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I. INLEIDING 

Wat de ontwikkeling van de werkloosheid betreft, vertonen de jaren dertig 
en de jaren tachtig grote overeenkomsten. Tabel I laat zien, dat de werk
loosheid aan het begin van deze perioden sterk stijgt, terwijl ze zich in de 
resterende jaren op een hoog niveau handhaaft. Vooral dit laatste is opmer
kelijk omdat dit het geval is ondanks het feit, dat de economische groei in 
de tweede helft van beide perioden een niet onbelangrijk herstel vertoont. 
De door tabel I beschreven ontwikkeling kan men grosso modo ook in de an
dere westerse landen waarnemen. De enige evidente uitzondering vormen de 
Verenigde Staten, waarin de werkloosheid, na in het begin van de jaren 
tachtig te zijn gestegen, in de erop volgende jaren belangrijk terugloopt. 

Over de oorzaken van de stijging van de werkloosheid bestaat in de inter
nationale literatuur een grote mate van overeenstemming, ondanks het feit 
dat de aan de analyses ten grondslag liggende modellen aanzienlijke ver
schillen vertonen l : 

vraagschokken, tot uitdrukking komende in een in omvang afnemende 
wereldhandel en scherp dalende invoerprijzen in de jaren 1930-1932; 

2 vraag- en aanbodschokken, blijkende uit een ernstige vertraging in de 
groei van de wereldhandel en een sterke versnelling in de stijging van de 
invoerprijzen in de jaren 1980-1982. 

Als gevolg van de imperfecties op de goederenmarkt en de arbeidsmarkt 
hebben deze schokken niet alleen consequenties voor de relatieve prijzen en 
de nominale grootheden, maar ook voor de produktie en de werkgelegen
heid.2 

I Deze verschillen betreffen enerzijds de aard van de veronderstelde marktimperfectie en ander
zijds de markten die aan imperfecties onderhevig zijn. In monetaristische en nieuw-klassieke 
studies, bij voorbeeld die van Lucas en Rapping (1970) voor de periode 1930-1965, wordt ervan 
uitgegaan, dat de prijzen altijd de markten ruimen en dat de imperfecties het gevolg zijn van 
een gebrek aan informatie bij de marktpartijen. Keynesianen menen daarentegen, dat de im
perfecties in het bijzonder optreden door onvoldoende flexibiliteit van de prijzen. Wat betreft 
de markten, waarop zich prijsrigiditeiten voordoen, is vooral het onderscheid tussen de goede
renmarkt en de arbeidsmarkt van belang. In sommige analyses, bij voorbeeld die van Layard 
en NickelI (1986) voor de naoorlogse periode en die van Dimsdale, NickelI en Horsewood 
(1989) voor het interbellum, is het vooral de arbeidsmarkt die prijsrigiditeiten vertoont, terwijl 
in andere analyses, bij voorbeeld die van Bruno en Sachs (1985) en Sneessens en Drèze (1986) 
voor de naoorloge periode, die van Baily (1983) voor het interbellum en die van Gordon (1983) 
voor zowel de periode voor als na de tweede wereldoorlog, er eveneens sprake is van onvolledige 
prijsflexibiliteit. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de analyses ook kunnen verschillen naar de aard van de veron
derstelde schokken. De fameuze controverse tussen Friedman en Temin is hiervan een voor
beeld. Volgens Friedman en Schwartz (1963) was de depressie in de jaren dertig vooral het ge
volg van schokken in de monetaire sfeer, terwijl deze volgens Temin (1976) voortkwam uit 
schokken in de reële sfeer. 
2 Men zie voor de jaren dertig bij voorbeeld Lucas en Rapping (1970), Blanchard en Summers 
(1986) en Dimsdale, NickelI en Horsewood (1989) en voor de jaren tachtig bij voorbeeld Bruno 
en Sachs (1985), Bruno (1986) en Blanchard en Summers (1986). 
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6 S.K. Kuipers 

Tabel J. De werkloosheidsvoeten in Nederland in de jaren 1921-1939 en 1971-1988 in procen-
ten van de totale beroepsbevolking 

Jaar 1921-1939 Jaar 1971-1988 

1921 3,2 1971 2,6 
1922 4,3 1972 3,7 
1923 4,7 1973 3,7 

1924 3,9 1974 4,2 
1925 3,8 1975 5,5 
1926 3,4 1976 5,8 
1927 3,3 1977 5,5 
1928 2,8 1978 5,4 
1929 2,8 1979 5,4 
1930 3,4 1980 5,9 
1931 6,6 1981 8,3 
1932 11,3 1982 10,7 

1933 12,8 1983 12,5 
1934 13,8 1984 12,3 
1935 15,6 1985 10,9 
1936 17,4 1986 9,7 
1937 14,3 1987 8,9 
1938 12,6 1988 8,9 
1939 9,6 

Bron: zie Appendix 

Belangrijke verschillen bestaan echter tussen de antwoorden op de vraag, 
waarom de werkloosheid zich na 1933 en 1983 op een hoog niveau blijft be
wegen. Men kan daarbij twee hoofdstromingen onderscheiden, een An
gelsaksische en een continentaal Europese stroming. Angelsaksische auteurs 
benadrukken in hun verklaring de imperfecties op de arbeidsmarkt. In dit 
verband zijn verschillende hypotheses geformuleerd: 

a padafhankelijkheid op de arbeidsmarkt. Padafhankelijkheid of hysteresis 
houdt in, dat de evenwichtswaarden van een grootheid niet alleen worden 
bepaald door de exogene grootheden en de parameters van het model, 
maar ook door de vertraagde endogene variabelen. De aanhoudend hoge 
werkloosheid na 1933 en 1983 is volgens deze hypothese het gevolg van 
het hoge niveau van de werkloosheid in respectievelijk de beginjaren der
tig en de beginjaren tachtig. In het bijzonder Blanchard en Summers 
(1986) hebben zich veel moeite gegeven deze hypothese aannemelijk te 
maken. Ze baseren zich in hun verklaring op de insider-outsider-theorie, 
zoals die het eerst is geformuleerd door Lindbeck en Snower (1988). In 
haar meest rigoreuse vorm houdt deze theorie in dat de werknemers de 
reële loonvoet op een zodanig niveau zetten, dat de ermee corresponde
rende vraag naar arbeid precies gelijk is aan het aantal insiders. Een exo-
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Marktwerking en werkloosheid in Nederland 7 

gene schok, die de werkgelegenheid en daarmede het aantal insiders doet 
dalen, heeft op deze wijze niet alleen gevolgen voor de korte maar ook 
voor de lange termijn; 

b monopolistische loonzetting. In een nauwelijks minder invloedrijk artikel 
dan dat van Blanchard en Summers verklaren Layard en NickelI (1986) 
het aanhoudend hoge niveau van de werkloosheid binnen een raamwerk 
waarin de bedrijven op monopoloïde wijze de prijzen en de vakbonden de 
nominale lonen zetten. Dimsdale, NickelI en Horsewood hanteren hetzelf
de model bij de verklaring van het aanhoudend hoge niveau van de werk
loosheid in de jaren dertig. De loonvergelijking heeft de belangrijke ei
genschap, dat niet de verandering in de loonvoet afhangt van het werk
loosheidsperunage maar het niveau van de loonvoet. Dit sluit aanpassing 
van het reële loon aan zijn niveau bij volledige werkgelegenheid bij voor
baat uit. De werkloosheid hangt onder deze omstandigheden in het bij
zonder af van de ligging van de loonkromme. Daar deze ligging sterk 
samenhangt met de aanbodfactoren, zoals de wig tussen reële arbeidskos
ten en reëel beschikbaar loon, het niet op elkaar aansluiten van vraag en 
aanbod op de deelmarkten van de arbeidsmarkt, de macht van de vak
bonden en de afwenteling van de ruilvoetverliezen, hangt ook de werk
loosheid hiervan af; 

c langdurige werkloosheid. Er bestaat een nauw verband tussen de omvang 
van de werkloosheid en de werkloosheidsduur.3 Om verschillende redenen 
oefenen de langdurige werklozen nauwelijks invloed op de reële lonen: 
(Cl )de insider-outsider-theorie doet opgeld, waarbij de langdurige werklo
zen behoren tot de outsiders; 
(c2 )langdurige werkloosheid kan leiden tot een afname van de produktivi
teit van de werkloze en daarmee tot een daling van zijn vraagprijs; 
(c3 )langdurige werkloosheid kan de onzekerheid die de werkgevers erva
ren met betrekking tot de produktiviteit van de werkloze doen toenemen. 
Dit kan leiden tot omgekeerde selectie indien de langdurig werkloze zijn 
reservatieloon verlaagt; 

d hoge aanpassingskosten met betrekking tot de vraag naar arbeid en de 
reële loonvoet kunnen leiden tot een trage aanpassing van de vraag naar 
arbeid aan veranderingen in de goederenvraag en de reële lonen en tot 
een trage aanpassing van de reële lonen aan de bestaande situatie op de 
arbeidsmarkt.4 Wat het eerst betreft kan worden gedacht aan de kosten 
verbonden aan het in dienst nemen van mensen, aan ontslagkosten, aan 
verlies van menselijk kapitaal en aan scholingskosten. Onderhandelings
kosten, het verlies van inkomenszekerheid van werknemers en de negatie-

3 Men zie bij voorbeeld NickelI (1987) en Van Esch (1988). 
• Alogoskoufis en Manning (1988) schrijven het verschil tussen de ontwikkeling van de werk
loosheid in de Verenigde Staten en in Europa na 1983 voornamelijk toe aan de grotere hard
nekkigheid van de loonaspiraties en aan de tragere aanpassing van de vraag naar arbeid in 
Europa. 
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8 S.K. Kuipers 

ve invloed van een daling in de reële lonen op de arbeidsproduktiviteit be
horen tot de tweede categorie.5 

In de continentaal Europese stroming staat ook het verschijnsel van de pad
afhankelijkheid centraal.6 Het betreft hier echter geen padafhankelijkheid 
op de arbeidsmarkt maar padafhankelijkheid op de goederenmarkt. In deze 
opvatting leidden de vraag- en aanbodschokken aan het begin der jaren 
tachtig tot een ernstige aantasting van de winstgevendheid als gevolg van de 
afwenteling van de ruilvoetverslechtering op de winsten enerzijds' en de on
derbezetting van de produktiecapaciteit samenhangend met een neergang in 
de bestedingen anderzijds. De verslechtering van de winstgevendheid en de 
toeneming van de onderbezetting hadden beide een versnelde afstoot van 
oude kapitaalgoederen en daarmede een verminderde groei van de produk
tiecapaciteit tot gevolg. Het resultaat is werkloosheid als gevolg van kapi
taalschaarste.a 

