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Ten geleide

Economenbenadrukkenin hun theorieënde coördinerendefunctie van prijzen. In
hoeverrehet prijsmechanismezich inderdaadnaar behorenvan die taak kwijt en
snel evenwichttussenvraagen aanbodbewerkstelligt,is natuurlijk eenempirische
kwestie.In recentebijdragenaande literatuurover dit themagaatveel aandachtuit
naar de rol van de bezettingsgraadin prijsvergelijkingen en is als maatstafvoor
marktwerking de traagheidsratio geopperd.Dit kengetal is hoog bij een kleine
coëfficiënt voor het niveau en een grote coëfficiënt voor de mutatie van de
bezettingsgraadin een prijsmutatie-vergelijking, en omgekeerd.Een hoge traag-
heidsratiozou duidenop slechtemarktwerkingin de zin van prijsstarheiden gebrek
aan‘dynamiek’, met lagegroei van productieen werkgelegenheidtot gevolg.In dit
werkdocumentwordt betoogd dat een grote coëfficiënt voor de mutatie van de
bezettingsgraadjuist een aanwijzing is dat veranderingenin de korte-termijn
marginale kostensnel wordendoorgegevenin de prijzen. Simulatiesmet eenklein
model laten zien dat een lage traagheidsrationiet gepaardgaat met snelle conver-
gentie naar een (lange-termijn) evenwicht. De ligging van dit evenwicht blijkt
onafhankelijk van de traagheidsratio,zodat een lage waarde hiervan evenmin
gepaardgaatmet structureelhogegroei.

Het werkdocumentis samengestelddoor A. Nieuwenhuisen J.J.Graaflandvan de
afdeling ToegepasteAlgemeen Evenwichtsmodellenen P.A. Terra-Pilaarvan de
afdelingBedrijfstakkenmodelontwikkeling.

Den Haag,januari1997 F.J.H.Don
directeur
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1 Inleiding

Bij empirisch onderzoeknaar prijsvorming zijn aanwijzingenvoor een positief
verbandtussenconcentratiegraaden prijsstarheidgevonden.Een hogeconcentratie-
graad wordt geassocieerdmet een gebrek aan concurrentieen prijsstarheidmet
slechtemarktwerking.Prijsstarheidkan verschillendebetekenissenhebben,eenlage
frequentie van prijsaanpassing,een lage coëfficiënt in een partieel-aanpassings-
mechanismeof een geringe invloed van bezettingsgraden(meer algemeen:vraag-
variabelen)op prijzen. Hier komt alleenprijsstarheidin de laatstebetekenisaande
orde.Omdatbezettingsgradenstationairevariabelenzijn en dus geeninvloed op de
lange-termijn evenwichtsprijshebben, gaat het hier louter om de aanpassings-
processen op korte en middellange termijn zonder consequentiesvoor het
lange-termijnevenwicht.

In de literatuur over marktwerking wordt grote betekenistoegekendaan de
hoogtevan de coëfficiëntenvan het niveau en van de mutatie van de bezettings-
graadin eenprijsmutatie-vergelijking (Kuipers,1991).Een geringeinvloed van het
niveauvan de bezettingsgraad(vergelekenmet die van de mutatie) zou wijzen op
prijsstarheid.De gedachteis dat naarmatede prijsveranderingsterker reageertop
onder- en overbezetting,sneller een nieuw evenwichtwordt bereikt. De juistheid
van dezeopvattingwordt in Paragraaf2 onderzochtmet eentheoretischebeschou-
wing van prijsvergelijkingen; een sterk effect van de mutatie van de bezettings-
graad valt juist te verwachtenals een veranderingin de korte-termijn marginale
kostensneldoorwerktin de afzetprijs.Paragraaf3 onderzoekthet evenwichtsherstel
in een klein, eenvoudigmodel; een sterk effect van het niveau van de bezettings-
graad blijkt niet samen te gaan met snelle terugkeer naar een lange-termijn
evenwicht.Bijlage A beschrijft enkeleexperimentenmet bezettingsgraadinvloeden
in het bedrijfstakkenmodelATHENA (CPB, 1990). Alle resultatenbevestigende
verwachtingdat veranderingvan de korte-termijn dynamiek geen gevolgenheeft
voor de lange-termijnoplossingvan het model.

2 Theorie

2.1 Winstmaximalisatie

De marginale kostenspelenvolgensde economischetheorieeenbelangrijkerol bij
de prijsvorming. Onder volledige mededinging leidt winstmaximalisatietot de
eerste-ordevoorwaardedat elke ondernemerzijn productieniveauzó kiest dat de
marginale kostenMK gelijk zijn aan de marktprijs p van het product, die hij als
gegevenbeschouwt:

(1) MK = p.
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De eis dat geenenkeleondernemerwinst maakt of verlies lijdt, impliceert dat de
marginalekostenin dat punt gelijk zijn aande gemiddeldekosten(locaal constante
schaalopbrengsten).Op geaggregeerdniveauzijn niet alleende hoeveelhedenmaar
ook de prijzen endogeenen doetde inverseaanbodvergelijking, p = MK, dienstals
prijsvergelijking. Onderonvolledigemededingingis de eerste-ordevoorwaardevoor
maximalewinst dat de marginale kostengelijk zijn aan de marginale opbrengsten
MO:

(2) MK = MO.

De gedaantevan de marginale-opbrengstenfunctiehangt af van de marktvorm.
Onder Bertrand-mededinging,zoals in het algemeen-evenwichtsmodelMIMIC
(Gelauff en Graafland,1994),geldt

(3) MO = p . (1 + e−1),

waare de eigen-prijselasticiteitvan de vraagnaarhet productis. De vergelijking

(4) p = (1 + e−1)−1 . MK =: (1 + mu) . MK

(mu is de mark-up), die volgt uit combinatievan (3) met (2), is echter niet de
oplossingnaarde eigenprijs, want de prijselasticiteite is geenconstantemaareen
functie van alle prijzen.1 In relatieveveranderingengeldt

(5) p̊ = (1 − c) . MK̊ + c . p̊f,

waarpf de prijs van de (buitenlandse)concurrentenis en å de relatieveverandering
van de variabelea, voor a = p, pf, ... Onder aannemelijkeveronderstellingenis c
echter klein en ligt de elasticiteit van de marginale kosten dicht bij één. Onder
Cournot-mededingingkan dat anderszijn, maar is c nog steedsniet echt groot.
Daaromgeldt onder onvolledigemededingingbij benaderingwat onder volledige
mededingingexactgeldt:

(6) p̊ ≈ MK̊.

