid toenemen. 

De grenzen van het inkomensbeleid worden hiermee vrij duide

lijk aangegeven. Een inkomensbeleid dat minder bestedingsbeperkend 

werkt (combinatie van loonvoetstijging en lastenverlichting) betekent 

weliswaar een hogere bezettingsgraad en minder werkloosheid, maar 

een voortzetting hiervan in die mate dat de werkloosheid zou gaan 
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afnemen stuit al spoedig af op een te sterke toename van bezettings

graad en financieringstekort. Er is in de uitgangssituatie overigens 

wel een onderbezettingsmarge. Omgekeerd komen de grenzen van een 

bestedingsbeperkend beleid nog duidelijker naar voren. Want hoewel 

dit beleid 'ruimte schept' door lagere bezettingsgraad en verminde

ring van het financieringstekort, nemen bij een stringenter matigend 

inkomensbeleid de investeringen zelfs nog minder toe, en stijgt de 
werkloosheid extra. 

Een globaal op de reële inkomens gericht matigingsbeleid kan 

noch de groeiproblematiek, noch de werkloosheidsproblematiek oplos

sen. De conclusie kan geen andere zijn, dan dat bij het huidige type 

van economisch beleid de bezettingsgraad blijft afnemen, de produk

tiegroei laag blijft, terwijl de werkloosheid scherp blijft oplopen. 

Door beperking van de bestedingen neemt het saldo op de lopende 

rekenin~ toe. Het financieringstekort neemt op langere termijn 

enigszins af, maar minder dan de raming van het CPB te zien geeft. 

Wanneer wij ervan uitgaan dat de eerste kolom van tabel 5. 2 

een realistisch beeld geeft van de middellange termijn ontwikkeling bij 

ongewijzigd beleid, dan kan op grond daarvan ook een indruk verkre

gen worden van de beleidstaken. Als belangrijkste opgave zien wij 

het terugdringen van de werkloosheid, die bij ongewijzigd beleid ge

middeld met 40. 000 per jaar oploopt. Wil van enig zichtbare vermin

dering van de werkloosheid sprake zijn, dan zou deze door middel 

van beleidsmaatregelen in elk geval met 2 procent ( 80. 000) per jaar 

teruggedrongen moeten worden. Daarbij moet dan gelet worden op 

een zeker maximum voor wat betreft de mogelijke toeneming van de 

bezettingsgraad, die in feite de voornaamste begrenzing voor het be
leid vormt. 

Op de constructie van een macro-economisch beleid dat als mo

gelijk en noodzakelijk beschouwd kan worden om de werkloosheid ef

fectief te bestrijden, komen we terug na een korte bespreking van 
afzonderlijke beleidsmaatregelen. 
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5. 3 Effecten van besteding-s- en inkomensbeleid 

In tabel 5. 3 is samengevat welke effecten optreden bij variatie 

van een aantal beleidsinstrumenten, in afwijking van de gegevens 

uit de eerste kolom van tabel 5. 2 die hier als centrale variant dient 

(kolom A). Gezien de vorm van het model zijn de effecten lineair af

hankelijk van de omvang van de maatregelen. 

Kolom B geeft het effect aan van opvoering van de investe

ringen in woningen met 10 procent (een bedrag van ongeveer twee 

miljard gulden met een primair effect op het financieringstekort van 

ongeveer de helft daarvan). Het effect op de werkgelegenheid is dan 

+20. 000 en op de werkloosheid -12. 000. Naast het directe effect 

van de toeneming van de investeringen in woningen op de produktie 

( 0, 33 procent) is er een multiplicatorwerking via investeringen 

en consumptie, zodat de produktiestijging op 0, 5 procent uitkomt. 

Mede daardoor is het totale effect op het financieringstekort neutraal, 

terwijl het saldo van de lopende rekening vermindert. 

Het effect van extra materiële overheidsbestedingen ( +10 pro

cent of 3 miljard) is weergegeven in kolom C. Het positieve effect 

hiervan op werkgelegenheid en werkloosheid is aanzienlijk, vooral ten 

gevolge van de stijging van de bezettingsgraad die hierdoor optreedt. 

Daardoor worden extra particuliere investeringen geïnduceerd. Stimu

lering van bestedingen langs deze weg leidt wel tot een groter finan

cieringstekort ( 0, 3 procent of rond 1 miljard gulden). Niettemin wordt 

hier dus een belangrijk deel van de extra uitgaven inverdiend via 

daling van werkloosheid en hogere produktie. De begrenzing van deze 

vorm van beleid ligt duidelijk in de bezettingsgraad. 

Het effect van extra werkgelegenheid in de door de overheid 

gefinancierde sector (Ag +80.000, kolom D, directe kosten 3 miljard 

gulden) is vooral de onmiddellijke doorwerking in de werkloosheid 

(hoewel extra arbeidsaanbod wordt opgeroepen) en via de consumptie 

in extra produktie en verhoging van de bezettingsgraad. Opmerkelijk 

is dat deze vorm van werkgelegenheid geen beroep doet op een hoger 

financieringstekort, doordat de inverdieneffecten aanzienlijk zijn ten 

gevolge van o.a. een groot direct effect op de werkloosheid. 
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Tabel 5. 3 : 
Effecten van beleidsinstrumenten Onafwijking van centrale 
raming (kolom A) 

produktiecapaciteit 
bedrijven 

arbeidsplaatsen 

werkgelegenheid 
bedrijven 

arbeidsaanbod 
(in % van a) 

werkloosheid 
(in % van a) 

produktie bedrijven 

bezettingsgraad 

arbeidsproduktiviteit 
bedrijven 

uitvoervolume 

consumptievolume 

investeringen 
incl. woningen 

investeringen bedrijven 
excl. woningen 

invoer 

financieringstekort 
(verandering in % NNI) 

saldo lopende rekening 
(verandering in % NNI) 

A 

y* 2,5 

a* 0,1 

a -0,5 

as 0,8 

u 1,0 

y 1,8 

q -0,7 

z 2,3 

e 3,9 

c 0,7 

1,4 

i* 2,2 

2,2 

f -0,2 

s 1,0 

B 
1
w+10 

0,2 

0,2 

0,5 

0,1 

-0,3 

0,5 

0,2 

0,0 

0,0 

0,2 

3,9 

0,7 

0,6 

0,0 

-0,4 
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c 
0+10 

0,2 

0,2 

0,9 

0,2 

-0,6 

0,9 

0,7 

0,0 

0,0 

0,3 

1,0 

1,5 

0,6 

0,3 

-0,3 

D E F 

Ag+2 P-2,5 L+2,5 

0,1 0,4 -0,2 

0,1 0,4 -0,5 

0,4 1,4 -0,1 

0,6 0,4 0,0 

-1,8 -1,0 0,2 

0,5 1,7 0,2 

0,4 1,3 0,4 

0,1 0,3 0,3 

0,1 0,3 -2;2 

0,8 3,0 2,4 

0,6 2,1 -1,1 

0,9 3,2 -1,7 

0,5 1,6 -0,3 

0,0 -0,1 1,2 

-0,2 -0,8 -1,2 

~I t; 
,~. ,, 
t: 
1! 
·.';, 
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Ook een vermindering van de belasting- en premiedruk voor 