Vergelijkt men het onderzoek dat in Nederland is gewijd aan de werkloos
heid in de jaren dertig en de jaren tachtig met datgene wat hiervoor kort is 
samengevat dan valt op dat in het Nederlandse onderzoek relatief weinig 
aandacht wordt geschonken aan het functioneren van markten. In de door 
Tinbergen (1936) in gang gezette traditie wordt een betrekkelijk groot deel 
van onderzoekinspanning gewijd aan het ontwikkelen en schatten van volle
dige macro-econometrische modellen, waarbij soms expliciet, maar meestal 
impliciet, van een onvolkomen werking van de markten wordt uitgegaan. 
De debatten die zijn gevoerd hebben hierdoor een sterk instrumentalistische 
inslag en zijn daardoor minder fundamenteel van aard dan de debatten op 
de internationale fora . Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken: 

in het debat over de oorzaken van de lange duur van de depressie in 
Nederland in de jaren dertig stond en staat nog steeds de vraag centraal 
of deze lange duur het gevolg was van het gevoerde aanpassingsbeleid en 
in het verlengde daarvan van het gevoerde wisselkoersbeleid. Daarbij 
wordt zowel door degenen die de vraag positief beantwoorden, zoals Tin
bergen (1936), Keesing (1952 ) en recentelijk Siebrand en Van der Windt 
(1983) en Van Zanden (1988), als door degenen die erop een negatiefant
woord geven, zoals Klein (1973) en recentelijk Den Bakker, Huitker en 
Van Bochove (1987), nauwelijks aandacht geschonken aan de vraag in 

, Het positieve verband tussen de reële loonvoet en de gemiddelde arbeidsproduktiviteit staat 
centraal in de efficiënte-Ioontheorie. Voor een uitputtende behandeling van deze theorie zie 
men Akerlof en Yellen (1986). 
• Zie voor eenzelfde opvatting Van Ees en Garretsen (1988) en Van de Klundert en Van Schaik 
(1989). 
7 Een dergelijke tendentie bestond trouwens reeds langer, namelijk sinds de aanbodschokken in 
het midden van de jaren zeventig. 
8 Men zie bij voorbeeld Malinvaud (1984), Sneessens en Drèze (1986), Driehuis (1986), Burda 
(1988) en Bean (1989). 
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Marktwerking en werkloosheid in Nederland 9 

hoeverre de lange duur van de depressie het gevolg was van een gebrekki
ge werking van de goederenmarkt en de arbeidsmarkt9; 

2 het naoorlogse werkloosheidsdebat in Nederland is van oudere datum dan 
het internationale debat. Het begon op het moment, dat de werkloosheid 
in Nederland haar eerste sterke stijging te zien gaf, namelijk in het midden 
van de jaren zeventig. In het debat stond de vraag centraal of de sedert 
1973 toegenomen werkloosheid het gevolg was van een excessieve stijging 
van de reële arbeidskosten of van een vertraging in de groei van de beste
dingen, een duidelijk beperktere vraagstelling dan die welke in de interna
tionale discussie over de oorzaken van de aanhoudend grote werkloosheid 
aan de orde was. Het eerste standpunt werd verdedigd door onder andere 
Den Hartog en Tjan (1974) en Den Hartog, Van de Klundert en Tjan 
(1975), het tweede door onder andere Driehuis (1979). In de jaren tach
tig, de jaren waarin de internationale discussie juist opbloeide, doofde de 
discussie in Nederland uit. Erover bestaat vrij algemene overeenstemming 
dat Nederland zich in het begin en in het midden van de jaren tachtig, 
in Malinvauds terminologie,lO in het hybride regime van Keynesiaanse en 
klassieke werkloosheid bevindt.lI Aan de vraag of de in deze jaren be
staande werkloosheid onder invloed van de werking van goederenmarkt 
en de arbeidsmarkt geacht kan worden in omvang af te nemen, wordt in 
slechts enkele verspreide studies aandacht geschonken.'2 

De bedoeling van deze mededeling is tweeledig. In de eerste plaats zal wor
den getracht tot een uitspraak te komen over de marktwerking in Nederland 
in de perioden 1921-1938 en 1971-1988. Hiertoe zal voor beide perioden een 
uniform zeer eenvoudig structuurmodel van de goederenmarkt en de ar
beidsmarkt worden geschat. Door de vastgestelde verschillen in marktwer
king te confronteren met de globale klimaatsverschillen die er tussen deze pe
rioden bestaan kan tevens een bescheiden poging worden gewaagd iets te 
zeggen over de oorzaken van de verschillen in marktwerking. Het tweede 
doel is na te gaan welke factoren, gegeven de geconstateerde werking van de 
markten, verantwoordelijk zijn voor de aanhoudend hoge werkloosheid in 
de jaren dertig en tachtig. 

• Voor een kritische bespreking van de in het debat over de depressie van de jaren dertig in
genomen standpunten zie men Drukker (1990). 
10 Men zie bij voorbeeld Malinvaud (1977). 
11 Men zie bij voorbeeld Kuipers en Van Zon (1982), Driehuis (1986) en Muysken en Van Zon 
(1987). 
12 Voor zover dit het geval is, valt men of terug op Blanchards en Summers' verklaring van de 
padafhankelijkheid (bij voorbeeld Graafland (1987)) ofop Nickells analyse in termen van de 
invloed van de langdurige werkloosheid (bij voorbeeld Graafland (1987) en Van Esch (1988)). 
Slechts een enkeling verwijst naar het bestaan van kapitaalschaarste als een mogelijke oorzaak 
van de hardnekkigheid van de Nederlandse werkloosheid (Van Ees en Garretsen (1988)). Dit 
is wel enigszins verwonderlijk in het licht van de hiervoor vermelde conclusie dat de werkloos
heid in het begin en het midden van de jaren tachtig in elk geval ten dele klassiek van aard 
is. 
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2. EEN EENVOUDIG MODEL VAN DE GOEDERENMARKT 

EN DE ARBEIDSMARKT 

2.1. Het model 

S.K . Kuipers 

Het model is eenvoudig en traditioneel. I3 Het bestaat uit een vraagvergelij
king van arbeid en een loonvergelijking, welke twee vergelijkingen te zamen 
met het exogeen veronderstelde arbeidsaanbod de arbeidsmarkt beschrijven, 
alsmede uit een investeringsvergelijking, een prijsvergelijking en een vraag
vergelijking van goederen, welke drie vergelijkingen te zamen de goederen
markt beschrijven. 

o=al k-a2 (w-p) +aA -a4 

ap a2 ,a4 >O O~a3~1 
W = À. I Pc + À.2 (x - 0) - À.3 U - À.4 Au + À.5'Ab + À.6 

0< À. p À.2 , À.5 ~ I; À.3 , À.4 , À.6 > 0 
n-n 

u=-_-
n 

k=K ?5.- K ~'~-K Ik 2p k 3 

O<KI, K2' K3 < 1 
P = 1t1 (w + 0 - x) + 1t2 Pm + 1t3q + 1t4 Aq 

0< 1t1, 1t2 < I; 1t3 , 1t4 > 0 
PC=J1.1 (w+ 0 - x) + J1.2 Pm + J1.3q + J1.4 Aq 

0< J1. p J1.2 < 1; J1.3 ' J1.4 > 0 

x=Plx· -P2(W- Pl-P3A: +P4(rh- p) +P5 
n 

O<PI < 1; P4 >0; P2, P3, Ps ~O 
q=X-k 
Het model bestaat uit 8 vergelijkingen in 8 onbekenden: 

(2.1 ) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

k, 0, p, Pc> q, u, w en X. Een rondje boven een variabele geeft een relatief 
eerste verschil aan. De symbolen hebben de volgende betekenis. 

b wig tussen arbeidskosten en beschikbaar inkomen; 
f tekort op de overheidsbegroting; 
k kapitaalgoederenvoorraad; 
m geld voorraad; 
n vraag naar arbeid; 
ii beroepsbevolking; 

" Het vertoont grote overeenkomsten met het model dat in Kuipers en Kuper (1990) is gehan
teerd om de oorzaken van de persistentie van de werkloosheid in de jaren tachtig te onderzoe
ken. Het wijkt hiervan in drie opzichten wezenlijk af: 
( I ) de vraag naar arbeid is niet alleen afhankelijk gesteld van de reële loonvoet en de feitelijke 

produktie, maar bovendien van de kapitaalgoederenvoorraad. 
(2) het model bevat een investeringsvergelijking; 
(3) bij de formulering van de loon- en prijsvergelijkingen wordt ervan niet a priori uitgegaan 

dat geldillusie niet optreedt. 
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p deflator toegevoegde waarde particuliere sector; 
Pc consumptieprijspeil; 
Pm invoerprijspeil; 
q bezettingsgraad produktiecapaciteit; 
u werkloosheidsperunage; 
x produktie particuliere sector; 
x* omvang wereldhandel; 
Xn nominaal nationaal inkomen. 

[[ 

Vergelijking (2.1) is een betrekkelijk traditionele vraagvergelijking van ar
beid. Ze wijkt van de veelal gehanteerde, via winstmaximalisatie op korte 
termijn verkregen, vergelijking 14 op twee punten af. In de eerste plaats is 
!x, niet noodzakelijk gelijk aan één, zodat sprake kan zijn van afnemende 
(!x, < 1) of toenemende (!x, > 1) schaalopbrengsten. In de tweede plaats is 
verondersteld, dat aanpassingen van de vraag naar arbeid als gevolg van 
veranderingen in de bezettingsgraad niet noodzakelijk kosteloos zijn, het
geen mogelijkerwijs leidt tot onvolledige aanpassing van de vraag naar 
arbeid aan veranderingen in de bezettingsgraad (0:5;!X3 :5; 1) .'5 Daar het aan
bod van arbeid vrijwel volstrekt inelastisch is ten opzichte van de reële loon
voet, wordt het aanbod van arbeid (ïï) exogeen verondersteld. 

Vergelijking (2.2) is de loonvergelijking. Een loonvergelijking, waarin de 
verandering van de loonvoet zowel afhangt van de omvang van de werkloos
heid (u) als van de verandering erin (Au) kan in geval van aanpassingskos
ten met betrekking tot veranderingen in de werkgelegenheid en de lonen'6 
worden afgeleid uit het gedrag van vakbonden die streven naar maximalisa
tie van de loonsom onder de restricties van een exogene omvang van de be
roepsbevolking en de vraagvergelijking van arbeid. Ingeval ,1,. = 0 resulteert 
de gewone kromme van Phillips; ingeval ,1,3 =0 stelt vergelijking (2.2) de 
loonvergelijking bij padafhankelijkheid in enge zin voor. Daar ,1" niet gelijk 
is gesteld aan één wordt geldillusie niet uitgesloten geacht. 