1 Dit geeft een theoretischerechtvaardigingvoor het opnemenvan buitenlandse-concurren-
tenprijzenin prijsvergelijkingen,zoals in FKSEC (CentraalPlanbureau,1992) en ATHENA.
De specificatievan prijsvergelijkingenis uitvoerigerbehandeldin Nieuwenhuis(1996).
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Eenvoudshalvewordt in het vervolg de mark-up constantveronderstelden geabs-
traheerdvan eenmogelijk effect van de buitenlandse-concurrentenprijs.2

Meestal wordt in prijsvergelijkingen een vraagvariabeleopgenomen,bijvoor-
beeld een bezettingsgraadterm,met als rechtvaardigingde ad hoc veronderstelling
dat de mark-up daarvanafhangt. Een verklaring die bij elementairetheoretische
noties aansluit, is dat aanpassingskostenleiden tot rigiditeit op korte termijn van
sommige productiefactorenen daarmeeeen verschil tussende korte- en lange-
termijn marginale kostenveroorzaken.In de volgendesubparagraafwordt daarom
de marginale-kostenfunctienaderonderzocht.

2.2 De marginale-kostenfunctie

Eenvoudshalvewordt eerst afgezienvan technischevooruitgangen verondersteld
dat de productiefunctieop lange termijn, als alle productiefactorenvariabel zijn,
wordt gekenmerktdoor constanteschaalopbrengsten.Er zijn drie (groepenvan)
productiefactoren,kapitaalk, arbeid en materiaalm (op macroniveau:ingevoerde
grond- en hulpstoffen). Duaal aan de productiefunctiex = f(k, , m) is er een
kostenfunctie,

(7) K = C(pk, p , pm, x) = g(pk, p , pm) . x,

waar de functie g(.), die lineair homogeenin zijn argumentenis, staat voor de
lange-termijngemiddeldekostenGKL èn lange-termijnmarginale kostenMKL. In
relatieveveranderingenluidt dezefunctie

(8) GK̊L = MK̊L = wk . p̊k + w . p̊ + wm . p̊m,

waar wi := ∂ln g / ∂ln pi, het kostenaandeelvan factor i. De vraagvergelijkingen
voor de productiefactorenvolgenvia Shephard’s Lemmauit (7), bijvoorbeeld

(9) k = ∂C / ∂pk.

De veronderstellingvan volledig flexibele inzet van alle productiefactorenis
echterniet realistisch.Dit geldt in het bijzondervoor kapitaal.De enigeechtgoede
manierom hiermeerekeningte houdenbestaaterin dat in het model aanpassings-
kostenworden opgenomenen dat het strevenvan de ondernemerwordt geformu-
leerd als een dynamischoptimalisatieprobleem(Maccini, 1984). Hier wordt een

2 De effectenvan veranderingvan de mark-upwordenbehandeldin CPB (1997).
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eenvoudigeraanpak gevolgd, die leidt tot een veel gebruikte specificatie van
prijsvergelijkingen.

Bij de beslissingover k vormt de ondernemerverwachtingenover de factor-
prijzen en de vraag. Hij doet investeringenom k op de bij deze verwachtingen
optimale,gewenstewaardeke te brengen.Op de korte termijn ligt de hoeveelheid
kapitaal,gevormdop basisvan eerdereverwachtingen,echtervast.De ondernemer
kan alleen de inzet van de overige productiefactorenaanpassenals de feitelijke
factorprijzenen de feitelijke vraag afwijken van hun verwachtewaarde.Hij doet
dat zó dat de variabelekostenVK minimaalzijn. Dit geeft

(10) VK = VC(p , pm, x, ke)

en voor de korte-termijnmarginalekosten

(11) MKK := ∂VC / ∂x.

In relatieveveranderingenluidt de MKK-functie

(11’) MK̊K = ε . p̊ + εm . p̊m + εx . (x̊ − k̊e).

De eigenschappenvan deze functie hangenvia de variabele-kostenfunctiesamen
met die van de lange-termijnkostenfunctieen dito productiefunctie.3 De elastici-
teiten ε en εm tellen op tot één.Hun interpretatieis die van marginale aandelen
van de variabele kosten; deze zijn slechts bij een bijzondere structuur van de
productiefunctiegelijk aande overeenkomstigegemiddeldeaandelen.De elasticiteit
εx is gelijk aan minus de reciproquevan de eigen substitutie-elasticiteitvolgens
Allen van de factor kapitaal. Hoe slechter kapitaal kan worden vervangendoor
variabeleproductiefactoren,deste steiler is de MKK-functie, dat wil zeggen:deste
groter is εx. In het gevalvan eeneenvoudigeCobb-Douglasproductiefunctie,

x = χ . kκ . λ . mµ, κ + λ + µ = 1,

geldt ε = λ / (1 − κ), εm = µ / (1 − κ) en εx = κ / (1 − κ).4

De waardevan ke volgt uit (9) door voor de argumentenhun verwachtewaarde
in te vullen. Met behulpvan die vergelijking kan k̊e uit (11’) wordengeëlimineerd.
Bij benaderinggeldt

3 Zie Nieuwenhuis(1996).

4 In het geval van een CES produktiefunctiegeldt εx = wk / { σ . (1 − wk)}, met σ de
substitutie-elasticiteit.Eenlagewaardevan σ geeftduseenhogewaardevan εx.
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(12) MK̊K = MK̊Le + ε . (p̊ − p̊e) + εm . (p̊m − p̊e
m) + εx . (x̊ − x̊e),

waarhet superscripte aangeeftdat het om eenverwachtewaardegaat(en ke, zoals
eerder gedefinieerd,de bij deze verwachtingenoptimale waarde van k is). In
woorden: de korte-termijn marginale kosten zijn gelijk aan de verwachtelange-
termijn marginale kosten met correctiesvoor de mate waarin de prijzen van de
variabele productiefactorenen het volume van de productie afwijken van hun
verwachtewaarde.

Bij toenemendeschaalopbrengstenmoet eenextra term in x̊ (met eennegatieve
coëfficiënt) aan de bovenstaandeuitdrukkingenvoor de marginale kostenworden
toegevoegd.Bij schattingvan prijsvergelijkingen zonderdezeterm wordt vaak een
significant negatieveconstantegevonden,die ook kan staanvoor het effect van
technischevooruitgang.

Bij empirischonderzoekaanprijsvergelijkingenis vaak impliciet eenbenadering
van eenvan de bovenstaandeuitdrukkingenvoor de marginale kostengebruikt.Zo
kan de marginale-kostenfunctievan VINTAF−II en VINSEC (Draper et al., 1987)
worden gezienals een benaderingvan (11’), met de bezettingsgraadin de plaats
van de reciproque van de capital-output ratio. De marginale-kostenfunctievan
FKSEC volgt uit (12) als de verwachtefactorprijzen gelijk zijn aan de feitelijke
prijzen, met als gevolgdat de tweedeen derdeterm van (12) wegvallen.Hieronder
wordt deze laatstebenaderingvan de MKK-functie gebruikt. Om precieste zijn
wordt gesteld

(13) MKK ≈ GKL . qβ . e−δt,

waar GKL een gewogengemiddeldevan de factorprijzen is en q := x / xe staat
voor de bezettingsgraad.De exponentiëletrend −δ staat voor het effect van de
technischevooruitgang en, bij niet-constanteschaalopbrengsten,van de ontwik-
keling in de gemiddeldebedrijfsomvang.