werknemers (P= -2,5 ofwel 3, 5 à 4 miljard gulden) blijkt conjunctu

reel gunstig uit te w~rken. De bezettingsgraad stijgt aanzienlijk, 

gefuduceerd door toename van de consumptie. De toeneming van de 

investeringen die hiermee gepaard gaat is aanzienlijk. De begrenzing 

van deze vorm van beleid ligt niet zozeer in het financieringstekort, 

dat vrijwel niet bernvloed wordt, doch in de bezettingsgraad en de 

lopende rekening van de betalingsbalans, die vrij aanzienlijk terug

loopt. De mogelijke omvang van deze vorm van beleid wordt dan ook 

sterk bepaald door de bezettingsgraad en de lopende rekening in de 

beginsituatie. 

Beïnvloeding van de reële loonvoet (kolom F, zelfde orde van 

grootte als kolom E) is geen beleidsinstrumentarium in de strikte zin, 

daar de loonvoet in feite endogeen is en mede afhankelijk van de si

tuatie op de arbeidsmarkt en de uitkomst van onderhandelingen. De 

reële loonvoet is als exogene variabele opgenomen met name om niet

lineaire verbanden te vermijden en om het model niet verder uit te 

breiden naar de nominale prijzen en loonvoet. De uitkomsten van het 

model zijn daarmee voorwaardelijk gebonden aan een bepaalde verhou

ding van loonvoetstijging en prijsstijging. Beiiwloeding van de reële 

loonvoet kan hier desgewenst worden opgevat als een verandering 

in de premielast van de werkgevers. 

Effecten van verandering in de reële loonvoet op het volume 

van economische activiteit zijn opmerkelijk gering. Er treedt wel een 

verschuiving in de structuur van de bestedingen op. Al naar gelang 

de loonvoet stijgt of daalt neemt de consumptie toe dan wel af, ten 

koste dan wel ten gunste van de uitvoer. De sterke verschuiving in de 

produktiestructuur die hierbij verondersteld wordt, doet vermoeden 

dat sectorgewijs vrij spoedig de capaciteitsgrenzen worden bereikt. Zoals 

te verwachten valt zijn de effecten van de reële loonstijging resp. 

loonbeperking op het financieringstekort en het saldo van de lopende 

rekening vrij aanzienlijk 1 . 

1 In dit model is dit effect van dezelfde orde van grootte als in de 
Miljoenennota 1982 op pag. 59/60 wordt aangenomen. Daar heeft 1% 
reële loonbeperking een gecumuleerd effect van 5 miljard gulden in 
vier jaar of 1, 25 mld. per jaar. Hier is het effect bij 1% reëlt:: 
loonbeperking 0, 5% van het NI of 1, 5 miljard per jaar. 



Gezien de ruimte die met name de bezettingsgraad biedt is 

een belangrijke ombuiging van de werkloosheid te bereiken door mid

del van activerend conjunctuurbeleid. Aangezien de randvoorwaarden 

een begrenzing vormen om uitsluitend langs deze weg de werkloos

heid aanzienlijk terug te dringen, wordt daarenboven nagegaan, in 

hoeverre arbeidstijdverkorting een bijdrage kan vormen aan beper
king van de werkloosheid. 

5. 4 Effecten van arbeidstijdverkorting 

Bij het berekenen van de consequenties van een verkorting 

van de arbeidsduur is telkens uitgegaan van eenheden van 2, 5 pro

cent arbeidstijdverkorting per jaar, overeenkomend met ongeveer 

een uur per week. Het tempo van realisering van arbeidstijdverkor

ting is natuurlijk van meer factoren afhankelijk dan met een macro

model weergegeven kan worden. Beschikbaarheid van arbeidskrachten 

• voor specifieke functies, organisatieveranderingen in bedrijven e.d. 

spelen evenzeer een rol als de hier te behandelen bezettingsgraad-

en produktiviteitsproblemen. De vorm van arbeidstijdverkorting is 

vanzelfsprekend van invloed op de waarden van de coëfficiënten, wel

ke de gevolgen van produktiecapaciteit, capaciteitsafhankelijke vraag 

naar arbeid en arbeidsproduktiviteit bepalen. Omdat deze verbanden 

niet eenvoudig te voorspellen zijn, hebben we hier het accent gelegd 

op een voorwaardelijke analyse van de gevolgen van arbeidstijdver

korting: voorwaardelijk voor wat betreft de waarden van de coëffi

ciënten a en 13 die de omvang van het bedrijfstijd-effect en het ar

beidstempo-effect aangeven. De uitkomsten bij verschillende waarden 

van deze coëfficiënten zijn weergegeven in tabel 5. 4, zodat zichtbaar 

wordt binnen welke bandbreedten men zich de effecten van arbeids
tijdverkorting kan voorstellen. 

Als centrale veronderstelling is genomen een variant van ar

beidstijdverkorting waarbij a = 0, 5 en 13 = 0, 5, d.w.z. het effect op 

de bedrijfstijd is de helft van de beperking van de arbeidsduur en 

de verhoging van het arbeidstempo bedraagt de helft van de verkor
ting van de arbeidsduur. 
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Tabel 5.4: Effecten van arbeidstijdverkorting met 2, 5 procent per jaar 

bij verschillende veronderstellingen ten opzichte van de 

uitkomst bij a= 13 = !. 

Verschil tov. Verschil tov. Gecombineerd 
centrale raming kolom I effect 

II III IV V VI 
a.=! ex=-! a.=t. a.=t a-! a=l.-
S=! S=~ S=! S=! S=~ 13=~ 

L-1,25 

produktiecapaciteit y* -0,3 -0,5 0,5 0,1 -0,8 -0,3 
bedrijven 

arbeidsplaatsen a* 0,9 -0,1 0,4 0,25 0,8 1,2 

werkgelegenheid a 0,8 0,3 0,0 0,0 1,1 1,1 
bedrijven 

arbeidsaanbod a 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 
(in % van a) s 

werkloosheid u -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,8 -0,9 
(in % van a) 

produktie bedrijven y -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,6 -0,7 

bezettingsgraad q -0,2 0,5 -0,5 -0,2 0,3 -0,2 

arbeidsproduktiviteit z -1,2 -0,5 -0,1 -0,1 -1,7 -1,8 
bedrijven 

uitvoervolume e -1,2 -0,5 -0,1 1,0 -1,7 -1,8 

consumptievolume c 0,2 0,2 0,1 -1,2 0,4 0,5 

investeringen i -1,2 -0,1 -0,5 0,5 -1,3 -1,8 
incl. woningen 

investeringen bedrijven i* -1,8 -0,2 -0,8 0,8 -2,0 -2,8 
excl. woningen 

invoer i -0,6 -0,2 -0,1 0,1 -0,8 -0,9 

financieringstekort f 0,0 0,0 0,1 -0,6 0,0 0,1 
(verandering in % NNI) 

saldo lopende rekening s -0,3 -0,2 0,0 0,6 -0,5 -0,5 
(verandering in % NNI) 

-47-



De effecten zijn te vinden in kolom I, weergegeven in afwijking van 

de centrale raming. Hierbij is ervan uitgegaan dat de reële loonvoet 
ongewijzigd blijft. 