Vergelijking (2.4) is de investeringsvergelijking: de netto-investeringen in 
de particuliere sector (Ak) hangen af van de verwachte afzet en van de ver-

wachte winst x - ~ n - K3 k. Een dergelijke vergelijking valt af te leiden in-
p K 2 

dien naar maximalisatie van de winst strevende ondernemers de kans lopen 
gerantsoeneerd te worden op de goederenmarkt en de arbeidsmarkt.'7 De 
vergel~jkingen (2.5) en (2.6) zijn de prijszettingsvergelijkingen. Door p en Pc 
afhankelijk te stellen van zowel q als Aq kunnen de twee vergelijkingen zo
wel een normale aanpassingsvergelijking weerspiegelen (lt. = 11-. = 0) als pad
afhankelijkheid in enge zin (lt3 =11-3 =0) . Dat w+Ïl-x en Pm in de twee 

14 Men zie bij voorbeeld Bruno en Sachs (1985) en Dimsdale, NickelI en Horsewood (1989). 
" Van den BeId (1967) schat de aanpassingscoëfficiënt IX, op ongeveer 0,30. 
16 In paragraaf 1 zijn enkele redenen opgesomd waarom veranderingen in de werkgelegenheid 
en de lonen aanpassingskosten met zich brengen. 
17 Men zie bij voorbeeld Malinvaud (1980). 
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vergelijkingen voorkomen, betekent, dat de prijszetting tevens opslagelemen
ten in zich draagt. Daar 11:1 + 11:2 en J1. 1 + J1.2 niet noodzakelijk gelijk zijn aan 
één, wordt ook bij de prijszetting geldillusie niet uitgesloten geacht. Vergelij
king (2.7) is een herleide-vormvergelijking van de vraagzijde van de goede
renmarkt. Volgens deze vergelijking hangt de produktie van de particuliere 
sector af van de exogene variabelen, de omvang van de wereldhandel, het 
financieringstekort als perunage van het nationale inkomen en de geld voor
raad. De produktieprijs beïnvloedt de afzet via het reële-kasvoorraadeffect. 
Tenslotte is verondersteld, dat de reële loonvoet de produktie beïnvloedt. De 
internationale goederenruilvoet komt niet in de produktievergelijking voor. 
Er is verondersteld dat de concurrentiepositie van de particuliere sector be
ter wordt weerspiegeld door de relatieve loonkosten ten opzichte van het 
buitenland dan door de internationale goederenruilvoet.18 De reële loonvoet 
wordt daarom geacht ook de internationale concurrentiepositie te weerspie
gelen. De tekens van P2 en P3 zijn onbepaald. Deze tekens hangen in de eer
ste plaats af van het heersende onevenwichtigheidsregime. In geval van klas
sieke werkloosheid mogen deze tekens worden geacht positief te zijn: een 
stijging van de reële lonen doet de produktiecapaciteit en daarmede de feite
lijke produktie afnemen, een toename van het begrotingstekort leidt tot ho
gere reële interestvoeten en daarmede tot een daling van de investeringen, 
de produktiecapaciteit en de feitelijke produktie. In geval van Keynesiaanse 
werkloosheid zal een toeneming van het begrotingstekort de bestedingen en 
daarmede de feitelijke produktie positief beïnvloeden. Het effect van een 
stijging van de reële loonvoet is echter minder zeker: het positieve effect op 
de consumptie wordt tegengewerkt door het negatieve effect op de investe
ringen en de uitvoer. Positieve waarden van P2 en P3 vormen aanwijzingen 
voor het optreden van het regime van klassieke werkloosheid, negatieve voor 
dat van Keynesiaanse werkloosheid. Vergelijking (2.8) definieert tenslotte de 
bezettingsgraad. Hierbij is de kortsluiting gemaakt, dat de kapitaalgoede
renvoorraad in vaste relatie staat tot de produktiecapaciteit. 

Het model zal in het hierna volgende voor twee situaties op zijn kenmer
ken worden onderzocht: 

het korte-termijnevenwicht, waarin de prijs- en loonaanpassingen op res
pectievelijk de goederenmarkt en de arbeidsmarkt zijn uitgewerkt en 
waarin de kapitaalgoederenvoorraad exogeen bepaald is; 

2 het lange-termijnevenwicht, waarin niet alleen de prijs- en loonaanpassin
gen zijn uitgewerkt, maar ook de aanpassingen van de groeivoet van de 
kapitaalgoederenvoorraad. 

2.2. Het korte-termijnevenwicht 

In het evenwicht op korte termijn is k exogeen bepaald en is Llu=O en 
Llq =0. Uit de vergelijkingen (2.3) en (2.8) volgt dan: 

I. Deze veronderstelling lijkt na de Tweede Wereldoorlog niet door de feiten te worden weer
sproken. Men zie bij voorbeeld De Nederlandsche Bank (1989), Grafiek 6: 6. 
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n="ii 
, waarin fï de groeivoet van de beroepsbevolking is. 

13 

(2.9) 
(2.10) 

De vergelijkingen (2.1), (2.9) en (2.10) bepalen dan de groeivoet van de 
reële loonvoet: 
, , IX, k' I.!. IX~ w-p=-'- --n--

1X2 1X2 1X2 
(2.11 ) 

Substitutie van de vergelijkingen (2.9) en (2.11) in vergelijking (2.7) geeft 
de inflatievoet: 

,_P.,. 1(1 P2 1X.)k' P • .!. P'A f , I(P21X~ p) p--x -- + +-'-'"-n-'-"-LJ-+m+- + P4 P4 1X2 P~1X2 P4 Xn P~ 1X2 5 
(2.12) 

Uit de bovenstaande vergelijking volgt, dat de inflatie toeneemt als de we
reldhandel en de geld voorraad sneller groeien en dat ze bij positieve waar
den van P2 en Ps afneemt indien de produktiecapaciteit sneller groeit en het 
financieringstekort toeneemt. De groeivoet van de beroepsbevolking heeft 
onder deze omstandigheden een positieve invloed op de inflatie. 

Substitutie van vergelijking (2.12) in vergelijking (2.11) geeft voor de no
minale loonstijging: 

w=!L.. x• +((I-&)~-~} ie-~(I-&)fï-&L1~+rh P4 P~ 1X2 P4 1X2 P~ P4 Xn 

+/b._ I_&)IX~ 
P4 P4 1X2 

(2.13) 

De groeivoet van de nominale loonvoet wordt door dezelfde grootheden be
paald als de inflatievoet. Uit vergelijking (2.13) blijkt bovendien, dat de au
tonome nominale loonstijging geen invloed heeft op de looninflatie. Verder
op zal blijken, dat een autonome loonstijging alleen leidt tot een hogere 
werkloosheidsvoet. 

Uit de vergelijkingen (2.2), (2.5), (2.6), (2.12) en (2.13) 
voor de bezettingsgraad en de werkloosheidsvoet: 

_I,e ?E..t'e?E..t.!. ?E..tk'~' q - - p - w - n + - Pm 
1I:s 1I:s 1I:s 1I:s 1I:s 

_ I - À.dl. À..Jl311:.) ' e À..Jl3' e u- - + w + P 
À.s À.311:3 À.311:S 

(À. - À. ) ~ - À.. Jls 11:. }.!. -1(À. - À. ) ~ - À..Jl311:.} ie + .Jl. 2 À. À. 11: n .Jl. 2 À. À. 11: 
3 S3 3 33 

À..Jl2 À..Jl311:2 ) , ~ Ab :..:§. + - Pm+ LJ + 
À.3 À.311:3 À.3 À.3 

volgt tenslotte 

(2.14) 

(2.15 ) 

, waarin pe en we de inflatievoet en de nominale loonstijging zijn, zoals ze 
door de vergelijkingen (2.12) en (2.13) worden gedefinieerd. 

Uit vergelijking (2.14) volgt, dat de bezettingsgraad via pe positief wordt 
beïnvloed door de groeivoeten van de wereldhandel en de geldvoorraad, dat 
het teken van de invloeden van k en fï op q niet ondubbelzinnig vaststaat 
en dat van de invoerprijsstijging een negatieve invloed op de bezettingsgraad 
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uitgaat. Vergelijking (2.15) geeft de determinanten van de werkloosheids
voet in het evenwicht op korte termijn, in de literatuur veelal aangeduid als 
de natuurlijke werkloosheidsvoet. De belangrijkste zijn: 

de invloed van de groei voeten van de wereldhandel en de geldvoorraad is 
negatief; 

2 hoewel de tekens van I{ en 'ii niet ondubbelzinnig vaststaan, is een negatie
ve invloed van I{ en een positieve invloed van 'ii op u niet uitgesloten; 

3 een sterkere stijging van het invoerprijspeil gaat gepaard met een hogere 
werkloosheidsvoet indien Jl27t3 > 7t2Jl3 , dat wil zeggen indien hierdoor de 
nominale lonen sterker gaan stijgen dan de produktieprijzen; 

4 een sterkere stijging van de belasting- en premiedruk en een grotere auto-
nome loonstijging leiden tot een hogere werkloosheidsvoet. 

Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat. De evenwichtshoogte 
van de werkloosheidsvoet op korte termijn hangt zowel af van vraag- als 
aanbodfactoren. Tot de vraagfactoren behoren de groeivoeten van de geld
voorraad en de wereldhandel en de verandering van het financieringstekort 
van de overheid, tot de aanbodfactoren de groeivoet van de produktiecapa
citeit, de toeneming van de wig, de autonome loonstijging, de groeivoet van 
de beroepsbevolking en de stijging van het invoerprijspeil. De eerste factor 
is een aanbodfactor van de goederenmarkt, de volgende drie zijn aanbodfac
toren van de arbeidsmarkt. De laatste factor kan tot beide markten worden 
gerekend. Wellicht ten overvloede zij benadrukt dat het evenwichtige werk
loosheidsperunage afhangt van veranderingen in de vraag- en aanbod facto
ren; de absolute omvang van deze factoren heeft erop geen invloed. Dit bete
kent bij voorbeeld dat het niet mogelijk is het werkloosheidsperunage voor 
langere tijd op een lager peil te brengen door één keer de geld voorraad te 
vergroten of de wig te verlagen. 

2.3. Het lange-termi.fnevenwicht 

In het evenwicht op lange termijn geldt niet alleen dat Au = 0 en Aq = 0, 
maar is ook de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad constant. Onder 
deze omstandigheden geldt dus tevens AI{=O. Uit vergelijking (2.4) volgt, 
dat hiervoor niet alleen dient te gelden, dat x=l{, maar bovendien dat 
w- (>=1{- 'ii (2 .16) 
Substitutie in (2.11) geeft voor I{ en w - (>: 

I{=~'ii+~ 
al -a2 al -a2 

(2.17) 

•• a, - 1 .!. a4 w-p= --'---n+---
al -a2 al -a2 

(2.18) 

Substitutie van de vergelijking (2.17) in de vergelijkingen (2.12)-(2.15) 
geeft: 
.-!it .• P2(a1-1)-(I-a2).!. &Af. I+P2 f!.:.. 
P-fJ x + fJ n-fJ a-+m-fJ a4 +fJ 

4 4(a1 -(2) 4 Xn 4(a1 -(2) 4 
(2.19) 
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w=~x* _ (ft4 -P2)(1X. -1) + (1-1X2) iï-&A~ 
P4 P4 (IX. -1X2 ) P4 Xn 

+m_l-P4+P21X +11 (2.20) 
P. (IX. -1X2 ) 4 P. 

_ 1 oe 7r, oe 7r, IX, - 1.:. 7r. ° 7r, 1X4 (2.21) q - - p - -A. W - -A. ---'---- n - -"- Pm + -A. __ 

7r3 7r3 7r3 IX. - 1X2 7r3 7r3 IX. - 1X2 

U ~ - r -~,., + \":,:' } WO + t~ po + {(l.,., -J.,) L 
À,3J1.3 IX. - 1X2 À,3 À,3 7r3 À,3 À,3 

_~}~iï+(À,.J1.2 _ À,.J1.37r2)pm+~Ab_{(À,.J1.. -À,2)~ 
_ À,.J1.37r. ~+~ (2.22) 

À,3J1.3 IX. - 1X2 À,3 

, waarin pe en we de door de vergelijkingen (2.19) en (2.20) gedefinieerde 
relatieve stijging van de goederenprijs en nominale loonvoet voorstellen. 