2.3 De prijsvergelijking

Substitutievan (13) in (1) geeftvoor de prijsvergelijking5

(14) ln p = α . ln GKL + β . ln q − δ . t,

5 Bij onvolledigemededingingmoet aan (14) de (bijna) constanteterm ln(1 + mu) worden
toegevoegd.De veronderstellingdat niet de marginale kostenmaarde mark-upmu afhangt
van het niveauvan de bezettingsgraad(zie het slot van Paragraaf2.1), geeft dan in eenlog-
lineairebenaderinguiteindelijk dezelfdeprijsvergelijking.
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ofwel in relatievemutaties

(14’) p̊ = α . GK̊L + β . q̊ − δ.

De elasticiteit α is bij constantemark-up gelijk aan één; bij empirischonderzoek
zal mendie restrictieechterniet meteenopleggenmaareerstwillen toetsen.

Merk op dat de aanwezigheidvan q̊ in dezevergelijking niets met trage prijs-
aanpassingvan doen heeft. De prijzen zijn in het onderliggendemodel volmaakt
flexibel en volgen altijd en onmiddellijk de korte-termijn marginale kosten.Deze
zijn echterniet altijd gelijk aan de lange-termijnmarginale kosten,omdat aanpas-
singskostenmaken dat het voor de ondernemeroptimaal is de kapitaalgoederen-
voorraad geleidelijk aan te passen.Pieken en dalen in de productie worden
opgevangenmet variaties in de bezettingsgraad,die doorwerkenin de marginale
kosten.(14) is eenvergelijking voor de evenwichtsprijsinclusief eenconjunctureel
bezettingsgraadeffect.Omdat q een stationairevariabele is, levert de term β . q̊
geenstructurelebijdrageaande prijsontwikkeling.

Een eenmalige,permanentepositievevraagschokzal initieel eenstijging van de
bezettingsgraaden volgens (14’) dus ook van de prijs tot gevolg hebben,maar
daarmeeis het verhaalnatuurlijk niet afgelopen.De bestaandeproductiecapaciteitis
niet langeroptimaal;de hogebezettingsgraadis zelf al eensignaaldat uitbreiding
gewenstis. De tijdelijk hoge winsten,gevolg van het feit dat de prijs wegenshet
bezettingsgraadeffectis uitgestegenboven de gemiddeldekosten,zijn niet alleen
een financiëleprikkel tot uitbreiding maar kunnenindien nodig tevensdienenter
financieringervan.De vergroting van de productiecapaciteitleidt tot eendaling van
de bezettingsgraad,waarmeede voorafgaandestijging van de marginale kostenen
de prijs ongedaanwordt gemaakt. De kenmerken van het aanpassingsproces
(monotonedan wel oscillerendeconvergentie, de snelheidvan convergentie naar
eennieuw evenwicht)hangenaf van de specificatievan zowel de prijsvergelijking
als de investeringsvergelijking. Dit wordt in de volgende paragraaf met een
eenvoudigmodelgeïllustreerd.

Na eeneenmaligeschokkeert de bezettingsgraadop den duur dus terug tot zijn
evenwichtswaardevan één.In de werkelijkheid zorgt eenopeenvolgingvan uiteen-
lopendeschokkenervoor dat de bezettingsgraadzich in een golfbewegingom de
waarde van één slingert; een volledige periode daarvancorrespondeertmet een
conjunctuurcyclus. Vergelijking (14) impliceert dat de prijsontwikkeling een
overeenkomstigecyclischecomponentbevat.
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2.4 De traagheidsratio

Een oud idee is dat prijzen reagerenop het verschil tussenvraag d en aanbods:
p̊ = f{(d − s) / s} met f(0) = 0 en f ’(0) > 0, het Walrasiaansetatônnement.Merk op
dat dit eenniet-evenwichtsprocesis: bij de huidige prijs zijn vraagen aanbodniet
aanelkaargelijk, daarommoet de prijs zich alsnogaanpassen.Als de vraaggroter
(kleiner) is dan het aanbod,moet de prijs omhoog (omlaag); en de prijs blijft
veranderentot een evenwicht is bereikt. Voor deze rudimentairetheorie bestaat
geen micro-economischerechtvaardiging(Arrow, 1959). Niettemin is vaak het
niveau van q als proxy van het relatieve vraagoverschotaan de prijsmutatie-
vergelijking (14’) toegevoegd,bijvoorbeeldin FKSEC(CPB,1992,blz. 54):

(15) p̊ = α . GK̊L + β . q̊ + γ . (q − 1) − δ.

Daarbij is q genomenin afwijking van zijn normale,conjunctuurneutralewaarde,
die hier per veronderstellingéénis;6 als dat niet wordt gedaan,krijgt de constante
term een andereinterpretatie.q̊ wordt ook wel vervangendoor ∆q, wat in de
praktijk niet veel verschilmaakt.

Ter rechtvaardigingvan dezebenaderinggeldt de overeenkomstmet de vergelij-
king voor de loonvoetmutatie,waarinvaaknaastde veranderingook het niveauvan
de werkloosheidsvoetals verklarende variabele voorkomt. De langdurig hoge
werkloosheidin West-Europais wel in verbandgebrachtmet de relatievegrootte
van hun coëfficiënten,die iets zou zeggenover de vraagof en, zo ja, hoe snel de
werkloosheidterugkeertnaar eenevenwichtsniveau:snel evenwichtsherstelbij een
sterkeinvloed van het niveauvan de werkloosheid,hystereseals alleende verande-
ring van de werkloosheideeneffect heeft (zie Blancharden Summers,1986).Naar
analogiedaarvanheeft Kuipers (1991) eenkengetalvoor padafhankelijkheidop de
goederenmarktgedefinieerddat door Van Bergeijk en Haffner (1993) de traag-
heidsratio(TR) wordt genoemd.De definitie luidt

(16) TR := 100%. β / (β + γ).

Van Bergeijk en Haffner (1993) en Haffner (1993) vinden voor eenaantalOESO-
landen en, op een lager aggregatieniveau,voor de meeste bedrijfstakken in

6 Zij q* de bezettingsgraadverkregenmet de toppenlijnmethode,zodatde maximalewaarde
van q* één is. Definieerdanq := q* / q* , waarq* de normalewaardevan q* is.
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Nederlandhogewaardenvan TR, in de meestegevallenruim bovende 90%.7 Van
Bergeijk et al. (1993) doen simulatiesmet twee versiesvan het model MESEM
(Van Sinderen,1993), de een met een traagheidsratiovan 100% en de andervan
50%, en rapporterendat bij ‘flexibele’ marktwerking,volgens de tweedemodel-
versie,de groei van uitvoer en productieover de periode1984-1990aanmerkelijk
hogerzoudenzijn geweest.Dezelfdevariatie van parametersmaaktdeel uit van de
experimentendoor Van Sinderenet al. (1994), met vergelijkbareuitkomsten.Deze
simulatieresultatenzijn in overeenstemmingmet de idee dat de traagheidsratioeen
indicatorvan slechtemarktwerkingis.

