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INLEIDING _'

Deze bijlage vormt het verslag van de gehanteerde prognose-

methodiek met betrekking tot de vraag naar arbeid. De ramingen

voor 1980 en 1985 zijn tot stand gekomen met behulp van een l

econometrisch model. In de econometrie worden statistische

analyse-methoden gecombineerd met de economische theorie.
v'åDe economische wetenschap tracht ondermeer het economische

proces te analyseren naar oorzaak en gevolg, onderlinge af-

hankelijkheid, wetmatigheden etc. De econometrie maakt ver-

volgens gebruik van wiskundige technieken om de theorie in een

vergelijkingenstelsel te vangen, waarbij op basis van waarne-

mingen uit het verleden kan worden nagegaan of de theorie

plausibel is en hoe de relaties kwantitatief liggen.

De gevondenverbanden worden in een samenhangend vergelijkingen-

stelsel bijeengebracht en vormen het zogenaamde econometrische

model. De daarin voorkomende vergelijkingen worden struktuur-

vergelijkingen genoemd. In het linkerlid staat gewoonlijk het

te verklaren verschijnsel of afhankelijke variabele; in het

rechterlid worden de verklarende grootheden of onafhankelijke

variabelen opgenomen. De variabelen worden ingedeeld in exogene-

en endogene variabelen.

Exogene variabelen zijn die grootheden waarvan de waarde niet

wordt beïnvloed door de in het model gelegde relaties. De

exogene variabelen vormen tesamen de bekenden van het model.

De endogene variabelen zijn alle variabelen waarvan de waarden

wel door de modelspecifikaties worden bepaald.

De endogene variabelen worden als het ware door het model ge-

genereerd uit de exogene variabelen.

De mate waarin de onderscheiden onafhankelijke variabelen van in-

vloed zijn op de afhankelijke variabele wordt weergegeven door

een vermenigvuldigingsfaktor, coêfficiënt of parameter genaamd.

Op basis van de ontwikkelingen uit het verleden kan met behulp

van regressie-analyses een schatting worden gemaakt van deze

coêfficiënten.

Menno



Een aldus tot stand gekomen model kan worden gebruikt om de in-

terdependenties tussen allerlei economische en niet-economische

verschijnselen aanschouwelijk te maken, het historische verloop

te analyseren of om vooruitberekeningen te maken. Met name in

de laatst genoemde toepassingsmogelijkheid schuilt de reden voor

de bouw van een model voor het COROP-gebied Achterhoek 1).

1) In het model voor het COROP-gebied Achterhoek worden een
directe en een indirecte methode onderscheiden.
De indirecte methode is voor het belangrijkste deel gebaseerd
op het werk van drs. F.W.C.J. van de Vooren, "Een regionaal
arbeidsmarktmodel toegepast op Twente", Maandschrift Economie,
april 1978.



1. SAMENVATTING NEO-KLASSIEKÉ GROEITHEORIE

Inleiding

In de jaren zestig beleefde een aantal leerstellingen uit de neo-klas-

sieke theorie een wedergeboorte. Men kwam tot het inzicht dat de neo-

klassieke micro-ekonomische theorie zich eveneens leende voor macro-

ekonomische analyses.

Naast de post-Keynesiaanse groeitheorie, welke is opgebouwd rond de

these dat de ontwikkeling van de effektieve vraag de ekonomische groei

bepaalt, ontstond de neo-klassieke groeitheorie. Deze theorie grijpt

terug naar de oorspronkelijke neo-klassieke opvatting dat niet de

vraag maar het aanbod bepalend is voor de ekonomische groei. De omvang

van de produktie wordt verklaard uit de twee geaggregeerde produktie-

Vfaktoren arbeid en kapitaal. Daarnaast is de stand van de techniek een be-

langrijke variabele. De relatie tussen de beschikbare middelen en de

omvang van de produktie wordt weergegeven door een produktiefunktie,

waarbij de produktiefaktoren substitueerbaar zijn.