Uit het bovenstaande volgt, dat het lange-termijnevenwicht slechts in een 
opzicht verschilt van het evenwicht op korte termijn: de groeivoet van de ka
pitaalgoederenvoorraad is als determinant van W, p, q en u komen te verval
len. Op lange termijn hangt de evenwichtige werkloosheidsvoet slechts af 
van de vraagfactoren op de goederenmarkt, de aanbodfactoren van de ar
beidsmarkt en een aanbodfactor die tot beide markten kan worden gerekend 
(Pm). Evenals het geval is op de korte termijn, geldt ook op de lange termijn, 
dat het teken van iï in de werkloosheidsvergelijking niet ondubbelzinnig 
vaststaat. Een positieve invloed van iï op u is echter niet uitgesloten. 

3. DE SCHATTING VAN HET MODEL 

Het model, zoals dit in de vorige paragraaf is beschreven, is geschat voor de 
jaren 1971 -1988 en 1921-1939. De data zijn opgenomen in de appendix. Op 
deze plaats kan daarom dienaangaande met enkele opmerkingen worden 
volstaan. Voor de jaren 1971-1988 is de reeks van de werkloosheid die van 
de geregistreerde werkloosheid, die is geschoond voor registratiefouten.l 9 

Voor de jaren 1971-1988 is de toename van de wig tussen arbeidskosten en 
het beschikbare inkomen verdeeld in de toename van de belastingen en so
ciale-zekerheidspremies betaald door de werknemers als perunage van de 
loonsom (Atwn) en de toename van de sociale-zekerheidspremies betaald 
door de werkgevers als perunage van de loonsom (Atwg): 

Ab = Atwn (3.1) 
wn l-twn_l-twg_l 

Abw = Atwg (3.2) 
g l-twn_l-twg_l 

J' In overeenstemming met de door het Centraal Planbureau gemaakte veronderstelling wordt 
ervan uitgegaan, dat de arbeidsbureau's de geregistreerde werkloosheid in 1988 met 40% over
schatten en in 1979 met 15% . Ervan is verder uitgegaan dat de overschatting in 1971 gelijk was 
aan 5°/0. De cijfers voor de jaren tussen 1971 en 1979 enerzijds en 1979 en 1988 anderzijds zijn 
verkregen door middel van interpolatie. Centraal Planbureau (1989b): 46. 
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Voor de jaren 1921-1939 is de toename van de wig gelijk gesteld aan de toe
name in de directe belastingen op het loon inkomen als perunage van de 
loonsom (At) : 

Ab=~ (3 .3) 
1- t_ 1 

In de consumptieprijsvergelijking is voor de jaren 1971-1988 een term toe
gevoegd, te weten de verandering in de indirecte belastingen minus prijsver
lagende subsidies als perunage van de afzet van de particuliere sector (Atk): 

Ab - Atk (3.4) 
tk-I_t 

k-l 

De schattingsresultaten zijn opgenomen in de tabellen 3.1-3.6. 

Uit de tabellen 3.1-3.6 blijkt, dat er naast verschillen ook overeenkomsten 
bestaan tussen het gedrag in het interbellum en dat in de laatste twee decen
nia: 

de groei van de werkgelegenheid hangt in beide perioden af van de capa
citeitsgroei, de relatieve verandering in de reële lonen en de relatieve ver
andering in de bezettingsgraad. Opvallend is, dat de elasticiteit van de 
vraag naar arbeid met betrekking tot de reële loonvoet in het interbellum 
nauwelijks lager is dan in de jaren zeventig en tachtig. De consequentie 
is, dat de teruggang in de werkgelegenheidsgroei in de eerste twee jaren 
van de jaren dertig mede het gevolg is van de in deze jaren optredende 
stijging van de reële lonen en niet alleen voortvloeit uit de in die jaren op
tredende daling van de afzet. De aanpassing van de werkgelegenheid aan 
veranderingen in de afzet is zeer onvolkomen. Deze aanpassing is in de ja
ren zestig en zeventig bovendien niet onbelangrijk geringer dan in de ja-

Tabel 3.1. Oe vraagvergelijking van arbeid (n) 

1921-1939 1971-1988 

Verklarende variabelen Coëfficiënten Verklarende variabelen Coëfficiënten 

K ( - ) ~k+~k_1 2,119 (6,593) 

w-p -0,364 ( -3,191 ) j (w-P) +i(w-P)_, -0,426 ( -4,024) 

<L, 0,489 (6,408) <i. 0,336 (3,759) 

constante constante -0,0726 (- 6,651 ) 

OW 1,627 OW 1,577 

R' 0,736 R' 0,765 
Scha ttingsmethode OLS Schattingsmethode OLS 
Toets op coëfficiënt kO: 

F ( I,17) 1,628 

Oe getallen tussen haakjes zijn t-waarden; R' is de aangepaste determinatiecoëfficiënt; OW is 
de toetsgrootheid van Ourbin en Watson. 
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Tabel 3.2. De investeringsvergelijking (k voor de periode 1921-1939, Lik voor de periode 1971-
1988) 

1921-1939 1971-1988 

Verklarende variabelen Coëfficiënten Verklarende variabelen Coëfficiënten 

~i)_, 0,144 (2,873) I x I (x) 0,429 (3,386) 
2 k 2 k -2 

~.~)-, -0,291 (-2,735) ~~·~-K~ · ~)-2 -0,303 (- 2,427) 

k_, 0,729 (4,514) 
constante constante 

hO -2,452 OW 1,952 
R2 0,620 R2 0,370 
Schattingsmethode OLS Schattingsmethode OLS 

De getallen tussen haakjes zijn t-waarden; R2 is de aangepaste determinatiecoëfficiënt; OW is 
de toetsgrootheid van Durbin en Watson; h is Ourbins h. 

Tabel 3.3. De loonvergelijking en de consumptieprijsvergelijking in de jaren 1921-1939 (w, Pc) 

w pc 

Verklarende Coëfficiënten Verklarende Coëfficiënten 
·~variabelen variabelen 

Pc 0,495 (3,467) w+ii-x 0,641 (4,803) 
I 

0,119 (2,379) 0,000816 (2,716) Pm u 
Liq 0,491 (2,211) 

constante -0,0229 ( -3,065) constante 

OW (OLS) 0,670 OW (OLS) 1,350 
R2 (OLS) 0,470 R2 (OLS) 0,723 
Schattingsmethode 3 SLS Schattingsmethode 3 SLS 

De getallen tussen haakjes zijn t-waarden; R2 is de aangepaste determinatiecoëfficiënt; OW is 
de toetsgrootheid van Durbin en Watson. 

ren twintig en dertig.20 De jaren twintig en dertig enerzijds en de jaren 
zeventig en tachtig anderzijds verschillen wat betreft de invloed van de ca
paciteitsgroei en de technische vooruitgang: (a) in het interbellum is spra
ke van constante schaalopbrengsten, terwijl de grote waarde van de coëffi
ciënt van k wijst op sterk toenemende schaalopbrengsten in de laatste twee 

20 De gevonden waarden van de produktie- en de reële-loonelasticiteit van de werkgelegenheid 
vertonen geen al te grote verschillen met die welke in andere studies zijn gevonden. Men zie 
bij voorbeeld ~riehuis (1979): 274 en Kuipers (1984): 450. 
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Tabel 3.4. De loonvergelijking en de consumptieprijsvergelijking in de jaren 1971-1988 (w, Pc) 

w p, 

Verklarende variabelen Coëfficiënten Verklarende variabelen Coëfficiënten 

p, I (-) ~(w+ó-x)+Hw+ó-xL 0,645 (8,451 ) 

W-ó)+~(X- Ó)_ 1 0,598 (2,712) ~Pm+iPm _ 1 0,180 (4,549) 
u - 0,305 (- 2,465) q 0,014 (3,296) 
Au - 0,766 (- 1,938) Aq 0,290 (1,790) 

Abwn 0,530 (2,238) 
constante 0,0223 (1,702) constante 

DW (OLS) 1,698 DW (OLS) 1,567 

R' (OLS) 0,923 R' (OLS) 0,924 
Schattingsmethode 3 SLS Schattingsmethode 3 SLS 

De getallen tussen haakjes zijn t-waarden; DW is de coëfficiënt van Durbin en Watson; R' is 
de aangepaste determinatiecoëfficiënt. 

Tabel 3.5. De produktieprijsvergelijking (j'» 

1921-1939 

Verklarende variabelen Coëfficiënten 

constante 

0,217 
0,133 

DW 1,737 
R' 0,405 
Schattingsmethode OLS 

(2,415) 
(3,874) 

1971-1988 

Verklarende variabelen Coëfficiënten 

w+ó-x 0,383 (4,187) 

Pm _1 0,137 (3,090) 

q 0,024 (4,719) 

constante 

DW 1,550 

R' 0,626 
Schattingsmethode OLS 

De getallen tussen haakjes zijn t-waarden; DW is de coëfficiënt van Durbin en Watson; R' is 

de aangepaste determinatiecoëfficiënt. 

decennia; (b) de arbeidsvermeerderende technische vooruitgang is in de 
jaren twintig en dertig nihil, terwijl deze vorm van technische vooruitgang 
in de jaren zeventig en tachtig zeer sterk is (ongeveer 12% per jaar); 

2 de investeringen kunnen in beide perioden in belangrijke mate worden 
verklaard door de afzet en door de reële arbeidskosten. Het enige wezenlij
ke verschil tussen de twee perioden betreft de invloed van de winstgevend
heid op lange termijn: deze is in het interbellum niet onbelangrijk groter 
dan in de jaren zeventig en tachtig; 

3 het loonzettingsgedrag verschilt sterk tussen de twee perioden. In de eerste 
plaats is in het interbellum in sterke mate sprake van geldillusie en treedt 
geldillusie in de jaren zeventig en tachtig niet op. In de tweede plaats 
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Tabel 3.6. De afzetvergelijking (x) 

1921 -1939 

Verklarende variabelen Coëfficiënten 

tX*+tX!l 
(W-P)_I 

constante 

DW 

R' 
Schattingsmethode 

0,395 (4,219) 
-0,321 ( -1,130) 

2,374 

0,523 
OLS 

'9 

1971 -1988 

Verklarende variabelen Coëfficiënten 

x* 0,401 (7,396) 

w-P -0,012 ( -0,064) 

J(f)_, - 0,227 ( -1,232) 

j(rh-P)+t(rh-i>L 0,175 (2,634) 

constante 

DW 2,214 

R' 0,855 

Schattingsmethode OLS 

De getallen tussen haakjes zijn t-waarden;; DW is de coëfficiënt van Durbin en Watson; R' is 

de aangepaste determinatiecoëfficiënt. 

blijkt de arbeidsmarkt in het interbellum bij een omvangrijke werkloos
heid, zoals in de jaren dertig, op de lonen nauwelijks een dempende wer
king uit te oefenen, terwijl hiervan in de jaren zeventig en tachtig wel 
sprake is. Padafhankelijkheid in de strikte betekenis van het woord doet 
zich in geen van beide perioden voor. In een minder strikte betekenis, na
melijk in de zin van een langzame aanpassing van de feitelijke werkgele
genheid aan haar evenwichtswaarde, kan hiervan in de jaren zeventig en 
tachtig wel worden gesproken. De mate van padafhankelijkheid kan dan 
worden weergegeven door de coëfficiënt 