Hier worden vraagtekensgeplaatst bij de juistheid van deze idee en van de
vermelde simulatieresultaten.Volgens de afleidingen hierboven heeft in de
vergelijking voor de evenwichtsprijs, (14), het niveau van q invloed op het
prijspeil, niet op de relatieveprijsverandering.Dit impliceert voor TR een waarde
van éénzonderdat daarmeeiets wordt gezegdover traagheidvan prijsaanpassing.
Integendeel,de verandering in de marginale kosten werkt volgens het onder-
liggendecomparatief-statischemodel meteendoor in de afzetprijs,zodateenkorte-
termijn evenwichtop de goederenmarkttot standkomt. Toevoegingvan het niveau
van q aan de evenwichtsvergelijking in relatievemutatiesverstoortjuist dit korte-
termijn evenwicht, gedefinieerddoor de gelijkheid van prijs (meer algemeen:
marginale opbrengsten)en korte-termijn marginale kosten. Maar omdat q een
stationairevariabeleis, blijft het lange-termijnevenwichtdoor dezemodelwijziging
onaangetast.Het enige dat veranderdis, is de korte-termijn dynamiek.In dit licht
vallen de simulatieresultatenmet MESEM, die een structureel hogere groei
suggereren,niet goedte begrijpen.

Het niveau van q in de prijsmutatievergelijking (15) legt bovendienaan het
prijsaanpassingsproceseen merkwaardigpatroonop, dat niet overeenkomtmet de
gedachteachter de toevoeging.Bekijk een geïdealiseerdeconjunctuurcyclus,die
samenvaltmet de eerstevolledige periodevan eensinusoïde:stijging tot eenpiek
vanuit de neutralepositie (waar de productiegelijk is aanzijn normalewaardeen
de bezettingsgraadgelijk aan één),neergang tot een dal, vervolgenshersteltot de
neutralepositie.Stel δ en de mark-upeenvoudshalveop nul. Dan is op tijdstip 0 de
prijs gelijk aan GKL, die samenvaltmet de lange-termijnmarginale kosten. De
eerstetwee termenvan (15) zorgen ervoor dat de prijs de korte-termijnmarginale

7 Waarschijnlijk zijn de hogewaardenvan de TR-ratio in de schattingenvan Haffner (1993)
vertekend.Het niveau van de bezettingsgraadis niet in afwijking van één genomen,en
tevens is in de meestegevallen de constanteonderdrukt.Daarom zal q-niveau als enige
stationairevariabelein de vergelijking de rol van de constante,met de interpretatievan een
trendterm,op zich hebbengenomen.Dit verklaartde lage waardevan zijn coëffici ënten.De
conjunctureleprijsmutatieszullen zijn opgevangendoor de q-mutatieterm.
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kostenvolgt. De derdeterm zorgt er echtervoor dat gedurendede eerstehelft van
de conjunctuurcyclus,waar de bezettingsgraadgroter dan één is, de prijs sneller
stijgt dande marginalekosten.Halverwegede cyclus,waar tijdensde neergangvan
q de neutralepositie wordt bereikt, is het verschil tussenprijs en marginale kosten
maximaal. Bij een evenwichtige bezettingsgraadis er dan een uiterst oneven-
wichtige prijs. Gedurendede tweede helft van de conjunctuurcyclus,waar de
bezettingsgraadkleiner dan éénis, wordt het opgebouwdepositieveverschil tussen
prijs en marginale kosten weer afgebroken.Al met al duurt het een volledige
conjunctuurcyclusalvorensde gelijkheid van prijs en marginale kostenis hersteld.
Figuur 1 brengt de conjuncturele prijsontwikkeling volgens twee alternatieve
specificaties,met TR = 1 of TR = 0, in beeld.

Echteconjunctuurcycliontberende symmetrietussende fasesvan hoogconjunc-

Figuur 1 Conjuncturele prijsontwikkelingbij TR = 1 en TR = 0

tuur en laagconjunctuuruit dit geïdealiseerdevoorbeeld,met als gevolgdat zelfs na
eenvolledige periodede gelijkheid van prijs en marginale kostenniet bereikt hoeft
te zijn.

De implausibiliteit van het hierbovenbeschrevenaanpassingsprocesis de reden
waaromeeneffect van het niveauvan q niet voorkomt in de prijsmutatie-vergelij-
kingen van ATHENA, het bedrijfstakkenmodelvan het CPB. In het algemeen-
evenwichtsmodelMIMIC wordt op voorhand uitgegaan van evenwicht op de
goederenmarkten,uitgedrukt in de gelijkheid van marginale kosten en marginale
opbrengsten,en komt een dergelijk effect evenmin voor. Alleen de prijsmutatie-
vergelijkingen van FKSEC bevattennog wèl een term in het niveau van q, als
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voortzettingvan een langerbestaandetraditie. De theoretischeèn empirischebasis
hiervoor is altijd zwak geweest.8

Ook op het gebiedvan de loonvormingis het sterkePhillips-curveeffect, dat is
de invloed van het niveau van de werkloosheidsvoetop de loonmutatie, ter
discussiegestelden zijn steedsmeerstemmenopgegaandie pleiten voor eenwage
curve, eenevenwichtsrelatietussenloonniveauen werkloosheidsniveau.Eénvan de
belangrijkste veranderingenin ATHENA sinds de gepubliceerdeversie (CPB,
1990) is de overgang van een (sterke) Phillips-curve op een wage curve, in
overeenstemmingmet de ideeëndie aan het loonvormingsprocesin MIMIC ten
grondslagliggen.9