De beperking van de produktiecapaciteit ( -0, 3%) die hier op

treedt is geheel toe te schrijven aan de daling van de structurele ar

beidsproduktiviteit; het 'directe' effect (cr +13-1)H is hier nul. Het aan

tal arbeidsplaatsen neemt toe ( 0, 9%) met name als gevolg van de ge

deeltelijke roulatie. Daarmee neemt de werkgelegenheid toe ( 0, 8% of 

32.000 mensjaren) en de werkloosheid af (20.000). Bij afnemende pro

duktie neemt de arbeidsproduktiviteit per werknemer dan vrij aanzien

lijk af. Belangrijk is dat de bezettingsgraad licht daalt. Het effect op 

het financieringstekort is neutraal, met name door het werkgelegen

heidseffect, terwijl het saldo lopende rekening terugloopt. 

In de kolommen II, III en IV zijn de verschillen ten opzichte 

van deze variant weergegeven bij wijziging van de veronderstellingen. 

Een geringer effect op het arbeidstempo (13 =0, 75), hetgeen vermoede

lijk (zeker op lange termijn) meer realistisch is, leidt volgens kolom 

II tot een extra capaciteitsbeperking van 0, 5%. Anderzijds neemt de 

werkgel.egenheid nog 0, 3% extra toe, maar dat gaat wel gepaard met 

hogere bezettingsgraad. Per saldo vergt arbeidstijdverkorting in deze 

variant dus wel een bestaande capaciteitsruimte. Daarnaast treedt nog 

enige verdere vermindering van het saldo op de lopende rekening op 
(door lagere arbeidsproduktiviteit) . 

Kolom III geeft het effect aan van meer roulatiemogelijkheden 

(cx=0,25). Het enige substantiële verschil zit hier in de extra capaci

teitsruimte (en arbeidsplaatsen) en de daardoor lagere bezettingsgraad. 

Daardoor worden ook minder investeringen gevergd. De betekenis van 

roulatie komt daarmee duidelijk naar voren, omdat vele vormen van 

arbeidstijdverkorting toch per saldo een capaciteitsruimte zullen ver

gen die alleen door roulatie (hier: handhaving van bedrijfstijd) be

schikbaar kan komen, wanneer we afzien van de conjunctureel be
staande ruimte. 
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Kolom IV geeft aan welke effecten optreden bij een daling van 

van de reële loonvoet, die ongeveer gelijk is aan de daling van de 

arbeidsproduktiviteit per werknemer (L- 1,25 t.o.v. variant 1). Dit 

zou uiteraard neerkomen op een aanzienlijke grotere beperking van de 

nominale loonvoet. De effecten zijn, zoals te verwachten, analoog aan 

hetgeen in tabel 5. 3 werd gepresenteerd m.b.t. verandering van de 

reële loonvoet (in omgekeerde richting). Alleen de effecten op finan

cieringstekort en saldo lopende rekening zijn substantieel, die op pro

duktie en werkgelegenheid gering. 

Concluderend kan worden gesteld dat de volume-effecten van 

arbeidstijdverkorting vooral t.a.v. arbeidsplaatsen, werkgelegenheid 

en werkloosheid aanzienlijk kunnen zijn (zie beide laatste kolommen 

voor gecombineerde effecten). Afhankelijk van verschillende veron

derstellingen kan de werkgelegenheid toenemen met 32. 000 à 44.000 

mensjaren per 2, 5 procent arbeidstijdverkorting. Naarmate roulatie 

in omvangrijker mate optreedt is een beslag op capaciteitsruimte in 

mindere mate noodzakelijk. Bij handhaving van bedrijfstijd zal de ca

paciteit zelfs kunnen toenemen. Het financieringstekort van de over

heid blijkt hier geen knelpunt te vormen. Het saldo op de lopende 

rekening zou dat onder omstandigheden wel kunnen zijn. Inleveren 

bij arbeidstijdverkorting levert geen belangrijke volume-effecten op 

ten aanzien van de werkgelegenheid, noch ten aanzien van de pro

duktie. Macro-economisch gezien treedt bij arbeidstijdverkorting een 

verschuiving op ten gunste van de consumptie en ten koste van de 

uitvoer. Voorzover de lopende rekening van de betalingsbalans als be

grenzing fungeert zou een verschuiving kunnen worden aangebracht 

in dit beeld via lonen en prijzen. In het algemeen blijkt evenwel ar

beidstijdverkorting met handhaving van reële inkomens mogelijk ge

zien de volume-effecten die ten aanzien van werkgelegenheid en werk

loosheid optreden. De vraag, welke waarden de coëfficiënten cr en 13 

in werkelijkheid zullen aannemen is moeilijk op voorhand te beantwoor

den. Bij verkorting van de werkdag zal vermoedelijk de coëfficiënt 13 

lager worden terwijl deze bij invoering van een vrije (mid)dag of va

kantiedagen dichter bij 1 zal liggen. Bij verkorting van de werkdag 

zal in het algemeen roulatie meer problemen opleveren, zodat cr dan 

dichter bij 1 zal liggen. 
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5. 5 Stimuleringsbeleid en arbeidstijdverkorting 

De in het voorgaande aangegeven beleidsvarianten zijn op ver

schillende manieren te combineren, waarbij doelstellingen en randvoor

waarden in de afweging betrokken moeten worden·. De mate en het 

tempo waarin de werkloosheid kan worden teruggedrongen is mede 

afhankelijk van de reflatiemarge en van het saldo op de lopende re

kening van de betalingsbalans in de beginsituatie. 

Wij gaan ervan uit dat de bruikbare reflatiemarge wat de ca

paciteit betreft ongeveer 5 procent bedraagt (zie hoofdstuk 2), welke 

mede afhankelijk is van het tempo waarin tot benutting van de be

schikbare overcapaciteit wordt overgegaan. Dit pleit ervoor om maat

regelen die de bezettingsgraad verhogen, van de aanvang af inten

siever toe te passen, en in een latere conjuncturele fase minder ac

cent te geven. Bij de berekeningen gaan wij evenwel gemakshalve uit 

van een gelijkmatige spreiding van de beleidsmaatregelen over een mi
dellange periode. 