R=~21 
À.3 + À.4 

In de jaren 1971-1988 blijkt R gelijk te zijn aan 0,72. Deze waarde ligt in 
tussen de waarden die voor West-Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittan
nië (R = 0,88, 0,83 en 0,96) enerzijds en de Verenigde Staten (R = 0,41) 
anderzijds zijn gevonden.22 Dit betekent dat de aanpassing in Nederland 
enigszins sneller verloopt dan in de andere West-Europese landen, maar 
duidelijk trager dan in de Verenigde Staten. Tenslotte kan met betrekking 
tot de verschillen in loonvorming tussen de twee perioden worden gecon
cludeerd, dat een afwenteling van de stijging van de druk van de belastin
gen en premies betaald door de werknemers in de jaren 1971-1988 wel en 
in de jaren tussen de twee wereldoorlogen niet optreedt. De premies be
taald door de werkgevers leiden niet tot een stijging van de loonsom en 
worden dus door de werkgevers volledig op de werknemers afgewenteld; 

21 Blanchard en Summers (1986): 53. Men zie ook Graafland (1988). 
22 Graafland (1987): 7. 
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4 niet alleen het loonzettings- ook het prijszettingsgedrag geeft tussen de 
twee perioden aanzienlijke verschillen te zien. Deze betreffen in dit geval 
de aanpassing van de prijzen aan de situatie op de goederenmarkt en niet 
het wel of niet optreden van geld illusie. In tegenstelling tot in de jaren 
zeventig en tachtig blijken namelijk de goederenprijzen in het interbellum 
totaal niet te reageren op de bestaande onder- en overbezetting van de 
produktiecapaciteit. De consequentie is, dat vraag en aanbod op de goe
derenmarkt in de laatste periode niet door prijsaanpassingen aan elkaar 
gelijk kunnen worden gemaakt, en dat dit derhalve onvermijdelijk door 
hoeveelheidsaanpassingen, inz. aanpassingen van de produktiecapaciteit, 
zal moeten gebeuren. In de jaren zeventig en tachtig kunnen in beginsel 
ook de prijsaanpassingen aan het herstel van het marktevenwicht bijdra
gen. Het langs deze weg voerende aanpassingsproces zal echter, gezien de 
hoge waarde van de padafhankelijkheidscoëfficiënt in de consumptieprijs
vergelijking (R = 0,95) en de lage waarde van de coëfficiënt van de bezet
tingsgraad in de produktieprijsvergelijking, een lange tijd in beslag zal ne
men. Gedurende qeze aanpassingstijd zijn hoeveelheidsaanpassingen en 
de daaraan verbonden gevaren van tendenties in de richting van een 
evenwicht op laag niveau dan ook onvermijdelijk. De verandering in de 
druk van de indirecte belastingen heeft geen significante invloed op de 
consumptieprijsstijging in de jaren 1971-1988; 

5 een vergelijking tussen de afzetvergelijkingen voor de twee perioden geeft 
als opvallend resultaat de in de beide perioden gelijke invloed van de groei 
van de wereldhandel. Niet alleen is de groei van de wereldhandel in beide 
perioden de dominantste factor van de afzet van de particuliere sector, bo
vendien verschilt de invloed van x* op x ook in kwantitatief opzicht niet. 
Een ander punt van overeenkomst is de statistisch niet significante invloed 
van de stijging van de reële lonen en de verandering in het financieringste
kort van de overheid. Een niet onbelangrijk verschil betreft de werking 
van het reële kasvoorraadeffect: dit effect treedt wel op in de jaren zeven
tig en tachtig, echter niet gedurende het interbellum. Een en ander bete
kent, dat ook al zouden de goederenprijzen in de periode tussen de we
reldoorlogen wel op de marktsituatie hebben gereageerd, hiervan noch
tans geen evenwichtsherstellende werking zou zijn uitgegaan. Dat het reë
le kasvoorraadeffect wel optreedt in de jaren zeventig en tachtig, betekent, 
dat de door de goederenmarkt geïnduceerde veranderingen in de goede
renprijzen ook inderdaad doorwerken in de reële sfeer. 

4. DE VERSCHILLEN IN MARKTWERKING EN DE OORZAKEN 

VAN DE AANHOUDEND HOGE WERKLOOSHEID 

De hiervoor gepresenteerde empirische modellen van de goederenmarkt en de 
arbeidsmarkt duiden erop, dat de werking van de:re-markten aan niet onbe"----. 
langrijke beperkingen onderhevig is. Dit blijkt het duidelijkst in het interbel-
lum, waarin de nominale lonen bij een enigszins omvangrijke werkloosheid 
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nog nauwelijks reageren op de bestaande werkloosheid, de goederenprijzen, 
afgezien van de kortstondige invloed van een verandering in de bezettings
graad op de stijging van het consumptieprijspeil, in het geheel niet reageren 
op de zich op de goederenmarkten voordoende onevenwichtigheden en ver
anderingen in de goederenprijzen geen directe invloed oefenen op de afzet. 
Echter ook in de afgelopen twee decennia is de marktwerking allesbehalve 
perfect: bij de vorming van de lonen en de consumptieprijzen is de mate van 
padafhankelijkheid groot, de produktieprijzen reageren zwak op de zich op 
de goederenmarkt voordoende onevenwichtigheden en de afzet is sterk prijs
inelastisch. 

De in het interbellum bestaande volstrekte prijsinelasticiteit van de afzet 
en marktongevoeligheid van de produktieprijzen heeft tot gevolg dat korte
en lange-termijnevenwichten, waarbij het werkloosheidsperunage en de be
zettingsgraad constant zijn, niet bestaan. Dit valt eenvoudig in te zien door 
in het in paragraaf 2 gepresenteerde model :lt3 , :It., /13 en P. gelijk aan nul te 
stellen. Indien de reële loonvoet geacht wordt voor evenwicht op de arbeids
markt zorg te dragen (n="ii), wordt zowel in het evenwicht op korte (Au=O 
en Aq=O) als in dat op lange termijn (Au=O, Aq=O en Ak=O), de reële 
loonvoet bepaald door vergelijking (2.1). Hiermee ligt dan volgens vergelij
king (2.7) ook de afzet vast. De aldus bepaalde afzet is echter slechts bij toe
val gelijk aan de produktiecapaciteit. Onder deze omstandigheden kunnen 
slechts veranderingen in de bezettingsgraad voor ruiming van de goederen
markt zorgdragen, hetgeen betekent dat aan een van de kenmerken van het 
korte- en lange-termijnevenwicht, Aq = 0, niet is voldaan. 

In beginsel is handhaving van het evenwicht op korte termijn en van dat 
op lange termijn in de jaren zeventig en tachtig door aanpassing van de goe
derenprijzen niet uitgesloten. De prijsinelasticiteit van de afzet en de on
gevoeligheid van de goederenprijzen voor onevenwichtigheden op de goede
renmarkt maken echter dat aan de evenwichtsherstellende werking van het 
prijsmechanisme de facto geen grote betekenis kan worden toegekend. Ver
gelijking (4.1 ), welke is verkregen door de in paragraaf 3 geschatte struc
tuurparameters in vergelijking (2.14) te substitueren, moge dit duidelijk ma
ken23 : 

q=58, 897X*-219, 125k+25, 625"ii-33, 34lLf~ 
Xn 

+ 25, 703rh - 5, 708pm + 4,556 (4.1 ) 

Vergelijking (4.1) doet uitkomen, dat zelfs betrekkelijk beperkte veranderin
gen in de exogene grootheden, zoals bij voorbeeld een 1 % -punt sterkere 
groei van de wereldhandel of de kapitaalgoederenvoorraad, reusachtige, niet 
te realiseren, veranderingen in de bezettingsgraad van de produktiecapaci-

23 Hierbij is ermee rekening gehouden dat de produktiecapaciteit in de jaren zeventig en tachtig 
met gemiddeld 1,2% per jaar minder snel groeide dan de kapitaalgoederenvoorraad. De in deze 
periode opgetreden daling van de kapitaalproduktiviteit hangt vermoedelijk samen met de in 
deze periode opgetreden arbeidstijdverkorting met bijna I % per jaar. 
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teit vereisen. Voor een groei van de afzet, die gelijk is aan de groei van de 
produktiecapaciteit, zou bij de in de jaren zeventig en tachtig gerealiseerde 
gemiddelde waarden van de exogenen (x* =0,052, k=0,038, ri=0,005, 

AJ:..=0,002, rh=0,097 en Pm=0,048) volgens vergelijking (4.1) een even-
Xn 

wichtswaarde van de bezettingsgraad van 1,576 behoren. De evenwichts
waarde van de bezettingsgraad op lange termijn kan worden berekend met 
behulp van vergelijking (4.2), welke is verkregen door de geschatte struc
tuurparameters in vergelijking (2.21 ) te substitueren en de groeivoet van de 
produktiecapaciteit gelijk te stellen aan de groeivoet van de kapitaalgoede
ren voorraad: 

q = 58,897x* - 48,658ri - 33,34IAJ:.. + 25, 703rh - 5, 708pm - 6,420 (4.2) 
Xn 

Voor de hiervoor aangegeven waarden van x*, ri, AJ:.., rh en Pm is de even
Xn 

wichtswaarde van q op lange termijn gelijk aan - 1,448. 
Evenwichtswaarden van q van 1,576 en - 1,448 zijn respectievelijk onrea

listisch groot en onmogelijk. Dit betekent, dat moet worden geconcludeerd, 
dat het prijsmechanisme, ook al had het hiervoor de tijd gekregen, ook in de 
jaren zeventig en tachtig niet in staat is geweest voor evenwicht op de goede
renmarkt zorg te dragen. Dat de fluctuaties in de bezettingsgraad nochtans 
vrij beperkt zijn gebleven - q schommelde tussen I en 0,9 - betekent, dat 
de ondernemers erin redelijk zijn geslaagd de afzet en de produktiecapaciteit 
via hoeveelheidsaanpassingen, i.c. de investeringen, op elkaar afte stemmen. 
Dit betekent echter niet, dat hiermede ook een ontwikkeling van de produk
tie is verzekerd, waarbij de werkgelegenheid volledig is. De kans hierop is in 
tegendeel bij een imperfect werkende goederenmarkt geringer dan bij een 
goederenmarkt, waarin sprake is van een effectief werkend prijsmechanisme. 
Immers, bij de laatst bedoelde goederenmarkt kan bij een neerwaartse be
stedingsschok via het reële kasvoorraadeffect de afzet op peil worden gehou
den en zal een neerwaartse aanpassing van de produktiecapaciteit kunnen 
uitblijven. Bij imperfect werkende goederenmarkten wordt derhalve een re
latief zware wissel getrokken op het aanpassingsvermogen van de arbeids
markt om bij een bestedingsschok volledige werkgelegenheid te handhaven. 