Desalnietteminis de ideedat het verschil tussende feitelijke waardeen de even-
wichtswaardevan een grootheid invloed op het navolgendeaanpassingsproces
heeft, intuïtief zeeraansprekend.De specificatie(15) is duidelijk niet bevredigend,
maar hoe kan het beter?Het ligt voor de hand het relatieve verschil tussende
feitelijke prijs pt en de evenwichtsprijspe

t als verklarendevariabelein een prijs-
mutatievergelijking op te nemen.Definieeret := ln(pt / pe

t) en stel

(17) p̊t ≈ ∆ln pt = −ζ . et−1 + θ . ∆ln zt,

waarθ en z vectorenkunnenzijn; typischeelementenvan z zijn GKL, q en t, maar
ook andere variabelen mogen er deel van uitmaken mits zij het lange-termijn
evenwicht (14) niet verstoren. De evenwichtsprijspe

t is een niet-waargenomen
variabele,volgensde theoriegelijk aanhet rechterlidvan (14). Dit betekentdat et
het residu van (14) is (met α = 1). Vergelijking (17) is een eenvoudigvoorbeeld
van eenfoutencorrectiemechanisme, eenonderwerpdat in de econometriede laatste
jaren samen met coïntegratieen de analyse van niet-stationairegegevensveel
aandachtheeftgekregen.Dit is niet de plaatsom daaropverderin te gaan;vermeld
zij alleendat er goedeformeleargumentenvoor dezeintuïtievespecificatiebestaan.
Hij verenigt korte-termijn dynamiekmet een correctetheoretischespecificatievan
eenlange-termijnevenwichtsrelatiezoals(14). Een mogelijke rechtvaardigingvoor
q-niveau in de prijsmutatie-vergelijking is dat hij een proxy voor de fouten-
correctietermis. Maar merk op dat bij snelle prijsaanpassingde statischevergelij-
king al goed voldoet en de prijs achterafslechtsweinig hoeft te worden gecor-
rigeerd. Deze interpretatie leidt dus tot de conclusie dat een groot effect van

8 Iwai (1974, blz. 271 e.v.) weet in een model met onzekerheid voor de optimale
prijsaanpassingeen vergelijking af te leiden waarin het vraagoverschotvoorkomt. De
coëffici ënt is echterkleiner naarmatede markt beterhet competitieveideaalbenaderten gaat
in de limiet naarnul.
9 Zie Graafland(1992).
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q−niveaujuist duidt op onvolledigeprijsaanpassingtijdens de periodewaarin een
schokoptreedt!

De conclusieluidt dat hogewaardenvan de traagheidsrationiet als eenindicatie
van traagheid van prijsaanpassingkunnen worden beschouwd.Integendeel,bij
instantaneaanpassingvan de prijzen aan hun korte-termijn evenwichtswaardezou
geenenkel effect van het niveauvan de bezettingsgraadop de prijsgroei optreden
en uitsluitend een invloed van de mutatie van de bezettingsgraadworden waar-
genomen(als uitdrukking van de invloed van de marginalekosten).

In de bijlage wordt verslaggedaanvan experimentenwaarbij de invloed van bezet-
tingsgradenin ATHENA met 50% is versterkt;het gaatom de coëfficiëntenvan ∆q
in de prijsmutatie-vergelijkingen en de coëfficiëntenvan ∆q en q in de investe-
ringsvergelijkingen. (Op grond van de voorgaandeoverwegingenis niet het niveau
van q als verklarende aan de prijsmutatie-vergelijkingen van ATHENA toe-
gevoegd.)Het blijkt dat de aanpassingsprocessenhierdoor iets andersverlopen
maarhet uiteindelijke resultaatweinig tot niets verandert.Omdathet niveauvan q
niet in de prijsmutatie-vergelijkingen van ATHENA voorkomt, zeggen deze
uitkomsten nog niets over de traagheidsratio.Daarom wordt in de volgende
paragraafgeëxperimenteerdmet eenklein modelwaarinvoor de traagheidsratiowel
alternatievewaardenkunnenwordeningezet.

3 Evenwichtsherstel in een klein model

3.1 Het model

In deze paragraafwordt het belang van de traagheidsratiovoor het evenwichts-
herstellendvermogenvan de goederenmarktnagegaanmet behulp van het onder-
staandekleine model:

(18) p = c + α1 . q + α2 . sq;

(19) q = y − k;

(20) sq = sq(−1)+ q;

(21) k = k(−1) + i(−1);

(22) i = β1 . q + β2 . (p − c);

(23) y = a − γ1 . p.
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Het model is gedefinieerdin log-niveaus.Vergelijking (18) relateertde prijs, p, aan
de (exogene)kostenper eenheidproduct,c, het niveau van de bezettingsgraad,q,
en de sommatie van het niveau van de bezettingsgraad,sq. De parameterα1
weerspiegeltde mate waarin de bezettingsgraadvan invloed is op de marginale
kosten die worden doorberekendin de prijs, α2 weerspiegeltde mate waarin de
sommatievan het niveauvan de bezettingsgraadvan invloed is op het prijsniveau,
oftewel, de invloed van het niveau van de bezettingsgraadop de prijsmutatie.De
traagheidsratiois gedefinieerdals α1 / (α1 + α2). Differentiatie van vergelijking
(18) naar de tijd geeft een verbandtussende relatieve prijsmutatie,de relatieve
kostenmutatie,de relatieve mutatie van de bezettingsgraaden het niveau van de
bezettingsgraad.

Vergelijking (19) definieert het niveau van de bezettingsgraad,q, als het
verschil tussenhet niveau van de productie, y, en het niveau van de kapitaal-
goederenvoorraad,k. Vergelijking (20) sommeertdezevariabeleover het verleden.

Vergelijking (21) relateerthet niveau van de kapitaalgoederenvoorraad,k, aan
die in het voorafgaandejaar en aande (wegensgestationlags éénjaar vertraagde)
investeringsquote,i.10 Dit impliceert dat de kapitaalgoederenvoorraadop korte
termijn gegevenis. Vergelijking (22) relateert de investeringsquote,i, aan het
niveau van de bezettingsgraad,q, en het niveau van de winstvoet, p − c. Beide
vormen kanalenwaarlangsvia de aanbodzijdevan de goederenmarktevenwichts-
herstelkan worden bereikt, en versterkende allocatieveefficiëntie van de goede-
renmarkt. Als er excessievewinsten worden geboekt, zullen nieuwe bedrijven
toetredenen zal extra productiecapaciteitworden geschapen.Dalen de prijzen
onder de kosten,dan zullen daarentegenenige bedrijven failliet gaanen zal door
desinvesteringende productiecapaciteitwordeningekrompen.

Vergelijking (23), tot slot, modelleertde vraag naar producten,y. De vraag is
gekoppeldaaneenexogenecomponent,a, en aande prijs, p.

De waardenvan parametersen exogenenalsmedede geïmpliceerdewaardenvan
de endogenenin de evenwichtssituatiestaanweergegevenin Tabel1.

3.2 Simulatieresultaten

De in Tabel 1 gepresenteerdewaardenvan de endogenevariabelenweerspiegelen
de evenwichtssituatiebij gegevenwaardenvoor a en c. Figuur 2 geeft het beloop
van de verschillendevariabelenweer na eenschokin de autonome(log)vraagnaar
producten,a, waarbij dezeblijvend is verhoogdtot 1,0.11 Daarbij zijn de waarden

10 Wordt van afschrijvingen eenvoudshalvegeabstraheerd,dan geldt in niveaus: K =
K−1 . (1 + I−1 / K−1). Bij benaderinggeldt log(1 + I / K) = I / K =: i, zodat(21) resulteert.
11 Het betreftduseenvrij forse impuls.De autonomevraagneemtmet 170%toe.