Ten aanzien van de lopende rekening van de betalingsbalans 

kan als uitgangspunt dienen het overschot, dat oploopt van 2,5% 

NNI in 1981 tot 5% NNI in 1982. Daardoor treedt de lopende rekening 

in feite niet als randvoorwaarde in werking, omdat de basisvariant 

(tabel 5.2) reeds een stijgend saldo van de lopende rekening te zien 
geeft. 

Uitgaande van deze gegevens ten aanzien van bezettingsgraad 

en het saldo lopende rekening kunnen zeer verschillende wegen ten 

aanzien van het beleid worden gegaan. Zo is het bijvoorbeeld denk

baar de gehele ruimte te gebruiken voor arbeidstijdverkorting. We 

zien ervan af hier een hele reeks van deze mogelijkheden te behande

len en beperken ons tot een eenvoudig uitgangspunt. Het bestedings

en inkomensbeleid wordt gehanteerd om een conjunctuur- en investe

ringsbeleid te voeren waardoor de onderbezetting gecorrigeerd wordt, 

terwijl de verkorting van de arbeidsduur wordt geïntroduceerd, met 

name vanwege de extra werkgelegenheidseffecten. 
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Tabel 5. 5 geeft een voorbeeld van een dergelijke combinatie, 

die gedurende een achttal jaren met wisselende accenten zou kunnen 

wórden doorgevoerd. Het stimuleringsbeleid dat aan deze uitkomsten 

ten grondslag ligt bestaat uit de volgende onderdelen: 

- De investeringen in woningen stijgen met 3 procent ( 0 pro

cent in de basisvariant) of ~ 600 miljoen per jaar (in prijzen 

van 1981). 

- De materiële overheidsbestedingen (met het accent op inves

teringen van de overheid) nemen toe met 5 procent reëel 

ofwel 1 à 1, 5 miljard per jaar. ( G =5, in de basisvariant 0) 

- Werkgelegenheidsbeleid in de kwartaire sector leidt tot een 

extra toeneming van het arbeidsvolume van 12. 000 (Ag wordt 

0, 55, in de basisvariant 0, 25) 

- Door beperking van de lastenstijging voor de werknemers 

wordt handhaving van de reële inkomens nagestreefd, er 

wordt uitgegaan van L=1,5, P=1 (basisvariant L=1,5 en P=2) 

De effecten zijn weergegeven in kolom II en lil van tabel 5. 5. 

De stijging van de werkloosheid, die bij voortzetting van het huidige 

beleid resulteert, wordt geneutraliseerd, onder meer door opheffing 

van de voortgaande daling van de bezettingsgraad, waarbij ook van 

de bestaande reflatiemarge gebruik gemaakt wordt ( 0, 3 per jaar). Ten 

opzichten van de centrale variant, welke voortzetting van het huidige 

beleid representeert, levert dit stimuleringsbeleid een gunstig effect 

op de werkloosheid op van 1,1% ( 44.000 mensjaren) per jaar. Het ligt 

voor de hand, een dergelijk stimuleringsbeleid in de eerstkomende 

tijd met grotere intensiteit door te voeren en bij herstel van de con

junctuur af te zwakken. Het effect op het financieringstekort is zeer 

gering, de toename van het saldo lopende rekening wordt afgezwakt 

met 0, 6 procent NI per jaar. 

Voor het effect van arbeidstijdverkorting is een betrekkelijk 

pessimistische variant gekozen, waarin de produktiviteitsstijging ge

ring is. Hierbij blijkt dat een beleidsmatige vergroting van het rou

latie-effect van belang kan zijn om het beslag op extra produktieca

paciteit te verminderen. 
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Tabel 5. 5 : Effecten van stimuleringsbeleid en arbeidstijdverkorting op middel-

lange termijn (gemiddelde jaarlijkse veranderingen, 1981-1989). 

basis- additioneel effect add. effect totaal variant stimuleringsbeleid ATV 
I+II a=!- fl=~ I+II+IV 

II III IV V 
produktiecapaciteit y* 2,5 0,3 2,8 -0,8 2,0 bedrijven 

arbeidsplaatsen a* 0.1 0,3 0,4 0,8 1,2 
werkgelegenheid a -0,5 1,2 0,7 1,1 1,8 bedrijven 

arbeidsaanbod a 0,8 0,4 1,2 0,3 1,5 (in % van a) s 

werkloosheid u 1,0 -1,1 -0,1 -0,8 -0,9 (in % van a) 

produktie bedrijven y 1,8 1,35 3,1 -0,6 2,5 
bezettingsgraad q -0,7 1,0 0,3 0,3 0,6 
arbeidsproduktiviteit z 2,3 0,1 2,4 -1,7 0,7 bedrijven 

uitvoervolume e 3,9 0,3 4,2 -1,7 2,5 
consumptievolume c 0,7 1,5 2,2 0,4 2,6 
investeringen 
incl. woningen 

i 1,4 2,6 4,0 -1,3 2,7 

investeringen bedrijven 
excl. woningen 

i* 2,2 2,4 4,6 -2,0 2,6 

invoer ; 2,2 1,2 3,4 -0,8 2,6 
financieringstekort f -0,2 0,1 -0,1 0,0 -0,1 (verandering in % NNI) 

saldo lopende rekening s 1,0 -0,6 0,4 -0,5 -0,1 (verandering in % NNI) 
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Bij een beleid gericht op stimulering van de. economie, gepaard 

gaande met arbeidstijdverkorting (zie kolom V van tabel 5. 5), kan de 

werkloosheid belangrijk dalen (bijna 1 procent per jaar). Uitgaande 

van de werkloosheid van 450. 000 mensjaren per ultimo 1981 kan de 

werkloosheid daardoor worden teruggebracht tot ongeveer 300. 000 

in 1985 en uiteindelijk tot 160. 000 in 1989. Het resultaat van dit be

leid is een tamelijk gelijkmatig ontwikkelingspatroon van de verschil

lende bestedingscategorieën bij een produktiegroei van 2, 5 procent 

op middellange termijn. Het saldo lopende rekening biedt dan nog aan

zienlijke ruimte, daar de beginsituatie een belangrijk overschot ver

toont dat maar in zeer beperkte mate wordt aangetast
1

. Het financie

ringstekort zal in geringe mate afnemen ( 0,1 procent-punt per jaar). 

Een eventuele verdere vermindering van het financieringstekort kan 

nagestreefd worden door maatregelen die gericht zijn op beperking 

van kapitaaloverdrachten en rentelasten, onder meer door middel van 

een ruimer monetair beleid. Daarmee kan de autonome stijging van het 

tekort, die in de raming is opgenomen, worden beperkt. Beperking 

van het financieringstekort door bezuinigingen op de overheidsbeste

dingen blijkt door het daarmee gepaard gaande produktieverlies nau

welijks mogelijk en is bovendien uit werkgelegenheidsoogpunt onge

wenst, Het is zelfs mogelijk dat de inkomsten van de overheid bij be

zuinigingen meer afnemen dan de uitgaven, zodat per saldo een ave

rechts effect op het financieringstekort optreedt. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de bestaande beleids

lijnen resulteren in een voortgaande daling van de bezettingsgraad en 

daarmee capaciteitsvernietiging en verlies van werkgelegenheid, Eco

nomisch herstel is hiervan niet te verwachten. Een combinatie van 

een op de bestedingen gericht stimuleringsbeleid, gepaard gaande met 

verkorting van de arbeidsduur, is een essentiële voorwaarde om her

stel van zelfs maar een gematigd groeitempo en terugdringen van de 

werkloosheid te bereiken . 