Met betrekking tot het ondernemersgedrag is het streven naar winst-

maximering een belangrijke neo-klassieke premisse. Op zowel de markt

voor eindprodukten als voor produktiefaktoren heerst volledige mede-

dinging. De beloning van arbeid en kapitaal wordt bepaald door de

waarde van de marginale produktiviteiten. Het prijsmechanisme zorgt

voor volledige bezetting van de produktiekapaciteit. Bij een tendens

naar strukturele werkloosheid zal de loonvoet in verhouding tot het

kapitaalinkomen dalen, waardoor automatisch de inschakeling van meer

arbeidsintensieve produktietechnieken wordt bevorderd. Het prijsvor-

mingsproces bewerkstelligt aldus een evenwichtssituatie.

Tegen de neo-klassieke groeitheorie kan met name vanuit de post-

Keynesiaanse groeitheorie veel fundamentele kritiek worden ingebracht.

Op objektieve gronden is echter niet aan te geven welke zienswijze de

ekonomische werkelijkheid het minst geweld aan doet. Zonder in deze

polemiek te treden kan evenwel worden vastgesteld dat beide

theorieën konsistent zijn. Daarenboven kunnen soms elementen uit
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beide visies worden verenigd tot aanvaardbare syntheses. Het realiteits-

gehalte van de ene of de andere theorie zal mede afhangen van de con-

text waarin de hypothesen een funktie vervullen. De mate waarin het ge-

heel der gelegde relaties in staat is de historische ontwikkeling van

het bestudeerde verschijnsel te verklaren kan hieromtrent een aanwijzing

verschaffen.

In het voor het Corop-gebied Achterhoek .ontwikkelde ekonometrische

model, zijn elementen uit de neo-klassieke en de Keynesiaanse theorie

verwerkt. De verklaring van de arbeidsproduktiviteit verloopt in hoofd-

zaak via de neo~klassieke theorie. De relaties met betrekking tot de

produktie zijn in de eerste plaats vanuit de Keynesiaanse theorie ge-

formuleerd. Omdat de wiskundige implikaties van de neo-klassieke

theorie aanzienlijk gekompliceerder zijn, worden in dit hoofdstuk de

voor het model relevante delen uit deze theorie in herinnering geroepen.

Aan de Keynesiaanse aspekten wordt in hoofdstuk 2 bij de beschouwingen

over het model zelf aandacht geschonken.



DE PRODUKTIEFUNKTIE

Een produktiefunktie is een wiskundige uitdrukking die het technische

verband weergeeft tussen de input van produktiefaktoren en de maximale

output van eindprodukten. De toevoeging "maximaal" geeft aan dat een

produktiefunktie alleen technisch efficiënte produktieprocessen be-

schrijft. Technische verspilling wordt uitgesloten. Uitgaande van de

twee produktiefaktoren arbeid en kapitaal kan de niet gespecificeerde

produktiefunktie worden geschreven als:

(1.1) Y = f (a,k)
waarin:
Y I produktie of toegevoegde waarde
a I arbeid
k I kapitaal

De arbeid als produktiefaktor is de menselijke aktiviteit, aangewend

bij de voortbrenging van de produktie.

De produktiefaktor kapitaal existeert in de vorm van kapitaalgoederen.

De kapitaalgoederen-voorraad is gelijk aan de gekumuleerde netto-

investeringen uit het verleden.

De produktiefunkties kunnen worden onderverdeeld in twee kategorieën:

a. produktiefunkties met komplementaire produktiefaktoren waarbij een

bepaalde hoeveelheid eindprodukt slechts met één door de techniek

voorgeschreven kombinatie van produktiefaktoren kan worden voort-

gebracht;

b. produktiefunkties met substitutiemogelijkheden waarbij een bepaal-

de hoeveelheid eindprodukt met oneindig veel kombinaties van pro-

duktiefaktoren kan worden voortgebracht.

ad a. Produktiefunkties met volkomen komplementaire produktiefaktoren

De produktiefunktie van Leontieff is de bekendste variant van de

funkties uit kategorie a, en wordt gekenmerkt door konstante gemiddel-`

de technische koêfficiênten:
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(1.2.) arbeidskoëffïciënt

(1.3.) kapitaalkoëffïciënt el
w

al
a

Dat deze koëfficiënten konstant worden verondersteld wil zeggen dat

per eenheid produkt een vaste hoeveelheid arbeid en kapitaal beno-

digd iS. Grafisch kan de LeOntieff-funktie worden Voorgesteld door

het isoquantenstelsel van figuur 1.