Om na te gaan in hoeverre de arbeidsmarkt de gevolgen van het slecht 
functioneren van de goederenmarkt in de jaren twintig en dertig en in de ja
ren zeventig en tachtig heeft kunnen opvangen, wordt met behulp van de 
vergelijkingen (2.1 ), (2.2), (2.5), (2.6), (2.7) en (2.8) , waarin de in paragraaf 
3 voor de twee perioden gevonden waarden van de structuurparameters zijn 
gesubstitueerd,24 de werkloosheidsvoet berekend, waarbij alle door de ar
beidsmarkt tot stand te brengen aanpassingen zijn uitgewerkt. Deze werk-

,. Voor de jaren zeventig en tachtig luidt vergelijking (2.8): 
q= x - "k+O,OI2. 
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loosheidsvoet, de natuurlijke werkloosheidsvoet, is in de twee perioden gelijk 
aan25 : 
1921-1939: 

0,000468!= - 1 ,073ti + 0,655k + 0,167x· + 0,033pm + 0,013 
u 

(4.3) 

1971-1988: 

u = 3,858ti - 8,81Ok + 0,002x· + 0,327pm - 0,00 1 AJ:.+ 0,001 ril 
Xn 

+ I, 739Abwn + 0,389 (4.4) 

Uit de tabellen 4.1 en 4.2, waarin de determinanten en de hoogte van de 
natuurlijke werkloosheidsvoet zijn vermeld, blijkt, dat de arbeidsmarkt in de 
jaren dertig noch in de jaren tachtig in staat was de consequenties voor de 
werkgelegenheid van de verslechterde economische omstandigheden bij de 
slecht werkende goederenmarkten te mitigeren. 

In beide perioden stijgt de natuurlijke werkloosheidsvoet tot grote hoogte, in 
de jaren dertig tot 23,4%, in de jaren tachtig tot 12,3%.26 Vooral in het 
interbellum is de stijging zeer fors, ongeveer 21 % -punt, in de jaren zeventig 
en tachtig is de stijging geringer, ongeveer 3% -punt. Bij de beoordeling van 
dit verschil moet echter worden bedacht, dat de natuurlijke werkloosheids
voet in de jaren zeventig reeds hoog was, terwijl hij zich in de jaren twintig 
op een zeer laag niveau bevond. 

Moge de algemene conclusie met betrekking tot de werking van de ar-

Tabel 4.1. De natuurlijke werkloosheidsvoet in de jaren twintig en dertig 

Exogene variabelen Gemiddelde waarden exogene Bijdrage exogene 
variabelen variabelen 

1923-1929 1930-1938 1923-1929 1930-1938 

ii 0,0 156 0,0 118 -0,017 -0,013 
11 0,0202 0,0060 0,013 0,004 

x* 0,0714 -0,0074 0,012 -0,001 

Pm -0,0057 - 0,0372 -0,000 -0,001 

constante 0,012 0,012 0,013 0,013 

0,000468.!. 0,021 0,002 
u 

u 0,022 0,234 

" In vergelijking (4.4) komt q niet voor omdat in de vraagvergelijking van arbeid (2 .1 ) het ne
gatieve effect van q op w - P wegvalt tegen het negatieve effect van q op x. 
2' De in deze studie gevonden waarden voor de natuurlijke werkloosheid zijn niet onbelangrijk 
hoger dan die waartoe in de studie van Kuipers en Kuper (1990) wordt geconcludeerd. In de 
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Tabel 4.2. De natuurlijke werkloosheidsvoet in de jaren zeventig en tachtig 

Exogene variabelen Gemiddelde waarden exogene Bijdrage exogene 
variabelen variabelen 
1971-1979 1980-1988 1971-1979 1980-1988 

ii 0,0053 0,0045 0,021 0,oI 7 
K 0,0425 0,0342 -0,374 -0,301 

x* 0,0667 0,0372 0,000 0,000 

Pm 0,0783 0,0171 0,026 0,006 

A.i 0,0009 
Xn 

0,0024 -0,000 -0,000 

ril 0,1217 0,0721 0,000 0,000 
Abwn 0,0171 0,0069 0,030 0,012 
constante 0,389 0,389 0,389 0,389 

u 0,092 0,123 

beidsmarkt in het interbellum niet afwijken van die welke met betrekking tot 
de jaren zeventig en tachtig kan worden getrokken, dit wil niet zeggen dat 
er op onderdelen tussen de twee perioden geen verschillen bestaan. In de 
eerste plaats kan erop worden gewezen, dat, zoals in paragraaf 3 ook reeds 
is vastgesteld, het interbellum wordt gekenmerkt door een grotere mate van 
nominale loon- en prijsstarheid dan de jaren zeventig en tachtig.27 Zonder 
te willen suggereren dat hiermee ook maar een begin van een verklaring is 
gegeven, is het wellicht nochtans zinvol het verschil in loon- en prijszettings
gedrag tussen de twee perioden te zien in het licht van het meest in het oog 
lopende verschil tussen de twee perioden, t.W. de deflatoire ontwikkeling in 
de jaren twintig en dertig en de inflatoire ontwikkeling in de jaren zeventig 

laatste studie zijn deze gelijk aan 0,0574 in de jaren zeventig en 0,0631 in de jaren tachtig. Deze 
verschillen kunnen waarschijnlijk worden teruggebracht tot een verschil in definitie van de na
tuurlijke werkloosheid. In Kuipers en Kuper (1990) is de kapitaalgoederen voorraad geen deter
minant van de werkgelegenheid . Dit is ervan waarschijnlijk de oorzaak, dat in die studie, in 
tegenstelling tot in de onderhavige, de werkgelegenheid zich zeer vertraagd aan de veranderin
gen in de afzet en de reële lonen aanpast. De vertraagde aanpassing van de werkgelegenheid 
zou aldus kunnen worden geïnterpreteerd als een vertraagde aanpassing van de kapitaalgoede
renvoorraad aan de veranderingen in de afzet en de reële arbeidskosten. In de onderhavige 
studie wordt de natuurlijke werkloosheid gedefinieerd als de werkloosheid die resteert wanneer 
alle aanpassingen zijn uitgewerkt, gegeven de feitelijk opgetreden groei van de kapitaalgoede
renvoorraad. In Kuipers en Kuper (1990) is de natuurlijke werkloosheid de werkloosheid die 
resteert indien alle aanpassingen, zonder één enkele restrictie, zijn uitgewerkt. In het eerste ge
val zou men kunnen spreken van de natuurlijke werkloosheid op korte termijn, in het tweede 
geval van de natuurlijke werkloosheid op lange termijn. In de laatste definitie wordt derhalve 
impliciet verondersteld , dat ook de kapitaalgroei zich aan de gewijzigde omstandigheden heeft 
aangepast. Het is niet onaannemelijk dat na een negatieve schok de natuurlijke werkloosheid 
op korte termijn groter is dan die op lange termijn. 
27 Gordon komt tot dezelfde conclusie voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Gordon 
(1983): inz. 118. 
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en tachtig. Het is niet onaannemelijk, dat de lonen en prijzen in een inflatoi
re wereld sterker reageren op marktonevenwichtigheden dan in een deflatoi
re. Een voor de hand liggende reden is, dat aanbieders, gegeven de op korte 
termijn inelastische vraagcurven, bij een vraagoverschot de lonen en prijzen 
eerder zullen verhogen dan deze bij een aanbodoverschot te verlagen.28 In 
het eerste geval treedt namelijk een stijging op van respectievelijk de loon
som en de omzet, in het tweede een daling. Overheersen in een inflatoire we
reld de perioden met een vraagoverschot en in een deflatoire de perioden 
met een aanbodoverschot dan zal dus in een inflatoire wereld een sterkere 
reactie van de prijzen op de marktsituatie kunnen worden waargenomen 
dan in een deflatoire. Echter ook indien in een inflatoire wereld de perioden 
met een vraagoverschot en in de deflatoire wereld die met een aanbodover
schot niet overheersen, dan nog kunnen bij het veronderstelde a-symmetri
sche prijsaanpassingsgedrag in de eerste wereld de reacties van de lonen en 
prijzen op de marktsituatie sterker zijn dan in de tweede. Dit zal bij voor
beeld het geval zijn indien van de deflatie een depressieve invloed uitgaat op 
de verwachtingen en de inflatie leidt tot optimistische verwachtingen. In het 
eerste geval zal men een situatie van vraagoverschot als een tijdelijk ver
schijnsel opvatten en dus huiverig zijn op straffe van verlies van marktaan
deel in de toekomst de prijzen in opwaartse richting aan te passen. Daaren
tegen zal een vraagoverschot in de tweede situatie als een duurzaam ver
schijnsel worden ervaren waardoor een prijsverhoging zonder al te grote risi
co's voor toekomstige marktaandelen kan worden doorgevoerd. 

Een tweede verschil tussen het interbellum en de jaren zeventig en tachtig 
betreft de invloed van de invoerprijsstijging en de vraagfactoren op de werk
loosheid. Uit de vergelijkingen (4.3) en (4.4) volgt, dat een versnelling van 
de invoerprijsstijging de werkloosheid in de jaren twintig en dertig doet afne
men, terwijl hierdoor in de jaren zeventig en tachtig de werkloosheid toe
neemt. Uit deze vergelijkingen blijkt bovendien, dat een versnelling in de 
groei van de wereldhandel in de jaren twintig en dertig leidt tot een daling 
van de werkloosheid, terwijl in de jaren zeventig en tachtig van de vraagfac
toren een vrijwel te verwaarlozen opwaartse invloed op de werkloosheid uit
gaat. De geconstateerde verschillen zijn vrijwel volledig terug te voeren op 
twee verschillen in het loongedrag: (a) in het interbellum is, waarschijnlijk 
wederom als gevolg van het a-symmetrische prijsaanspassingsgedrag, sprake 
van een zeer onvolledige doorberekening van de daling van de consumptie
prijzen in de lonen, terwijl in de jaren zeventig en tachtig de prijscompensa
tie volledig is; (b) in tegenstelling tot in de jaren zeventig en tachtig heeft 
een verandering in de gemiddelde arbeidsproduktiviteit in het interbellum 
geen invloed op de nominale lonen. Deze verschillen in de loonvorming lei-

,a Baily brengt het achterwege laten van loonaanpassingen in de Verenigde Staten in het mid
den van de jaren dertig in verband met het feit, dat in die jaren binnen de bedrijven het al
gemene gevoelen bestond, dat een vergroting van de afzet door middel van loon- en prijsverla
gingen niet werkte. Baily (1983): inz. 57. 
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den ertoe dat in het interbellum een versnelde daling van de invoerprijzen 
leidt tot een versnelde stijging van de reële lonen en daarmede tot een 
stijging van de werkloosheid en dat in de jaren zeventig en tachtig een ver
snelde stijging van de invoerprijzen tot dit resultaat leidt. Deze verschillen 
maken ook dat een versnelling in de stijging van de afzet in de jaren twintig 
en dertig een relatief beperkte versnelling in de stijging van de reële lonen 
tot gevolg heeft, waardoor de van de versnelde verbetering van de bezet
tingsgraad uitgaande negatieve invloed op de werkloosheid in deze jaren, in 
tegenstelling tot in de jaren zeventig en tachtig, niet wordt te niet gedaan.29 

De factoren, die, gegeven de werking van de goederen- en de arbeids
markt, als oorzaken van de stijging van de natuurlijke werkloosheid moeten 
worden aangemerkt, kunnen worden afgelezen uit tabel 4.3.30 Uit deze tabel 
blijkt, dat de stijging van de natuurlijke werkloosheid tussen de jaren twintig 
en dertig voornamelijk het gevolg is van de vertraagde groei van de wereld
handel en de kapitaalgoederen voorraad. 