1 Hierdoor-kunnen ook eventueel tegenvallende aardgasopbrengsten 
in de toekomst worden opgevangen. 
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6. DE ROL VAN DE MONETAIRE POLITIEK BIJ BESTEDINGSVERRUIMING 

6.1 De effectiviteit van monetaire politiek 

In de hierboven uiteengezette modelmatige benadering liggen 

de aangrijpingspunten van het bestedingsbeleid volledig op het gebied 

van de inkomens- en begrotingspolitiek. Bewust is hierbij van de mo

gelijkheid om de bestedingen in omvang of in samenstelling te beïnvloe

den langs de weg van het monetair beleid. Dit weerspiegelt onze over

tuiging dat hiervoor in het kader van bestedingspolitiek slechts een on

dergeschikte rol is weggelegd. Dit neemt niet weg dat aandacht dient 

te worden besteed aan de implicaties van het door ons voorgestane 

macro-economische beleid voor de te voeren monetaire politiek en aan 

de ondersteuning die langs monetaire weg aan dit beleid kan worden 
gegeven. 

In meest algemene zin geldt dat de positieve impulsen die van 

het bestedingsverruimende beleid uitgaan op o.a. de investeringen en 

de winstpositie van bedrijven niet gefrustreerd dienen te worden door 

een verscherping van het restrictieve monetair beleid. Het is van groot 

belang dat de monetaire politiek de gewenste bestedingsontwikkeling 

ondersteunt door te zorgen voor voldoende expansie van de financiële 

ruimte. De mogelijkheden echter om met monetaire maatregelen op zich 

wezenlijk verandering te brengen in de huidige sombere conjuncturele 

situatie in het algemeen en met betrekking tot de investeringen in het 

bijzonder mag zeker niet worden overschat. In een kleine open econo

mie als de Nederlandse is het immers maar in zeer beperkte mate 

-54-

mogelijk om op monetair gebied een zelfstandig beleid te voeren. Door 

het open karakter van de Nederlandse financiële markten is het nau

welijks mogelijk om langs monetaire weg invloed uit te oefenen op be

langrijke reële variabelen als rente, investeringen en produktie. De 

rente-elasticiteit van het internationale korte en lange kapitaalverkeer 

is zo hoog, dat binnenlandse factoren, zoals het beroep op de kapi

taalmarkt en de binnenlandse liquiditeitscreatie, hooguit een marginale 

directe invloed op de rente uitoefenen. Dit wordt nog eens geillus

treerd in figuur 6.1, waarin de rente op (lange) staatsleningen voor 

Nederland en het buitenland tegen elkaar zijn afgezet voor de periode 

1976-1981. 

Figuur 6.1 De rente op lange staatsleningen in Nederland en het 

rente 
binnenlarld 

10 

5 5 

buitenland (gewogen gemiddelde), kwartaalcijfers 1976-1981 (III) 
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rente 
b)ütenland 
14 

Toelichting: De buitenlandse rente is berekend als het met de inkomens
aandelen gewogen gemiddelde van de rente op staatsleningen voor de be
langrijkste landen, waarvoor de gegevens staan vermeld in De Neder
landsche Bank, 1979, 1980a en 1980b. De regressie-uitkomst is: 
R(Nederland) = 2,08 + 0,72 R(buitenland), R2 =0,91 

(4,3) (14,6) t-waarden. 
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Deze figuur bevestigt dat er een hoge correlatie bestaat tussen bin
nenlandse en buitenlanäse rente (R 2 = 0, 91). 

De verklaring van de resterende variantie in de rentevoet moet 

in de eerste plaats gezocht worden bij de variatie in de wisselkoers

verwachtingen en in de tweede plaats bij binnenlandse factoren. Een 

in dit kader veelbesproken kwestie is het verband tussen het beroep 

van de overheid op de kapitaalmarkt en de lange rente. De stelling 

van ondermeer De Nederlandsche Bank luidt dat verkleining van het 

kapitaalmarktberoep van de overheid een belangrijke rentedaling te

weeg zal brengen. De invloed van het kapitaalmarktberoep op de ren

te lijkt te worden bevestigd door een recent onderzoek van J. van 

Sinderen ( 1982). Op basis van een voor de periode 1958-1978 geschat 

model komt van Sinderen tot de conclusie dat een vergroting van het 

financieringstekort met 1% van het nationaal inkomen op middellange 

termijn tot een rentestijging van 0, 6 à 1, 0 procent-punt leidt. Hierbij 

is verondersteld dat de vergroting van het tekort volledig op de ka

pitaalmarkt gedekt wordt. Deze financieringswijze is niet de enig mo

gelijke en in Van Sinderen 's model ook niet de meest aantrekkelijke. 

Dit model impliceert immers omgekeerd dat verkleining van het beroep 

van de overheid gecompenseerd door grotere monetaire financiering 

een gunstig effect op de rente heeft: vergroting van de monetaire 

financiering met één procent van het nationaal inkomen zou volgens 

deze relatie tot een rentedaling in de orde van grootte van eveneens 

0,6 à 1,0 procent-punt leiden. Overigens zal het effect van deze ren

temutatie slechts een gering partieel effect op de investeringen heb

ben. Indien in het model van Van Sinderen de mutatie in het kapitaal

marktberoep van bedrijven en hypotheken als indicatief voor de inves

teringsverandering mag worden genomen, leidt een verlaging van het 

overheidsberoep met 1 mrd. slechts tot een investeringsteename van 

0,15 mrd. Verreweg het grootste deel van de vrijgekomen kapitaal

marktmiddelen vloeit weg naar het buitenland ( 0, 85 mrd.). 

Naar onze mening wordt in deze analyse echter de invloed van 

binnenlandse factoren op de rentestand nog overschat. Deze invloed 

hangt direct af van de schatting van de rente-gevoeligheid van het 
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internationale 

gebaseerd op 

kapitaalverkeer. Van Sinderen heeft zijn schattingen 

waarnemingen voor de periode 1958-1978. Het is even

wel zeer de vraag of deze lange periode wel representatief is voor 

de huidige financieel-economische constellatie. 

