
Samenvatting

(Summary in Dutch)

Inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil. De jaren 70 en 80 van de vorige

eeuw waren periodes van relatief hoge inflatiecijfers in West-Europa, terwijl lage in-

flatie en deflatie voorkwamen in de 19de eeuw en in het begin van de 20ste. Tussen

klassiek en Keynesiaans georiënteerde economen bestaat verschil van mening over de

oorzaken en de gevolgen voor de reële economie van inflatie. De eerste groep stelt dat

inflatie voortkomt uit de groei van de geldhoeveelheid, en dat het op de lange termijn

geen invloed heeft op de reële economie (superneutrality), zolang er geen sprake is

van extreme omstandigheden. Behalve eventueel op de korte termijn als gevolg van

marktimperfecties. De tweede groep beweert dat inflatie de resultante is van span-

ningen tussen vraag en aanbod op de goederen- en arbeidsmarkt. Heden ten dage is

het meest gangbare beeld van de gevolgen van inflatie dat nominale rigiditeiten ver-

antwoordelijk zijn voor de rëele effecten ervan. Het bestaan van een afruil op korte

termijn tussen inflatie en werkloosheid wordt daarmee onderkend.

Dit proefschrift gaat over een aantal nominale rigiditeiten op de arbeidsmarkt en goe-

derenmarkt en marktimperfecties op de kapitaal- en valutamarkt en hun gevolgen voor

de afruil tussen inflatie en werkloosheid. Per onderwerp wordt zowel een theoretisch

als een empirisch model behandeld. In de twee empirische hoofdstukken worden de

hypotheses uit de theoretische hoofdstukken getoetst voor zes Europese landen, voor

de periode 1960-2001. Deze landen zijn België, Frankrijk, Duitsland, Italïe, Nederland

en het Verenigd Koninkrijk.

Een kort overzicht van de literatuur betreffende de invloed van geld en inflatie op

de rëele economie wordt gegeven in Hoofdstuk 2. Het overzicht begint in feite met

de constatering van een negatieve empirische relatie tussen nominale loonstijging en

werkloosheid in Phillips (1958), en eindigt via geld in de nutsfuncties en cash-in-

advance modellen bij de modellering van nominale rigiditeiten. Deze rigiditeiten zijn
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verantwoordelijk voor het bestaan van een afruil tussen inflatie aan de ene kant en

werkloosheid aan de andere.

In de jaren 90 van de vorige eeuw is inflatie in West-Europese landen historisch ge-

zien vrij laag geweest. Tegelijkertijd waren de werkloosheidscijfers juist aan de hoge

kant. Een mogelijke verklaring voor een langdurig bestaan van deze combinatie van

inflatie- en werkloosheidscijfers is een ondergrens in de nominale looninflatie. Hier-

door heeft de lage stijging van het algemeen prijspeil, een onevenredig hoge stijging

van de rëele loonkosten en een geringere vraag naar arbeid tot gevolg. Hoofdstuk 3

beschrijft een theoretisch model waarin een minimum in de looninflatievoet er voor

zorgt, dat de langetermijn-Phillipscurve geen verticale rechte is. De curve laat een

afruil zien beneden een bepaald niveau van inflatie.

Het mechanisme via welke een minimale looninflatievoet leidt tot hogere werkloos-

heid, kan als volgt beschreven worden. We bekijken een economie met een aantal sec-

toren waarvoor verschillende loonafspraken worden gemaakt, en waarin de stijging

van de prijzen niet gelijk is. We veronderstellen voor het gemak dat de arbeidspro-

ductiviteitsgroei overal hetzelfde is. De inflatiedoelstelling van de monetaire overheid

leidt tot een inflatie van 0%. Dit betekent dat er sectoren zijn die met een positieve sec-

torale prijsstijging te maken hebben en sectoren waar de sectorprijzen dalen. Indien er

een minimale looninflatie bestaat van eveneens 0%, betekent dit dat er sectoren zijn

waar de nominale lonen per definitie harder stijgen dan de prijzen. Dit heeft een nega-

tief effect op de vraag naar arbeid. Het is mogelijk dat de positieve welvaartseffecten

van de sectoren waar de reële arbeidskosten dalen of gelijk blijven, niet opwegen te-

gen de gestegen werkloosheid in de eerder genoemde sectoren. Dit zou betekenen dat

het inflatiebeleid van de overheid negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

Redenen voor het bestaan van een minimale looninflatievoet zijn geldillusie en ideeën

over wat een billijke loonsverhoging is en wat niet meer. Deze zaken betekenen dat

een lage loonstijging gewoonweg niet geaccepteerd wordt door werknemers en vak-

bonden. Daarnaast leidt een lage loonstijging mogelijk tot verminderde arbeidspro-

ductiviteit door een afgenomen inzet van werknemers die zich incorrect behandeld

voelen. We noemen in Hoofdstuk 3 enkele studies die verslag doen van onderzoek

naar oorzaken van een ondergrens in de looninflatie, en beschouwen het bestaan ervan

in ons onderzoek als gegeven. Verder kan het voortbestaan van de minimale looninfla-

tie, ook bij aanhoudend lage inflatie, verklaard worden doordat werknemers niet gauw

geneigd zullen zijn het risico te willen lopen om als enige de lonen aan te passen aan

de lage inflatie.