Figuur 1. Isoquantenstelsel van een produktiefunktie met komplemen-

Een isoquant is de grafische voorstelling van de verzameling punten

van alle faktorkombinaties die eenzelfde hoeveelheid produkt opleve-

ren. Yl, YZ en Y3 geven drie verschillende produktieniveaus weer

waarbij Y1 < YZ < Y3. Uit de grafiek blijkt duidelijk het komplemen-

taire karakter van de produktiefaktoren. Vanuit de uitgangspositie

Y1 kan het hogere produktieniveau Y2 slechts worden bereikt door meer

arbeid én meer kapitaal in te zetten. Neemt de aanwending van één

produktiefaktor toe, dan wordt hierdoor geen meeropbrengst verkregen.

Alleen die verhouding tussen de hoeveelheid aangewende arbeid en

kapitaal die overeenkomt met de X- en Y-koôrdinaten in de hoekpunten
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van de isoquanten zijn efficiënt. De Leontieff-produktiefunktie is line- n„

air, hetgeen betekent dat uitgaande van de hoekpunten een simultane toe-

name der produktiefaktoren met X% zal leiden tot een produktiestijging

van X%. ' l'

ad b. Produktiefunkties met substitutiemogelijkheden

De tweede kategorie bestaat uit funkties met substitutiemogelijkheden.

Het essentiële verschil met de komplementaire funktie zit in de ver*

onderstelling dat een bepaalde hoeveelheid produkt door talloze kom-

binaties van de samenwerkende produktiefaktoren kan worden vervaar- _

digd en niet, zoals bij de Leontieff-funktie, door slechts één vaste

verhouding van faktoren. In figuur 2 is een isoquantenstelsel afge-

beeld, behorende bij een produktiefunktie met substitutiemogelijkheden.

§š3225_2; ÉÉÉEBÉQÉÉBÉÉÉÉÉÉÉ_YÉ§_ÉÉÉ_EÉÉÉBÉÉÉÉÉBBÉÉÉÉ_ÉÉÉ_§BÉ§ÉÉÉBÉÉÉI
mogelijkheden

ya

Y1

Ook nu geldt weer dat naarmate een isoquant verder van de oorsprong af-

ligt hij een hoger produktie-volume representeert, dus Y11< Y2 < Yg. Fi

Het hogere produktie-niveau YZ kan vanuit Y1 bereikt worden dOOr Zowel

een verhoogde inzet van arbeid als van kapitaal, dan wel van beide.

Bij een beweging langs de isoquant van links boven naar rechts beneden Q

blijft het produktie-niveau ongewijzigd.



De verhouding waarin arbeid en kapitaal samenwerken om dit konstante

produktie-volume te realiseren wijzigt daarentegen wel. De helling

van de isoquant is gelijk aan de marginale substitutievoet. De margi-

nale substitutievoet van produktiefaktor a voor produktiefaktor k

wordt gedefinieerd als het aantal eenheden waarmee de inzet van k kan

worden verminderd indien het gebruik van faktor a met één eenheid

wordt uitgebreid bij een gelijkblijvende produktie-omvang. De margi-

nale substitutievoet van arbeid voor kapitaal (MSV k) kan wiskundig
„ a
als volgt worden weergegeven:

SX
"SE

1.4. MSV = 57< = - ---< › ak 33. g-
ök

Worden de marginale produktiviteiten van arbeid en kapitaal gedefini-

eerd als respektievelijk:

..ôY
(1.5.) MAP' I' -- en

6a

ôY
(1.6.) MKP I - ,

ôk

dan betekent uitdrukking (1.4.) feitelijk dat de MSVàk gelijk is aan de
verhouding van de marginale produktiviteiten der produktiefaktoren. Op

analoge wijze kan de MSVka worden gedefinieerd. Het convexe verloop van

de isoquanten is in overeenstemming met de wet der afnemende fysieke _

meeropbrengsten, welke zegt dat bij een voortgaande vervanging van bij-

voorbeeld kapitaal door arbeid een toenemende hoeveelheid arbeid be-

nodigd zal zijn om het gemis van één eenheid kapitaal te kompenseren-

Het substitutiebeginsel impliceert volgens de BaO-klassieke postulaten

dat bij volkomen konkurrentie op de markten van eindprodukten en pro-

duktiefaktoren, die kombinatie van faktoren wordt aangewend welke tot de
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laagste produktiekosten leidt. Aangetoond kan worden dat het moment

van minimale kosten is bereikt wanneer er evenredigheid heerst tus-

sen de prijzen der produktiefaktoren en hun marginale produktivitei-

ten.