Fig. 6. 2 Het verschil tussen de rente in Nederland en de rente 

in het buitenland afgezet tegen het beroep van de 

overheid op de kapitaalmarkt (% NNI), 

kwartaalcijfers 1976-1981 (lil). 
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Toelichting: De regressie uitkomst is: 
renteverschil = -0, 06 -

(-0,02) 
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In verband met de zeer omvangrijke rente-zoekende beleggingen van 

bijvoorbeeld de olie-exporterende landen is het zeer plausibel dat de 

rente-elasticiteit van het internationale kapitaal verkeer na 1973 be

langrijk toegenomen is
1

. In dat geval zal de invloed van binnenlandse 

factoren op de rente geringer zijn. Verkleining van het overheidsbe

roep op de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld, zal dan vrijwel volledig wor

den omgezet in afvloeiing van kapitaal naar het buitenland. 

Om een indruk te krijgen van het verband tussen kapitaalmarkt

beroep van de overheid en de rente kan men zich om bovengenoemde 

redenen het beste baseren op een zo recent mogelijke periode. Figuur 

6. 2 geeft een ruwe indicatie van het verband tussen overheidsberoep 

en de lange rente voor de periode 1976-1981. In deze figuur is de 

marge tussen de binnenlandse en de buitenlandse rente afgezet tegen 

het overheidsberoep (in procenten van het nationaal inkomen). Volgens 

de stelling van De Nederlandsche Bank zou een duidelijk positief ver

band te vinden moeten zijn. Daarvan blijkt niets; de correlatie is ui

terst gering. Voorzover er van een statistisch verband sprake is, 

blijkt het zelfs negatief te zijn. Een groter beroep van de overheid 

gaat samen met een lagere rente. Hoewel hiermee geenszins het ver

band tussen overheidsberoep en rente adequaat onderzocht is, illus

treren deze cijfers wel dat er geen eenvoudig en direct verband tus

sen deze grootheden bestaat. Vanwege de internationale bepaaldheid 

van de rente is dus noch de stelling van De Nederlandsche Bank dat 

terugdringing van het financieringstekort een belangrijke rentedaling 

teweegbrengt, noch de stelling van Gans (1981a) dat de rente belang

rijk kan worden verlaagd door een ruimer monetair beleid, gerecht

vaardigd. 

1 Fase ( 1981, pp. 43-82) vindt een geringer effect van een mutatie van 
het kapitaalmarktberoep op de rentestand. Verlaging van het beroep 
met 4, 8 mrd. ( 1, 7%) leidt volgens zijn analyse tot een rentedaling 
van slechts 0, 5 procentpunt. Deze geringere gevoeligheid kan ermee 
samenhangen dat ·Fase zijn analyse baseert op een recentere schat
tingsperiade ( 1970-1979), ~edurende welke periode de e!asiticiteit van 
het internationale kapitaalverkeer waarschijnlijk hoger is geweest 
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6. 2 Stimulering en monetair beleid 

Gegeven het zeer open karakter van de Nederlandse economie 

is niet de rente maar de wisselkoers de belangrijkste brugvariabele 

van monetaire politiek. Via de wisselkoersontwikkeling kunnen de ren

te, het inflatietempo en reële economische grootheden door het mone

taire beleid worden bernvloed. In dit licht bezien kan voor een beoor

deling van de te voeren monetaire politiek in eerste instantie worden 

uitgegaan van de volgende (gestileerde) veronderstellingen 1: 

1. de nominale rente wordt bepaald door de rente in het buitenland 

en de verwachte wisselkoersontwikkeling; 

2. op langere termijn wordt het inflatietempo bepaald door de inflatie 

in het buitenland en de wisselkoersontwikkeling; 

3. de wisselkoersontwikkeling wordt op langere termijn bepaald door 

de betalingsbalanspositie. 

Uit deze veronderstellingen volgt dat de wisselkoers een cen

trale positie inneemt in de monetaire politiek. Het aangrijpingspunt 

voor befuvloeding van de wisselkoers wordt gevormd door de ontwik

keling op de valutamarkt en daarmee samenhangend het saldo op de 

kapitaalrekening van de betalingsbalans. Bij een zeer hoge rente-elas 

ticiteit van het kapitaalverkeer zet een in verhouding tot de vraag te 

grote binnenlandse liquiditeitscreatie zich vrijwel volledig om in een 

liquiditeitenafvloeiing naar het buitenland. Dit impliceert dat naarmate 

het overschot op de lopende rekening groter is, een ruimere binnen

landse liquiditeitscreatie acceptabel is. In de huidige omstandigheden 

in· Nederland betekent dit dat gezien het grote overschot op de lopen

de rekening er geen enkele reden is om de monetaire financiering van 

de overheid, zoals nu wordt getracht, terug te dringen tot beneden 

de 2,5 mrd., laat staan om de monetaire financiering geheel uit te 

bannen. 

1 Voor een uitgebreidere analyse van de rol van het monetair beleid, 
zie Van Ewijk, 1980. 
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Ruimere Iiquiditeitscreatie heeft in de huidige omstandigheden 

als gunstig effect dat de appreciatiedruk op de gulden afneemt, maar 

levert op zichzelf nog geen structureel wenselijke betalingsbalanspo

sitie op. Er is immers, zeker gezien de zeer oneven wichtige interne 

situatie, geen enkele reden om het huidige grote uitvoeroverschot te 

handhaven. De ruimte die de lopende rekening biedt is hard nodig 

om de binnenlandse bestedingen en produktie op een hoger peil te 

brengen. Beter dan langs monetaire weg kapitaalwegvloeiing te indu

ceren, ware het daarom via bestedingspolitiek het saldo op de lopende 

rekening terug te brengen tot nul of liever nog een licht negatief sal

do. Hiertoe is monetaire politiek weinig effectief. Veel betere aangrij

pingspunten voor bestedingsstimulering; worden geboden. door het be

grotingsbeleid en de inkomenspolitiek. Monetaire maatregelen kunnen 

in dit kader echter wel een ondersteunende rol vervullen. Daarbij kan 

aan de volgende factoren worden gedacht: 

1. afremming van het appreciatietempo van de gulden; 

2. verbetering van de voorwaarden van kredrietverstrekking aan 

(met name kleine en middelgrote) bedrijven; 

3. afstemming van de Iiquiditeitsontwikkeling op de gewenste 

externe positie van wisselkoersontwikkeling; 

4. vermindering van de rentelasten van de overheid. 

Hierbij kan de volgende toelichting worden gegeven. 

Ad 1. Afremming van de appreciatie zal in de praktijk waar

schijnlijk inhouden dat de gulden moet depreciëren ten opzichte van 

de D-mark. Naast onmiskenbare voordelen voor de open sector van 

de economie, kan een ongelukkig uitgevoerde depreciatie ernstige re

percussies hebben op de financiële sfeer, en daardoor op de rente. 

Bij een zorgvuldig gekozen beleid, door bijv. niet mee te gaan met 

een volgende appreciatie van de D-mark binnen het EMS, lijken de 

reële voordelen zeker op te kunnen wegen tegen eventuele ongunstige 

effecten van tijdelijke aard in de financiële sfeer. 