Het beschreven theoretische model bevat een nutsmaximaliserende vakbond die een

loonstijging kiest, gegeven de vraag naar arbeid van de bedrijvensector. De minima-

le looninflatie is hierbij een gegeven. Het tweede gegeven is de inflatie die door de
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monetaire autoriteiten exogeen vastgesteld wordt. Het langetermijnevenwicht waar-

in de rëele loonkostenstijging gelijk is aan de arbeidsproductiviteitsstijging is stabiel,

zolang de inflatiedoelstelling niet lager is dan de minimale looninflatie minus de ar-

beidsproductiviteitsstijging voor de lange termijn. Dit houdt in dat de inflatie zo hoog

is, dat de bedrijven de ruimte hebben om een loonstijging te realiseren die niet tot een

stijging van de arbeidskosten per eenheid product leidt. Als de inflatiedoelstelling be-

neden het genoemde niveau ligt, dan zullen de loonkosten per eenheid product in het

langetermijnevenwicht blijvend stijgen, hetgeen instabiliteit inhoudt.

De empirische resultaten in Hoofdstuk 4 laten zien dat er voor elk van de zes West-

Europese landen in onze dataset een minimale looninflatievoet gevonden wordt. Deze

looninflatievoeten variëren van 1,85% voor Frankrijk tot 5,40% voor het Verenigd Ko-

ninkrijk. De looninflatievergelijkingen zijn geschat met een niet-lineaire kleinstekwa-

dratenmethode, gebruikmakend van het Gauss-Newton algoritme. De endogeniteits-

problemen van de looninflatievergelijking uit het model van Hoofdstuk 3 zijn opgelost

door toepassing van instrumentele variabelen.

Met behulp van de geschatte kortetermijnparameters leiden we een langetermijnver-

gelijking af, gegeven de langetermijneigenschap dat de reële loonkostenstijging gelijk

is aan de arbeidsproductiviteitsstijging. De betrokken curve wordt voor elk land ver-

geleken met de waarden voor inflatie en werkloosheid in 2002. Voor de landen Bel-

gië, Frankrijk en Duitsland liggen deze waarden dicht bij de langetermijncurve. In de

andere drie gevallen zou het verschil toegeschreven kunnen worden aan kortetermijn-

fluctuaties of een verschuiving van de Phillipscurve voor de lange termijn. Dit laatste

kan het gevolg zijn van zowel een verschuiving van de minimale langetermijnwerk-

loosheidsvoet als een verandering van de minimale looninflatie. Een verandering van

de minimale looninflatie kan voortkomen uit een groeiend vertrouwen in een blijvend

lage inflatie. Daarnaast kan een blijvend lage inflatie leereffecten teweegbrengen met

betrekking tot de gevolgen voor de koopkracht.

Het tweede onderwerp van dit proefschrift is het effect van kapitaalmarktrestricties

en wisselkoersregime op de afruil tussen werkloosheid en inflatie. Hoofdstuk 5 bevat

een theoretisch model (gebaseerd op het Mundell-Flemingmodel) waarin niet alle prij-

zen zich continu kunnen aanpassen. De nominale rigiditeit wordt veroorzaakt op die

markten waar de prijzen gedurendeéén periode vast blijven. Het niveau waarop deze

prijzen vastgesteld worden, is de verwachte evenwichtsprijs voor de volgende perio-

de. Indien er geen onverwachte dingen gebeuren, dan zijn de prijzen overal gelijk aan

de evenwichtsprijs en is de Phillipscurve een verticale rechte. Vaker echter zullen er

vraag- en aanbodschokken plaatsvinden die ervoor zorgen dat er een verschil bestaat

tussen de verwachte prijzen en het werkelijke evenwichtsprijsniveau. Hierbij is de re-

latie tussen werkloosheid en inflatie negatief. Hoe sterk negatief wordt bepaald door
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de mate waarin de productie reageert op veranderingen in de rente en de wisselkoers.

Hoe sterker de productie hierop reageert, hoe sterker het reageert op afwijkingen van

het evenwichtsprijsniveau, en hoe groter de afruil tussen werkloosheid en inflatie.