15

van de parametersgevarieerd.In de eerstesimulatieis uitgegaanvan de parameter-

Tabel 1 Calibratie van het model

Parameters
α1 = 0,6 α2 = 0,0 β1 = 0,2 β2 = 0,2 γ1 = 0,5

Exogenen
a = 0 c = 0

Endogenen
p = 0 q = 0 sq = 0 k = 0 i = 0 y = 0

waardenuit Tabel1. De traagheidsratiois in dit gevalgelijk aanéén.Bij de tweede
simulatie is de traagheidsratiogelijk aannul omdatα1 op 0,0 is gestelden α2 op
0,6. In de derdeen vierde simulatiezijn dezelfdewaardenvoor α1 en α2 gebruikt
als in respectievelijkde eersteen de tweede,maar is de invloed van de winstvoet
op de investeringsquote,β2, verhoogdvan 0,2 naar0,8.

De resultatenvan de eerste simulatie met een traagheidsratiovan één zijn
weergegevenmet lijn 1 in Figuur 2. Omdat de kapitaalgoederenvoorraadop de
korte termijn vast ligt, leidt de vraagschokin de eersteperiodetot eenstijging van
de bezettingsgraad.Dit heeft tot gevolgdat de log-prijs toeneemttot 0,46.Via twee
mechanismenroept dit reactiesop die leiden tot evenwichtsherstel.Allereerst remt
de prijsstijging de vraag af, waardoorde log-productieniet van 0 naar 1 maar
slechtsnaar0,77 stijgt. De genoemdeprijs en productievormen,net als alle andere
punten van het pad, een korte-termijn evenwichtop de goederenmarkt,waar de
prijs gelijk is aan de korte-termijn marginale kosten.In de tweedeplaats leidt de
prijsstijging tot een toenamevan de winstgevendheid.Hierdoor nemende investe-
ringen toe. De stijging van de investeringenwordt tevensbevorderddoor eendirect
positief effect van de bezettingsgraadop de investeringen.

De stijging van de investeringenleidt in de tweedeperiodetot eenstijging van
de kapitaalgoederenvoorraad.Hierdoor daalt de bezettingsgraad.Het gevolg is dat
er geenverdereprijsstijging meer optreedt,maar een prijsdaling. Bijgevolg neemt
de vraag en de productieverder toe. In de navolgendeperiodesblijft dit patroon
bestaan.Zolang de bezettingsgraaden het prijsniveau boven hun lange-termijn
evenwichtswaardeliggen, blijft ook de investeringsquoteboven zijn evenwichts-
waardeen stijgt de kapitaalgoederenvoorraad.Via dit mechanismewordt geleidelijk
langseenmonotoonpadeennieuw lange-termijnevenwichttussenvraagen aanbod
bereikt.

In het geval dat de traagheidsratiogelijk is aan nul (α1 = 0,0, α2 = 0,6), treedt
initieel een veel snelleredaling van de bezettingsgraadop (lijn 2 in Figuur 2).
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Figuur 2 Simulatiesmetvier modelvarianten
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Zoals aangegevenin Paragraaf2.3 zijn de prijzen op het moment dat het (log)-
niveauvan de bezettingsgraadgelijk aannul is, echterniet in evenwichtomdatde
cumulatievan de afwijkingen van de bezettingsgraadvan zijn evenwichtswaardenu
juist op zijn maximum is en daardoorook de prijs en de winstgevendheid.Als
gevolg hiervan blijft de investeringsquoteboven zijn evenwichtswaardeen groeit
de kapitaalgoederenvoorraadverder door. Hierdoor daalt de bezettingsgraadtot
onder zijn evenwichtswaarde.Dit leidt ertoe dat de cumulatievan het (log)niveau
van de bezettingsgraadgaat dalen en een prijsdaling optreedt. Beide effecten
zorgenervoordat de investeringeninzakken.Tegende tijd dat de cumulatievan de
bezettingsgraadnagenoegnul is, is er echternog geenevenwichtbereikt omdathet
niveauvan de bezettingsgraadnu zelf afwijkt van zijn evenwichtswaarde.Uiteinde-
lijk duurt het ongeveereven lang als in de eerstevariant voordat een duurzaam
evenwicht ontstaat. De endogenevariabelen hebben in het nieuwe evenwicht
dezelfdewaardenals in de eerstesimulatie.De evenwichtssituatieis dus onafhan-
kelijk van de waarde van de traagheidsratio.Uit Tabel 2 blijkt verderdat, over de
gehele periode bezien, de gecumuleerdeabsolute afwijking tussen de feitelijke
waarde van de bezettingsgraaden de evenwichtswaardeiets lager is dan in de
eerstevariant.Daarstaatechtertegenoverdat de gecumuleerde(absolute)afwijking
voor de prijs en de productie juist groter is. In feite is gedurende het gehele
aanpassingsprocesgeensprakevan evenwicht,in de zin van gelijkheidvan prijs en
korte-termijnmarginale kosten,op de goederenmarkt.Indien marktefficiëntiewordt
gedefinieerdin termen van de mate waarin veranderingenin de vraag worden
gehonoreerddoor soepeleaanpassingenin het aanbod,voldoethet eerstemodelmet
de hogetraagheidsratiodusbeterdanhet tweedemodelmet de lagetraagheidsratio.

Indien de invloed van de winstgevendheidop de investeringen(β2) wordt

Tabel 2 Cumulatievan absoluteafwijkingenvan evenwichtswaarde

q p i k y
Simulatie

β2 = 0,2;
1 α1 = 0,6; α2 = 0,0 3,1 1,9 1,0 4,1 0,9
2 α1 = 0,0; α2 = 0,6 2,7 5,4 1,1 3,4 2,7

β2 = 0,8;
3 α1 = 0,6; α2 = 0,0 1,5 0,9 1,0 1,9 0,4
4 α1 = 0,0; α2 = 0,6 2,8 2,4 2,1 3,1 1,2

vergroot van 0,2 naar 0,8, neemt het evenwichtsherstellendvermogen van de
goederenmarktduidelijk toe. Dit geldt in sterkeremate indien de traagheidsratio
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gelijk is aan één (lijn 3 in Figuur 2) dan in het geval de traagheidsratiogelijk is
aan nul (lijn 4 in Figuur 2). De gecumuleerdeabsoluteafwijking van de even-
wichtswaardeblijkt nu voor alle variabelenlager te zijn bij eentraagheidsratiovan
één dan bij een traagheidsratiovan nul. Soortgelijke resultatenworden gevonden
indien de invloed van de bezettingsgraadop de investeringenwordt vergroot.