Tabel 4.3. De oorzaken van de stijging van de natuurlijke werkloosheidsvoet 

1930-1938 t.o.v . 1923-1929 

Exogene variabele 

Totaal 

Bijdrage 

-0,045 
0,100 
0,145 
0,011 

0,211 

1980-1988 t.o.v. 1971-1979 

Exogene variabele 

Totaal 

Bijdrage 

-0,004 
0,073 
0,000 

- 0,020 

0,000 

0,000 
-0,018 

0,031 

29 In Kuipers en Kuper (1990) hebben de veranderingen in de vraagfactoren in de jaren zeven
tig en tachtig wel gevolgen voor de natuurlijke werkloosheid. Dit verschil met de onderhavige 
studie kan waarschijnlijk wederom worden teruggevoerd op het feit, dat de kapitaalgoederen
voorraad in Kuipers en Kuper (1990) niet als een zelfstandig determinant van de werkgelegen
heid is beschouwd. Zijn invloed op de werkgelegenheid verloopt dan in de evenwichtstoestand 
via de produktie, waardoor in vergelijking met de onderhavige studie, waarin de kapitaalgoede
renvoorraad bij de berekening van de natuurlijke werkloosheid exogeen is verondersteld, van 
veranderingen in de afzet en daarmede ook van de determinanten van de afzet een groter effect 
op de werkgelegenheid mag worden verwacht . 
• 0 Om in de jaren dertig de bijdragen van de onderscheiden grootheden aan de werkloosheids-

stijging te kunnen vaststellen is O,OOO~ gelineariseerd in de omgeving van u=0,0732, t.w. 
u 

de werkloosheidsvoet waarbij de gelineariseerde functie dezelfde totale stijging van de werkloos
heid oplevert als de oorspronkelijke niet-lineaire functie. 
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Daarnaast heeft ook de versnelde daling van de invoerprijzen enige invloed 
gehad.31 De vertraging in de groei van de beroepsbevolking heeft de stijging 
van de natuurlijke werkloosheid enigszins getemperd. In tegenstelling tot in 
de jaren dertig heeft de vertraging in de groei van de wereldhandel in de ja
ren tachtig op de natuurlijke werkloosheid geen merkbare invloed gehad. 
Van de andere vraagfactoren, de verandering van het financieringstekort 
van de overheid en de geldgroei, is evenmin enige invloed uitgegaan. Voor 
de stijging van de natuurlijke werkloosheid tussen de jaren zeventig en de ja
ren tachtig kan slechts één oorzaak worden aangewezen: de vertraging in de 
groei van de kapitaalgoederenvoorraad. De vertraging in de stijging van de 
invoerprijzen en de belasting- en premiedruk, betaald door de werknemers, 
heeft op de natuurlijke werkloosheid een negatief effect gehad. Hetzelfde kan 
worden gezegd van de vertraging in de groei van de beroepsbevolking. 

Er resteert de vraag naar de oorzaken van de daling van de groeivoet van 
de kapitaalgoederenvoorraad. Volgens de voor de twee perioden geschatte 
investeringsvergelijkingen - men zie tabel 3.2 - kan de daling van de groei
voet van de kapitaalgoederenvoorraad zowel zijn veroorzaakt door een da
ling van de gemiddelde kapitaalproduktiviteit als door een stijging van de 
arbeidskosten per eenheid kapitaal. Door de stijging van de bezettingsgraad 
lag de gemiddelde kapitaalproduktiviteit in de jaren dertig 0,056 boven het 
niveau in de jaren twintig. De arbeidskosten per eenheid produkt lagen in 
de jaren dertig echter slechts 0,025 boven het niveau in de jaren twintig. De 
verschillen tussen de gemiddelde niveau's van de gemiddelde kapitaalpro
duktiviteit en de arbeidskosten per eenheid kapitaal in de twee decennia ver
mogen de daling van de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad dus niet 
te verklaren. In het licht van de zeer trage aanpassing van de feitelijke aan 
de gewenste kapitaalgoederenvoorraad in het interbellum ligt het meer voor 
de hand voor de verklaring van de daling van de groeivoet van de kapitaal
goederenvoorraad te kijken naar de ontwikkelingen in de beginjaren dertig. 
Tijdens de jaren 1929-1933 steeg het arbeidsaandeel in de produktie van de 
particuliere sector van 0,469 tot 0,502, terwijl de bezettingsgraad van de ka
pitaalgoederenvoorraad in deze periode daalde van 1,00 tot 0,85. De ver
traagde aanpassing van de feitelijke aan de gewenste kapitaalgoederenvoor
raad heeft ertoe geleid, dat deze zeer ongunstige omstandigheden nog tot ver 
in de jaren dertig hun invloed op de investeringen hebben doen gelden. 

De arbeidskosten per eenheid kapitaal lagen in de jaren tachtig niet onbe
langrijk, namelijk 0,142, beneden het niveau in de jaren zeventig. Ook de 
gemiddelde kapitaalproduktiviteit was in de jaren tachtig niet onaanzienlijk, 
namelijk 0,110 lager dan in de jaren zeventig. Dit laatste was voor een derde 

31 Dimsdale, NickelI en Horsewood (1989) beschouwen de daling van de invoerprijzen als een 
van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de werkloosheid in Groot-Brittannië in de be
ginjaren dertig. 
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het gevolg van de daling van de bezettingsgraad en had voor de rest een 
meer structureel karakter.32 De daling van de groeivoet van de kapitaalgoe
derenvoorraad is dus het gevolg van de vrij sterke daling van de gemiddelde 
kapitaalproduktiviteit, waarvan de negatieve invloed op de kapitaalgroei 
onvoldoende is gecompenseerd door de positieve invloed die is uitgegaan van 
de daling van de arbeidskosten per eenheid kapitaal. 

5. CONCLUSIE 

De in de inleiding gestelde vragen kunnen nu als volgt worden beantwoord. 
I Zowel in de jaren twintig en dertig als in de jaren zeventig en tachtig was 

in Nederland sprake van een gebrekkige werking van de goederenmarkt 
en de arbeidsmarkt. In het interbellum kwam dit tot uitdrukking in het 
feit, dat van de werkloosheid in de jaren dertig nog nauwelijks enige druk
kende werking op de lonen uitgaat, dat de afzet volstrekt prijsinelastisch 
is en dat de goederenprijzen volstrekt niet reageren op de zich op de goe
derenmarkt voordoende onevenwichtigheden. Het gevolg is, dat in deze 
periode het evenwicht op korte termijn (Au = 0 en Aq = 0) en het even
wicht op lange termijn (Au = 0, Aq = 0 en A k = 0) niet bestaan. Op korte 
termijn past de feitelijke produktie zich via bezettingsgraadveranderingen 
aan de afzet aan. Op lange termijn leiden veranderingen in de bezettings
graad tot veranderingen in de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad 
en zorgen ze er langs deze weg voor, dat de groei van de produktiecapaci
teit zich bij de afzetgroei aanpast. Lonen en prijzen reageren in de jaren 
zeventig en tachtig wel op de zich voordoende onevenwichtigheden. Mede 
als gevolg van het optreden van padafhankelijkheid verloopt het aanpas
singsproces echter zeer traag. Bovendien geldt, dat de afzet prijsinelastisch 
is. Hoewel door prijs- en loon passingen bewerkstelligde korte- en lange
termijnevenwichten in dit geval niet principieel onmogelijk zijn, is toch 
gebleken dat de omstandigheden in de jaren zeventig en tachtig niet zoda
nig waren, dat deze evenwichten in deze jaren ook inderdaad konden op
treden. Ook in de jaren zeventig en tachtig zijn het meer de hoeveelheids
aanpassingen, de veranderingen in de bezettingsgraad en de veranderin
gen in de groei voet van de kapitaalgoederenvoorraad, die voor de ruiming 
van de goederenmarkt zorgen dan de prijsaanpassingen. 

2 Het vermoeden is uitgesproken, dat het zinvol is de waargenomen ver
schillen tussen de loon- en prijsvorming in de twee perioden te zien tegen 
de achtergrond van de prijsontwikkeling in deze perioden, t.W. de deflatie 
in het interbellum en de inflatie in de jaren zeventig en tachtig. Op korte 
termijn inelastische vraagcurven zullen de bedrijven en de werknemers er
van weerhouden de prijzen en de lonen in neerwaartse richting aan te pas-

S2 Zoals in voetnoot 23 reeds is aangegeven hangt de structurele daling van de gemiddelde kapi
taalproduktiviteit waarschijnlijk samen met de in de jaren zeventig en tachtig opgetreden ar
beidstijdverkorting. 
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sen. Onvolledige doorberekening van consumptieprijsveranderingen in de 
lonen en het nauwelijks of niet reageren van lonen en prijzen op zich voor
doende marktonevenwichtigheden kunnen daarom eerder in een deflatoir 
dan in een inflatoir klimaat worden verwacht. 

3 Bij slecht werkende goederenmarkten staat de arbeidsmarkt er alleen voor 
de negatieve gevolgen van bestedingsschokken voor de werkloosheid op te 
vangen. In de jaren dertig noch in de jaren tachtig blijkt de arbeidsmarkt 
hiertoe in staat te zijn geweest. De natuurlijke werkloosheid, d.i. de werk
loosheid die resteert wanneer alle aanpassingen op de arbeidsmarkt zijn 
uitgewerkt, blijkt zowel in de jaren dertig als in de jaren tachtig zeer hoog 
te zijn, namelijk respectievelijk 23,4% en 12,3% van de beroepsbevolking. 
De stijging van de natuurlijke werkloosheid was in het bijzonder hoog in 
het interbellum. Daar de natuurlijke werkloosheid reeds hoog was in de 
jaren zeventig, was de stijging ervan in de afgelopen twee decennia veel 
minder sterk. Neemt men de marktwerking als gegeven aan, dan blijkt de 
stijging van de natuurlijke werkloosheid in het interbellum in het bijzon
der het gevolg te zijn van de sterke vertraging in de groei van de wereld
handel en de kapitaalgoederenvoorraad. De stijging van de natuurlijke 
werkloosheid tussen de jaren zeventig en de jaren tachtig blijkt alleen het 
gevolg te zijn van de vertraging in de groei van de kapitaalgoederenvoor
raad. Tot de arbeidsmarkt behorende aanbodfactoren, zoals bij voorbeeld 
een verandering in de wig, kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden 
gesteld. In de jaren zeventig en tachtig is van de opgetreden daling van 
de wig juist een neerwaarts effect op de natuurlijke werkloosheid uit
gegaan. Opmerkelijk is tenslotte, dat de vertraging van de invoerprijsstij
ging in de afgelopen twee decennia heeft geleid tot een daling van de na
tuurlijke werkloosheid, terwijl de versnelde daling van de invoerprijzen in 
het interbellum de natuurlijke werkloosheid juist heeft doen toenemen. 
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APPENDIX 

De gehanteerde data voor het interbellum en de jaren zeventig en tachtig 
zijn opgenomen in respectievelijk de tabellen A.I en A.2.33 De symbolen 
hebben de volgende betekenis. 