Ad 2. In het kader van de herstructurering van het Nederlandse 

bedrijfsleven zijn ruime financieringsmogelijkheden voor investeringen 
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van groot belang. Vanwege de belangrijke rol van kleine en middel

grote ondernemingen in dit herstructureringsproces en hun geringere 

toegang tot de kapitaalmarkt, is speciale aandacht voor deze catego

rie bedrijven gewenst. 

Ad 3. Het saldo van de kapitaalrekening van de betalingsba

lans vormt het voornaamste aangrijpingspunt voor het (grote) mone

tair beleid. Rekening houdend met het uit het bestedingsbeleid voort

vloeiende saldo op de lopende rekening, kan het saldo op de kapitaal

rekening zo worden gestuurd dat de gewenste ontwikkeling van het 

kapitaalverkeer en de wisselkoers wordt ondersteund. Zoals reeds ver

meld, is de stand van de lopende rekening en de wisselkoers op dit 

ogenblik in Nederland zodanig dat een monetaire verruiming, bijvoor

beeld door grotere monetaire financiering door de overheid, verant

woord en gewenst is. Voorzover de binnenlandse rente niet volledig 

is gedetermineerd door de buitenlandse rente, zou een dergelijke rui

mere monetaire politiek ook bij kunnen dragen aan de gewenste daling 

van de rente. Op deze wenselijkheid is al verschillende malen gewezen 

(zie bijvoorbeeld Gans, 198lb, Van Ewijk, 1980). 

Van een expansief monetair beleid op zich kan echter niet veel 

heil worden verwacht. Slechts indien het is ingebed in een samenhan

gende stimuleringspolitiek kan een monetair beleid een belangrijke rol 

vervullen, met name door ervoor te zorgen dat er voldoende financiële 

ruimte is voor de toenemende bestedingen en de daarmee samenhan

gende toename van de liquiditeitsbehoefte. Ook vanuit dit oogpunt is 

daarom bij het beleid dat wij voorstaan, grotere monetaire financiering 

door de overheid gewenst. Kwantificering van dit voorstel is een ta

melijk hachelijke zaak, maar de volgende globale berekening kan een 

indicatie van de orde van grootte geven. Indien, door het stimulerings

beleid een groei van de bestedingen en de produktie tot stand wordt 

gebracht van reëel 3% en nominaal zo'n 9%, zal bij gelijkblijvende liqui

diteitsquote de binnenlandse liquiditeitsbehoefte eveneens met 9% toene

men. Dit komt overeen met een toename van 10 mrd . , waarvan de over

heid bij gelijkblijvende liquiditeitscreatie door het bankwezen zeker n 
mrd. voor haar rekening moet nemen. Uit conjuncturele overwegingen en 

gezien het grote overschot op de lopende rekening is op korte termijn 

zelfs nog een grotere monetaire financiering gewenst. 
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Ad 4. In reactie op twee artikelen van Gans ( 198lb) is van ver

schillende zijden betoogd dat in tegenstelling tot het door Gans beweer

de, grotere monetaire financiering door de overheid geen verlichting van 

haar rentelasten oplevert. De argumentatie die Stevers ( 1982) daarvoor 

geeft is als volgt. Indien de overheid monetair financiert door bijvoor

beeld schatkistpapier te plaatsen bij De Nederlandsche Bank, heeft zij 

weliswaar het voordeel dat de verschuldigde rente via de winstuitkering 

van de Bank weer aan de overheid zelf ten goede komst. Daar staat 

echter tegenover, zo gaat de redenering, dat De Nederlandsche Bank 

voor een zelfde bedrag aan rente-inkomsten derft, omdat de banken 

met de extra in circulatie gebrachte liquiditeiten hun rentedragende 

schuld bij De Nederlandsche Bank verminderen. Per saldo maakt het 

voor de rentelasten van de overheid dan geen verschil of het tekort 

van de overheid monetair of via de kapitaalmarkt wordt gefinancierd. 

Afgezien van het feit dat er een verschil kan bestaan tussen 

de kapitaalmarktrente en de debetrente van De Nederlandsche Bank, 

gaat deze redenering slechts onder zeer strikte veronderstellingen 

op. Er wordt verondersteld dat de liquiditeitscreatie door de over

heid tot een even grote liquiditeitsvernietiging leidt doordat het 

bankwezen vervolgens voor eenzelfde bedrag tot schuldaflossing bij 

De N ederlandsche Bank overgaat. Vooral de eerste veronderstelling 

is uiterst twijfelachtig. Monetaire financiering ter vervanging van 

een beroep op de kapitaalmarkt maakt immers de liquide middelen vrij 

bij de aanbieders op de kapitaalmarkt. Deze beleggers zullen in het 

algemeen deze middelen niet gebruiken om hun schulden bij de banken 

af te lossen, maar zullen een nieuwe, veelal buitenlandse, belegging 

voor de middelen zoeken. In dat geval zal de gederfde rente ten ge

volge van de schuldaflossing van het bankwezen bij De Nederlandsche 

Bank in het algemeen gering zijn en niet opwegen tegen de rente die 

de overheid uitspaart door monetair te financieren. Het voordeel voor 

de overheid is groter naarmate men er meer in slaagt om de bestedin

gen te stimuleren en op die manier de liquiditeitsbehoefte en de schul

den van het bankwezen bij De Nederlandsche Bank te vergroten. 
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Wordt de monetaire financiering derhalve toegepast in het kader 

van een stimuleringsbeleid dan zullen de rentebetalingen van het 

bankwezen aan De Nederlandsche Bank toenemen. Dit is één van 

de vele gunstige effecten voor de financiële positie van de over

heid, die voortvloeien uit het bestedingsverruimend beleid. 
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7. CONCLUSIES 

In het huidige economische beleid ten aanzien van de beste

dingen wordt geheel voorbijgegaan aan de conjuncturele ontwikkeling 

en aan de eisen ten aanzien van dat beleid die voortvloeien uit de 

te verwachten (middel)lange termijn ontwikkeling. Voor het herstel 

van de economische positie van de bedrijven wordt 'lastenverlichting' 

eenzijdig als sleutelvariabele gezien. Daartoe wordt terugdringen van 

de particuliere consumptieve en overheidsbestedingen noodzakelijk 

geacht. De negatieve volume-effecten op werkloosheid, produktie en 

investeringen worden daarbij veronachtzaamd. Wij hebben laten zien 

dat deze beleidsopHek slechts kan worden beargumenteerd in termen 

van een zeer discutabele visie op de werking van economische mecha

nismen samenhangend met de in de economische wetenschap achter

haalde 'wet van Say'. 