3.3 Conclusies

Op grond van deze simulatieresultatenkunnen de volgende conclusiesworden
getrokken:

− de snelheidwaarmeede goederenmarktna een (vraag)schokweer in een lange-
termijn evenwicht komt, is nagenoegonafhankelijk van de traagheidsratio.Wel
blijkt dat bij relatief trage aanpassingvan de kapitaalgoederenvoorraadde
(gecumuleerde)afwijking van de bezettingsgraadvan zijn evenwichtswaarde
minder groot is als de traagheidsratiolaag is, maar daar staat tegenoverdat de
(gecumuleerde)afwijkingen van het prijs- en het productieniveauvan hun even-
wichtswaardenjuist groter zijn. Bij een grote invloed van de winstvoet op de
investeringenen daardoor snellere aanpassingvan de kapitaalgoederenvoorraad
blijkt dat voor alle variabelen,ook de bezettingsgraad,het evenwichtsherstellend
vermogenvan de goederenmarktgroter is bij een traagheidsratiovan ééndan van
nul;

− de aardvan het evenwichtsherstellendprocesis wel afhankelijk van de waardevan
de traagheidsratio.In het geval dat de traagheidsratioéén is, wordt een nieuw
evenwichtbereikt langseenmonotoonpad.Bij eenlageretraagheidsratiowordt het
evenwichtbereiktdoor oscillerendebewegingen;

− het evenwichtsherstellendvermogenvan de goederenmarktis groter naarmatede
investeringensterkerreagerenop de bezettingsgraadof op de winstvoet.

Kortom, de idee dat de traagheidsratioeen goede indicator van een gebrek aan
evenwichtsherstellendvermogenvan de goederenmarktis, is in zijn algemeenheid
onjuist.

4 Besluit

Dit werkdocumentdoet verslagvan onderzoeknaarde effectenvan eenvergroting
van de invloed van de bezettingsgraadop de prijsvorming(en op de investeringen).
Eenveel gehoordeopvattingis dat de huidigeveelheidaanregelgevingen collusief
gedrag zowel het vermogentot als de snelheid van aanpassingdoor bedrijven
aantasten tevensstructureelde concurrentietussenbedrijvenverzwakt.Een gering
aanpassingsvermogenvan bedrijven zou tot uitdrukking komen in een geringe
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invloed van het niveauvan de bezettingsgraadop de prijsgroei; dit punt betreft de
dynamiek op korte en middellange termijn. Volgens deze opvatting zou de
regelgevingeen belemmeringvormen voor een goedemarktwerking en de groei
van productieen werkgelegenheidongunstigbeïnvloeden.

Hier zijn vraagtekensgeplaatstbij de stelling dat een geringe invloed van het
niveau van de bezettingsgraadop gebrek aan dynamiek wijst en ten koste van
economischegroei en werkgelegenheidgaat. De theoretischeanalyse van het
prijszettingsgedragvan ondernemingenin Paragraaf 2 laat zien dat in een
evenwichtsvergelijking de prijsmutatie onafhankelijk is van het niveau van de
bezettingsgraad.Dit impliceert dat het ontbreken van het niveau van de
bezettingsgraadin empirischeanalysesvan de prijsvorming in Nederlandniet op
prijsstarheidof gebrek aan dynamiek wijst. Toevoegingvan het niveau van de
bezettingsgraadaan de vergelijking laat het lange-termijn evenwicht onverlet,
omdat de bezettingsgraadeen stationaire variabele is. Deze modelwijziging
verandertwel het aanpassingsproces,maarop eenmanierdie niet erg plausibelis.

Paragraaf3 onderzoektde aanpassingsprocessenin een klein model met een
prijsmutatievergelijking waarin zowel het niveau als de mutatie van de
bezettingsgraadvoorkomt. De simulatiesbevestigendat een hoge coëfficiënt voor
het niveau van de bezettingsgraadniet samengaatmet snel evenwichtsherstel.De
coëfficiënt van de winstgevendheidin de investeringsvergelijking heeft grotere
invloed op de aanpassingssnelheid.Het evenwichtzelf is in alle gevallenhetzelfde.
Uit simulatiesmet ATHENA (zie de bijlage) blijkt dat eensterkereinvloed van de
mutatievan de bezettingsgraadop de prijzen en van de mutatieen het niveauop de
investeringenniet samengaatmet eenbeteraanpassingsvermogenen geeneffect op
de lange-termijnoplossingheeft.
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Bijlage Sterkere bezettingsgraadeffecten in ATHENA

In het bedrijfstakkenmodelATHENA zijn eenaantalbezettingsgraadeffectensterker
gemaakt. Wegens het negatieve oordeel in Paragraaf2 over q-niveau in de
prijsmutatievergelijking en over de traagheidsratioals indicator van prijsstarheid,
zijn de experimentenbeperkttot eenverhogingmet 50% van de coëfficiëntenvan
de al aanwezige bezettingsgraadtermen.In de prijsmutatie-vergelijkingen van
ATHENA is dus niet alsnog q-niveau opgenomen.Hoewel in Paragraaf2 is
beargumenteerddat het effect van ∆q eenuiting van stijgendemarginale kostenis
en strikt genomenniets te makenheeft met het Walrasiaansetatônnement,wordt
het somsook wel in verbandgebrachtmet de werking van de Invisible Hand. Voor
zover dit het geval is, impliceert een beteremarktwerkingeen groterecoëfficiënt
voor ∆q.

De bezettingsgraadspeeltin ATHENA eenrol bij vijf groepenvan endogenen:
de prijzen, de investeringen,het verbruik, de invoer en de werkgelegenheid.
Veranderingen bij de werkgelegenheid zijn buiten beschouwing gebleven.
Versterkingvan de invloed van de bezettingsgraadbij het verbruik en de invoer
blijkt geen noemenswaardigeeffecten te hebben. Blijven over de prijzen en
investeringen.Bij beide is de mutatie van de bezettingsgraadeen verklarende
variabele.12 Bij de investeringenvan een aantal bedrijfstakkenis daarnaasthet
niveauvan de éénjaar vertraagdebezettingsgraadin afwijking van het gemiddelde
als verklarendevariabeleopgenomen.13 Deze coëfficiëntenzijn zoals gezegdmet
50% verhoogd.Voor een beter inzicht zijn twee nieuwe versies van ATHENA
gemaakt,ATHENA−I met gewijzigde investeringsvergelijkingen en ATHENA−P
met gewijzigdeprijsvergelijkingen, zodatde gevolgenhiervanafzonderlijk kunnen
wordenonderzocht.

De exercitieszijn uitgevoerdvoor twee scenario’s, EuropeanRenaissance(ER)
en Global Shift (GS) uit Nederlandin drievoud (CPB, 1992). In GS worden in
Europaen Nederlandtal van problemenaanvankelijkniet of halfslachtigaangepakt
en is sprakevan lage economischegroei en omvangrijke inactiviteit. Omstreeks
2005 zijn de problemen zo groot dat draconischemaatregelenmoeten worden
getroffen,die de aanzetvormen tot een periodevan herstel.In ER ontwikkelt de
Nederlandseeconomie zich van het begin af aan gunstig, ten gevolge van
beleidscoördinatieop EG-niveauen succesvoloverheidsbeleidin eigenland.