u 

x 

w 

n 

x· 

f 

indirecte belastingen minus prijsverlagende subsidies als perunage van de 
bruto produktie van de particuliere sector; 

werkloosheid als perunage van de totale beroepsbevolking; 

volume bruto produktie van de particuliere sector exclusief aardgas; 

loonsom per werknemer in de particuliere sector; 

premies sociale verzekeringen, pensioenpremies en belastingen op lonen 
en inkomensoverdrachten betaald door werknemers als perunage van 
de lonen en salarissen in de particuliere sector (1971-1988); directe be
lastingen betaald door de werknemers als perunage van het totale loon
inkomen (1922-1939); 

feitelijke en toegerekende premies sociale verzekeringen en pensioenpre
mies betaald door de werkgevers als perunage van de lonen en salarissen 
in de particuliere sector; 

werkgelegenheid in de particuliere sector, exclusief aardgas; 

volume dubbel gewogen wereldhandel, exclusief aardgas (1971-1988); 
volume enkelvoudig gewogen wereldhandel (1922-1938); 

financieringstekort van de totale overheid als perunage van het netto 
nationale inkomen tegen marktprijzen; 

m liquiditeitenmassa (M2 ) (1971-1988); primaire geldvoorraad (MI) 
(1922-1938); 

Pc prijsindex particuliere consumptie; 

Pm prijsindex invoer goederen en diensten (1971-1988); prijsindex invoer 
goederen (1922-1938); 

p deftator bruto produktie particuliere sector; 

k voorraad outillage en transportmiddelen particuliere sector, exclusief 
aardgas; 

33 Voor het interbellum is geen gebruik gemaakt van de recentelijk in Den Bakker, Huitker en 
Van Bochove (1987) gepubliceerde herziene reeksen, daar op basis van deze publikatie niet alle 
benodigde reeksen konden worden verkregen. Uit consistentie-overwegingen is eraan de voor
keur gegeven, zo veel als mogelijk is, te werken met de in het verleden door het Centraal Plan
bureau beschikbaar gestelde reeksen. 
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q bezettingsgraad produktiecapaciteit particuliere sector. 

Een stip boven een variabele stelt een relatieve verandering van de betrok
ken variabele voor. 
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Tabel A.1. Tüdreeksen in de periode 1922-1939 

ux 100 xx 100 wx 100 lwn x/k w·n/p ·x 

1922 4,300 2, 153 -5,930 0,046 0,621 0,501 
1923 4,700 1,599 -4,098 0,044 0,628 0,491 
1924 3,900 4,506 -2,547 0,038 0,649 0,470 
1925 3,800 2,396 0,000 0,038 0,655 0,468 
1926 3,400 6,350 0,000 0,038 0,676 0,458 
1927 3,300 2,703 0,000 0,038 0,683 0,470 
1928 2,800 4,223 1,686 0,034 0,690 0,459 
1929 2,800 3,230 2,653 0,035 0,690 0,469 
1930 3,400 -1,650 0,808 0,037 0,655 0,5 15 
1931 6,600 -6,883 - 1,683 0,042 0,600 0,546 
1932 11 ,300 - 1,739 -5,950 0,042 0,586 0,5 19 
1933 12,800 -0,316 -3,553 0,042 0,586 0,502 
1934 13,800 1,459 -2,785 0,044 0,600 0,485 
1935 15,600 3,063 -4,806 0,047 0,621 0,460 
1936 17,400 3,396 -2,039 0,043 0,648 0,438 
1937 14,300 8,387 2,081 0,039 0,696 0,417 
1938 12,600 -0,758 0,971 0,043 0,683 0,435 
1939 9,600 1,254 0,000 0,676 0,428 

Tabel A. I. vervolg 

n x 100 x* x 100 J:. x 100 rh x 100 
Xn 

Pex 100 Pm x 100 px 100 k·x 100 q 

1922 1,271 11 ,896 -8,014 - 7,640 -18,910 - 4,348 2, 119 0,903 
1923 -0,837 0,580 6,3 16 - 2,688 -1,500 0,610 -4,545 0,451 0,910 
1924 2, 110 17,810 8,210 -6,238 2,290 4,880 0,000 1, 167 0,938 
1925 2,066 12,310 4,962 - 5,841 0,750 0,580 0,000 1,376 0,945 
1926 2,024 -0,750 1,913 -0,432 -3,700 -6,940 -2,38 1 3,021 0,983 
1927 1,587 12,3 10 0,805 -3,088 -0,770 -0,620 - 2,439 1,743 0,986 
1928 3,10 1 3,050 1,510 0,224 1,550 0,630 0,000 3, 133 1,000 
1929 2,632 4,690 2,802 0,948 -0,760 -3,110 0,000 3,240 1,000 
1930 1,832 -5,830 1,331 3,370 -3,850 -8,970 - 4,878 3,531 0,945 
1931 -2, 158 -6,850 4,117 4,436 -7,200 -18,310 -2,564 1,705 0,865 
1932 -5,882 -14,270 4,647 0,358 -8,620 - 19,830 -5,263 0,559 0,853 
1933 0,000 2,100 6,236 - 3,366 -2,830 -10,750 0,000 -0,335 0,852 
1934 0,781 3,490 1,010 - 4,697 - 1,940 -6,020 0,000 -0,855 0,867 
1935 0,000 -0,200 1,666 -8,084 -3,960 -3,850 -2,778 -0,412 0,901 
1936 0,388 5,500 0,999 -1,988 - 1,030 4,000 0,000 -0,979 0,938 
1937 3,861 14,830 8,305 14,444 3, 130 35,900 2,857 0,913 1,011 
1938 2,602 - 5,460 0,890 12, 191 1,010 -5,660 0,000 1,243 0,989 
1939 2,536 2,368 4,452 2,777 2,276 0,983 

Bron: n, x, p, q, w: Kuipers, Muysken en Van Sinderen (1979). 

u, xn, f: Centraal Bureau voor de Statistiek (1979) . 

twn, x*, p" Pm: Slik (1968). 
m: Kuné en Van Nieuwkerk (1974). 
k is berekend met behulp van de reeksen van x en q en de in Kuipers, Muysken en Van Sinde-

ren (1979) berekende waarde van de gemiddelde kapitaalcoëfficiënt (k/ (x/q) = 1,45). 
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Tabel A.2. Tijdreeksen in de periode 1971 -1988 

tk ux 100 xx 100 WX 100 twn twg x/k w· n/p · x 

197 1 0, 115 2,623 4,075 13, 133 0,245 0,184 1,145 0,733 
1972 0, 11 7 3,662 3,5 15 12,586 0,259 0, 186 1,143 0,725 
1973 0, 110 3,650 6,115 15,591 0,272 0,201 1,158 0,722 
1974 0,103 4, 187 4,107 15,669 0,285 0,206 1,146 0,742 
1975 0,106 5,490 -2,162 12,811 0,288 0,207 1,080 0,771 
1976 0,104 5,748 5,599 10,992 0,298 0,209 1,108 0,738 
1977 0, 11 2 5,497 2,366 8,294 0,300 0,205 1,088 0,733 
1978 0, 11 4 5,397 2,854 7,223 0,307 0,203 1,075 0,730 
1979 0,109 5,388 2,441 6,223 0,3 12 0,205 1,060 0,738 
1980 0,109 5,934 1,488 5,907 0,317 0,208 1,044 0,73 1 
1981 0,107 8,294 - 1,4 19 4,290 0,3 19 0,209 1,009 0,712 
1982 0,103 10,765 -1,096 6,125 0,335 0,207 0,977 0,695 
1983 0,101 12,5 18 1,702 3,835 0,354 0,215 0,966 0,680 
1984 0,100 12,329 3,830 0,398 0,350 0,213 0,970 0,644 
1985 0,100 10,942 2,528 1,960 0,339 0,2 13 0,953 0,636 
1986 0, 104 9,730 2,181 2,482 0,328 0,214 0,929 0,649 
1987 0,106 8,936 1,256 1,328 0,340 0,210 0,906 0,666 
1988 0,104 8,876 4,205 2,000 0,340 0,206 0,905 0,649 

Tabel A.2. Vervolg 

n x 100 x· x 100 ~x 100 ril x 100 p,x 100 Pmx 100 px 100 k"x 100 q 
Xn 

1971 0,267 7,600 3,610 11,916 8,002 4,001 8,423 5,697 1,000 
1972 -1,405 9,300 1,684 11,952 8,333 0,000 8,425 3,757 0,980 
1973 -0,098 9,300 1,357 21,952 9,401 7,692 9,208 4,71 1 0,995 
1974 -0, 197 4,000 2,683 20,041 9,376 32,141 7,958 5, 162 0,983 
1975 - 1,085 -3,300 5,011 5,727 1,485 4,285 9,641 3,844 0,939 
1976 -0,673 11 ,300 4,660 22,604 8,999 6,999 9, 140 2,9 17 0,950 
1977 -0,126 3,600 3,681 3,988 5,505 2,804 6,357 4,068 0,954 
1978 0,476 6,700 4,0 19 3,893 4,302 -1,712 5,255 4,083 0,961 
1979 1,171 7,800 5,075 7,495 4,236 10,928 3,686 1,968 0,969 
1980 0,567 4,900 7,111 3,835 6,952 14,548 6,018 3,048 0,950 
1981 -2,082 0,200 8,024 5,270 6,300 14,300 6,359 1,995 0,9 11 
1982 - 3,027 0,100 8,777 8,507 5,362 1,400 6,546 2, 144 0,902 
1983 - 2,270 3,000 9,403 10,706 2,768 0,345 2,036 2,876 0,910 
1984 0,000 6,900 8,544 6,867 2,085 5,675 2, 129 3,325 0,936 
1985 1,689 3,400 7,233 10,692 2,2 13 1,221 2,318 4,418 0,948 
1986 2,076 2,500 5,599 5,09 1 0,333 - 15,836 0,36 1 4,759 0,946 
1987 1,373 5,500 7,902 6, 156 -0,415 -5,444 - 1, 191 3,832 0,94 1 
1988 1,003 7,000 7,207 7,701 0,500 -0,808 1,500 4,392 0,953 

Bron: alle variabelen met uitzondering van Je" en q tot 1988: Jongbloed c.s. (19(;)). De waarden 
van deze variabelen in 1988: Centraal Planbureau (1989a). 
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q : beschikbaar gesteld door het Centraal Planbureau. 

k': de voorraad outillage en transportmiddelen is berekend door bij de voorraad outillage en 
transportmiddelen uit 1952 (bron: Kom en Van der Weide (1960) ) het volume van de netto
investeringen in outillage en transportmiddelen van de niet-aardgassector op te tellen. De nomi

nale waarde van de voorraad outillage en transportmiddelen in 1952 is gedefleerd met de prijs
index van de investeringen in outillage en transportmiddelen. Bron prijsindex investeringen in 
outillage en transportmiddelen en bruto-investeringen in outillage en transportmiddelen in de 

niet-aardgassector: Jongbloed c.s. (1989). De depreciatie van outillage en transportmiddelen in 

de niet-aardgassector is berekend met behulp van reeksen uit Jongbloed c.s. (1989) en verschil
lende jaargangen van de Nationale rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ervan 

uitgaande dat van de voorraad outillage en transportmiddelen in de niet-aardgassector per jaar 

+ te niet gaa t. 
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