Er wordt in dit hoofdstuk een aantal hypotheses geformuleerd over hoe de helling

van de Phillipscurve verandert na invoering van kapitaalrestricties en na invoering van

vaste wisselkoersen. Of de helling steiler wordt of juist niet hangt af van de grootte

van de interest- en wisselkoerselasticiteiten van geaggregeerde productie, of die van

de lopende rekening.

Om de hypotheses uit Hoofdstuk 5 te kunnen toetsen, hebben we gegevens nodig over

de bovengenoemde elasticiteiten van de productie en de lopende rekening. We hebben

gebruik gemaakt van elasticiteiten die in de literatuur te vinden zijn. Deze aannames

leiden er toe dat we verwachten dat de helling van de Phillipscurve steiler wordt na

invoering van kapitaalrestricties, gegeven het wisselkoersregime. Daarnaast volgt uit

de aannames en op basis van het model van Hoofdstuk 5, dat de Phillipscurve vlakker

wordt als de wisselkoersen vastgezet worden. Dit betekent met andere woorden dat de

afruil tussen inflatie en werkloosheid kleiner wordt na invoering van kapitaalrestricties

en dat deze afruil groeit na invoering van een vastewisselkoersregime.

Hoofdstuk 6 bevat regressieresultaten aan de hand waarvan we vaststellen of de hy-

potheses ondersteund worden door de gevonden parameterwaarden. De Phillipscurve-

vergelijking is geschat met een paneldataset van dezelfde zes landen als in Hoofdstuk

4. Daarnaast is gebruik gemaakt van instrumentele variabelen om het endogeniteits-

probleem op te lossen. We hebben meerdere specificaties geschat, onder te verdelen

in twee soorten. In de eerste soort is de hellingsparameter variabel en in de tweede

wordt hij constant verondersteld binnen een bepaald regime. Wanneer het model zich

in een bepaald regime bevindt, wordt bepaald door een zogenaamde drempelwaarde.

Deze drempelwaarde wordt uitgedrukt als het verschil tussen de interne en externe

3-maandsgeldmarktrente

Het veronderstelde effect van de kapitaalrestricties bij flexibele wisselkoersen wordt

ondersteund door resultaten van een model waarin alleen de jaren met restricties op

binnenkomende kapitaalstromen worden geteld als jaren met kapitaalrestricties. Een

effect van kapitaalrestricties bij vaste wisselkoersen wordt niet gevonden. De effecten

in de hypotheses over het vastzetten van wisselkoersen worden ten dele ondersteund

door de resultaten. De hypothese met betrekking tot de invoering van vaste wisselkoer-

sen als er kapitaalmobiliteit is, wordt bevestigd door de geschatte parameters. Dit geldt

niet voor de jaren dat kapitaal gerestricteerd is. Er wordt nergens een effect gevonden

dat tegenovergesteld is aan de hypotheses.

Het laatste hoofdstuk geeft een samenvatting en de belangrijkste conclusies van de

voorgaande hoofdstukken. De theoretische modellen zeggen over het gevoerde beleid
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van de monetaire autoriteiten van lage inflatie en vrij kapitaalverkeer dat het de helling

van de Phillipscurve vlakker maakt. Dat betekent dat er een grotere afruil is tussen in-

flatie en werkloosheid. De empirische modellen ondersteunen deze veronderstellingen

voor wat betreft het lage-inflatiebeleid en het vrij kapitaalverkeer tijdens periodes van

flexibele wisselkoersen. Het vastzetten van de wisselkoers heeft volgens het theoreti-

sche model ook een positief effect op de afruil tussen inflatie en werkloosheid, maar

dit wordt slechts ten dele ondersteund door de empirische resultaten. In het geval van

de lage inflatiecijfers betreft het een effect op de langetermijnafruil. In het geval van

de kapitaalmarkt- en wisselkoersregimes treedt het effect op de korte termijn op.

Verder gaat dit hoofdstuk in het kort in op toekomstig onderzoek op het terrein van

Phillipscurverelaties. Onderzoek naar effecten van bepaalde rigiditeiten of marktim-

perfecties op de afruil tussen inflatie en werkloosheid in een partieel model, zegt niets

over het belang dat mag worden toegekend aan een bepaald effect in een algemeen-

evenwichtscontext. In een algemeenevenwichtsmodel waarin enkele nominale rigidi-

teiten zijn gemodelleerd zou dit wel kunnen worden vastgesteld. Op basis van huidi-

ge ontwikkelingen en gemaakte inschattingen ten aanzien van het toekomstig macro-

economisch onderzoek in de literatuur, verwachten we dat dit een onderzoeksgebied

is waarop nu een volgende stap in het doorgronden van de effecten van inflatie op

economische groei gedaan zal worden.
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