12 Een overzicht van de prijsvergelijkingen is te vinden in Eijgenraamen Verkade(1988,
blz. 84 e.v.).
13 Eenoverzichtvan de investeringsvergelijkingenis te vindenin CPB (1990,blz. 19 e.v.).
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Gevolgenvoor het centralepad

Het centralepad is de oplossingvan het helemodelvoor gegeventijdpadenvan de
exogenevariabelen,waarin de interactiestussenalle variabelen,zoals beschreven
door het model, zijn verwerkt. Figuur A.1 brengt voor vier economische
groothedende afwijkingen van het oorspronkelijke centrale pad in beeld die
ontstaan bij gebruik van ATHENA−P. Het gaat om de werkgelegenheidvan
bedrijven in arbeidsjaren,de loonvoetvan bedrijven,het volume van de productie
van bedrijvenen het volume van de particuliereconsumptie.Uit dezefiguur blijkt
dat de gevolgenvan ‘flexibilisering’ voor het beloop van deze groothedenin de
twee verschillendescenario’s behoorlijk van elkaar verschillen.Dit wijst erop dat
de uitkomstensterk afhankelijk van het onderliggendecentralepad zijn. Dit hangt
samenmet het grillige patroonin de bezettingsgraadontwikkelingen de verschillen
die op dat punt tussende beide scenario’s bestaan.In het ER-scenarioverloopt
alles immersredelijk gladjes,maarin het GS-scenariois rond 2005op veel fronten
sprakevan eenbreukmet het verleden.

De uitkomsten maken niet duidelijk of aanpassingsprocessenverbeteren
(bijvoorbeeld sneller verlopen of minder slingeren) dan wel verslechteren.De
belangrijkste conclusie is eigenlijk dat het centrale pad op de lange termijn
nauwelijks wijziging ondergaat: het gaat immers om afwijkingen in het eindjaar
van minder dan 1% bij variabelendie over eenperiodevan bijna vijfentwintig jaar
met somsvele procentenper jaar toenemen.Het valt ook niet te verwachtendat de
lange-termijnelasticiteitenvan het model veranderenals de effectenvan stationaire
variabelen worden versterkt. Bij introductie van q-niveau in de prijsmutatie-
vergelijkingenzal dat evenminhet gevalzijn.

Gevolgenvoor varianten

Gelet op de moeilijkhedendie inherentzijn aande vergelijking van centralepaden
van verschillendemodelversies,is het beter aandachtte bestedenaan eenvoudiger
experimenten,te weten variatie van exogenenin die modelversies.Een tweetal
exogeneimpulsen is geanalyseerd,een vraag- en een aanbodimpuls.Deze zijn
achtereenvolgenseeneenmaligepositieveschok in 1993 ter groottevan 1% op de
wereldhandelen op het arbeidsaanbod.
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Figuur A.1 Centraal pad van ATHENA−P versus ATHENA, procentueel
verschil

------ ER scenario
____ GS scenario

Figuur A.2 brengt de effectenvan een wereldhandelsimpulsin beeld.Additionele
groei van de wereldhandel leidt via hogere uitvoer tot hogere productie en
werkgelegenheid,maardoor aantrekkendelonenen prijzen treedtna drie à vier jaar
een reactieop. Uit de figuur blijkt duidelijk dat tussende drie modelversiesgeen
essentiëleverschillen bestaan.Bij verhoogdegevoeligheidvan de investeringen
voor zowel de mutatie als het niveau van de bezettingsgraadtreden in het
aanpassingsprocesiets sterkerefluctuatiesop vergelekenmet het oorspronkelijke
model, bij verhoogdeconjuncturelegevoeligheidvan de prijzen geldt juist het
omgekeerde.Maar de effectenop langetermijn zijn identiek.
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Figuur A.2 Wereldhandelsvariant,procentueelverschilmetbasispad(GS)

____ ATHENA
------ ATHENA−I
........ ATHENA−P

Figuur A.3 brengt de effecten van een arbeidsaanbodimpulsin beeld. De
ruimere arbeidsmarktdrukt de lonen. De goederenprijzendalen niet in dezelfde
mate, zodat de reële arbeidskostendalen en de vraag naar arbeid toeneemt.De
verbeterde concurrentiepositie leidt tot meer afzet, dus meer productie en
werkgelegenheid.Ook de investeringengroeien, in eerste instantie vanwegede
hogere bezettingsgraad,later vanwege de lagere arbeidsinkomensquote.De
consumptiedaalt aanvankelijkscherp,omdatde stijging van de werkgelegenheidte
weinig tegenwichtbiedt aande daling van de loonvoet.Maar na enkelejaren treedt
bij de consumptie een gedeeltelijk herstel op wegens de verder stijgende
werkgelegenheidbij eenzich stabiliserendeloonvoet.
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Figuur A.3 Arbeidsaanbodvariant,procentueelverschilmet basispad(GS)

____ ATHENA
------ ATHENA−I
........ ATHENA−P

Na een kleine tien jaar hebbende effecten ongeveerhun uiteindelijke omvang
bereikt, al vertonen zij nog enige fluctuaties. Net als hierboven bij de
wereldhandelsimpulszijn dezein ATHENA−I iets sterkeren in ATHENA−P juist
iets zwakkerdan in ATHENA, maarzijn er op langetermijn geenverschillenvan
betekenis.

Uit dezesimulatieresultatenblijkt dat eensterkereinvloed van bezettingsgraden
niet samengaatmet betereeconomischeresultaten,zoals in het theoretischedeel al
betoogd.Dit betekentnatuurlijk niet dat ‘meer marktwerking’ evenmintot ‘betere
economischeresultaten’ zou leiden. Het betekent wèl dat de gevolgen van
verbeterdemarktwerkingveeleerzullen moetenwordengezochtin veranderingvan
structurelekenmerkenvan de Nederlandseeconomie,bijvoorbeeldverlagingvan de
mark-ups.
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Abstract

Strong regulation and weak anti-cartel legislation have caused concern over
sclerosison Dutch goods markets, especially in sectors that are shielded from
foreign competition. Weak competitive forces may slow down price adjustment.
According to one view, this would manifest itself in a weak level effect and a
strong rate-of-changeeffect of capacity utilization in equationsfor relative price
changes.This paperpresentsa theoreticalanalysiscontestingthis view. A strong
rate-of-changeeffect is compatiblewith quick adjustmentof prices to changesin
short-run marginal cost. Moreover, sensitivity analysiswith a small-scalemodel
shows that a strong level effect does not promote fast return to long-run
equilibrium. As, by its very nature,capacityutilization is a stationaryvariable,the
long-run equilibrium itself is independentof the strengthsof the level effect and
the rate-of-changeeffect.