Het economisch beleid ten aanzien van de reële inkomens blijkt 

wel effect te hebben op de structuur van de bestedingen, maar het 

effect op het totaal van de economische activiteit is nihil. Het kan een 

instrument zijn ter beïnvloeding van de lopende rekening van de be

talingsbalans en het financieringstekort van de overheid, maar het 

is niet geschikt om de werkgelegenheid te beïnvloeden. Voor sturing 

van de omvang van produktie en de werkgelegenheid, is bestedings

politiek van de overheid het meest aangewezen middel. De monetaire 

politiek kan hierbij uitsluitend een ondersteunende rol vervullen. 
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Prioriteit voor werkloosheidsbestrijding vereist daarom: 

- een stimulerend volumebeleid ten aanzien van de bestedingen om 

de bezettingsgraad te verbeteren en het werkgelegenheidsniveau 

te stabiliseren; 

- een beperkte reële inkomensstijging gepaard met beperking van de 

lastenstijging om aan de randvoorwaarde met betrekking tot de 

lopende rekenirig te voldoen alsmede om de koopkracht van de in

komens en de effectieve vraag voldoende te laten toenemen; 

- een verkorting van de arbeidsduur om de vraag naar arbeid struc

tureel te vergroten. 

Ten opzichte van de voortzetting van het huidige beleid levert 

de door ons voorgestelde bestedingsverruiming een daling van de 

werkloosheid met 44. 000 mensjaren per jaar op. In combinatie met 

een arbeidstijdverkorting van 2, 5 procent per jaar blijkt het door

voeren van bestedingsverruimend beleid te kunnen leiden tot het 

terugdringen van de werkloosheid tot 300. 000 mensjaren in 1985 en 

160.000 in 1989. Daarmee is een beleid geschetst dat op korte en 

middellange termijn de voorwaarden schept voor een proces van be

perkte maar evenwichtige groei op lange termijn. 
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APPENDIX MODELSPECIFICATIE 

Endogene variabelen (relatieve veranderingen, tenzij anders aange

geven) in kleine letters. 

Instrumentvariabelen (eveneens in relatieve veranderingen) in hoofd
letters. 

Overige exogenen in kleine letters onderstreept. 

1) y* = ;y: + 0,04 i*+ (a+B--1) H- 0,5y(L-z*) + êq 

2) a*= ;y: + 0,04 i*-.!:!.+ (a-1) H- y(L-z*) + êq 

3) z* = y* - a* 

4) a = a* + X(y'-y*) 

5) a = (1-1/J) a + lJi(a+A ) 
s ~ g 

6) u =a-a-A 
s g 

7) y = 0,39 e + 0,45 c + 0,065 g + 0,095 i 

8) q = y - y* 

9) y' = 0,355 e + 0,455 c + 0,08 g + 0,11 i 

10) z = y - a 

11) w = a + Ag +Ç1 u + ç 2~ + L - P 

12) r = 5[y + 0,65P- 0,8 (L+a)J 

13) i* = e
1
y + e

2
q + e

3
r 

14) i' = 0,65 i* + 0,35 Iw 
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15) g' = G 

16) e' = I; 1mw- E (L-z) 

17) c' =1;
2
w 

18) e = (1-v1) e' 

19) c = (1-v2) c' 

20) g = (1- v
3

) g' 

21) i = (1- v
4

) i' 

22) t = 0,31e - 0,60c - 0,03 g + 0,06 i 

23) j = 0,465 (1+v
1

)e + 0,365 (1+v
2
)c + 0,03 (1+v3)g + 0,14 (1+V 4)i 

24) f = 0,10g- 0,0711 I + 0,50 (A + ç 1u +Ç 2v) + 0,50 L- 0,50 P w g -

-0,10 t - 0,45 (y + 0,65~) + f 

25) s = 0,65 (e - j + r:._) 

Endogeen: y* a* :z;* a as: u y q 

y' z w r i' i* g' e' 

c' e c g i t i f s 

Exogeen: ;y: )l as ~ m p f - w -

Instrumenten H L p Iw G Ag 
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Betekenis der symbolen 

De endogene en exogene variabelen zijn uit

gedrukt in procentuele veranderingen per 

jaar, in enkele gevallen in procentpunten 

van een bepaalde grootheid. 

Endogenen: verandering van: 

a 

a s 

a* 

c 

c' 

e 

e' 

f 

g 

g' 

i' 

i* 

q 

r 

s 

t 

u 

werkgelegenheid bedrijvensector incl. zelfstandigen 

arbeidsaanbod (verandering in % van werkgelegen

heid bedrijvensector) 

arbeidsplaatsen bedrijvensector 

produktie consumptiegoederensector 

particuliere consumptieve bestedingen (volume) 

produktie van exportsector 

uitvoer goederen en diensten (volume) 

verandering financieringstekort overheid in 

procentpunten van NNI (marktprijzen) 

produktie van sector die aan de overheid levert 

materiële overheidsbestedingen (volume) 

produktie van investeringsgoederensector 

particuliere investeringen, bruto, 

incl. woningen (volume ) 

particuliere investeringen, bruto, 

excl. woningen, volume 

import goederen en diensten, inclusief directe 

uitvoer 

bezettingsgraad bedrijvensector 

reëel restinkomen 

verandering saldo lopende rekening in procent

punten van NNI (m .p.) 

indirecte belastingen minus subsidies 

werkloosheid, verandering in procentpunten van 

werkgelegenheid bedrijvensector 
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w 

y 

y' 

y* 

z 

z* 

reëel loon- en steuninkomen 

bruto toegevoegde waarde in constante prijzen 

bedrijvensector 

werkgelegenheidsrelevante produktie bedrijven 

produktiecapaciteit bedrijvensector 

feitelijke arbeidsproduktiviteit bedrijven 

arbeidsproduktiviteit (potentieel) per werkende 

in de bedrijvensector 

Exogenen: ve~andering van: 

as 

f 

mw 

V 

~ 

ll 

p 

arbeidsaanbod autonoom (in % werkgelegenheid 

bedrijvensector) 

autonome toename financieringstekort 

relevante wereldinvoer 

toename aantal inkomenstrekkers exc. 

werkgelegenheid en werkloosheid 

autonome produktiecapaciteit bedrijven 

autonome verlies van arbeidsplaatsen op p,-rond van 
technische verandering 
verbetering ruilvoet in procenten 

Instrumenten: verandering van: 

A g 

G 

H 

Iw 
.L 

p 

werkgelegenheid overheid (in procenten van 

werkgelegenheid bedrijven) 

materiële overheidsbestedingen 

arbeidsduur 

investeringen in woningen 

reële loonvoet (loonsom per werknemer - prijspeil 

nationaal produkt) 

belasting- en premiedruk werknemers in procenten 

van niveau reële loonvoet 
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Parameters Exogenen 

y = 0. 25 as = 1,25 
-ö= 0,25 
f = 0,30 

E = 1, 00 

z;.= 0,85 mw = 3, 00 

~= 0, 75 V = 0,50 

Tl= 0, 50 
~ = 2,50 

e1= o, 75 

82= 1, 00 Jl. = 2,50 

83= 0, 25 E. = 0,00 

v1= 0,00 

v2= 0, 00 

y 0,00 

\!4= 0,00 

~= 1,00 

~= 1, 00 

x = 0, 75 

1/i = 0, 25 
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