prijs van a prijs van k
(1.7.) 2

marginaal produkt van a marginaal produkt van k

voorts geldt dan:

(1.8.) Z I ÖY
___ P
6a

(1.9.) P : ÖY
__ P
ôk

waarin:
Z I prijs van produktiefaktor a
P I prijs van produktiefaktor k
p I opbrengstprijs van de produktie

Met andere woorden de beloningsvoeten van de produktiefaktoren arbeid

en kapitaal zijn gelijk aan de geldelijke waarde van hun marginale

fysieke produkten. Een verandering in de prijsverhouding zal leiden

tot een andere kombinatie van produktiefaktoren waarbij de neiging

bestaat de relatief duurder geworden faktor te vervangen door de

goedkopere faktor. Als maatstaf voor het gemak waarmee die sub-

stitutie mogelijk is wordt de substitutie-elasticiteit (U) gebruikt:

6( a/k) 6(a/k)

a/k _ a/7<
(1.10.) o : ___-_- _ ___-__-

,ö(ôa/ök) ôF/Z)

ôa/ôk 1"/Z

%
:1a

_. :1

1-1



Het algemene begrip elasticiteit kan worden gedefinieerd als de

relatieve verandering van een grootheid, als gevolg van en in ver-

houding tot een relatieve verandering van een andere grootheid. De

substitutie-elasticiteit O kan dan worden omschreven als de rela-

tieve verandering van de inputverhouding der produktiefaktoren, als

gevolg van en in verhouding tot de relatieve verandering van de prijs-

verhouding der produktiefaktoren.

De substitutie-elasticiteit is symmetrisch voor a en k. Naarmate de

isoquanten minder gekromd zijn zal de substitutie-elasticiteit gro-

ter zijn; waarbij twee grens-gevallen kunnen worden onderscheiden-

Indien de isoquant een rechte is, lopend van links boven naar rechts

beneden dan is de substitutie-elasticiteit oneindig groot, 0 I w.

Bij een produktiefunktie met komplementaire produktiefaktoren is de

Substitutie-elasticiteit gelijk aan nul.

Naast de substitutie~elasticiteit komen in de produktietheorie nog

twee andere elasticiteiten voor, te weten de produktie-elasticiteiten

van arbeid en kapitaal. Onder een produktie-elasticiteit wordt ver-

staan de relatieve verandering van de produktie-omvang, als gevolg

van en in verhouding tot de relatieve verandering van de faktor hoe-

veelheid.

ôY 61
(1.11.) 'n : __ __

a Y a

ôY ôk
(1.12.) 'n' : ___. __,

k y k

waarin na en Wk de produktie-elasticiteiten van respektievelijk arbeid

en kapitaal voorstellen.

De meest voorkomende produktiefunkties met substitutiemogelijkheden

zijn de hierna te beschrijven Cobb-Douglas produktiefunktie en de CES-

produktiefunktie.
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DE COBB-DOUGLAS PRODUKTIEFUNKTIE

).De algemene gedaante van de CD-funktie1 is:

(1.13.) y : baskt

waarin:
Y I produktie
b I konstante integratie koëfjïciënt
s = konstante parameter
t = konstante parameter

Partiële differentiatie van Y naar a geeft de marginale arbeidsproduk-

tiviteit:

ôY
(1.14.) _- I Sba

ôa

s-lkt,

worden (1.13.) en (1.14.) in (1.11.) gesubstitueerd dan volgt:

(1.15.) w ' I S

Analoog kan bewezen worden dat:

(1.16.) w I t

Met andere woorden de konstanten S en t uit de CD-funktie zijn gelijk

aan de produktie~elasticiteiten van achtereenvolgens arbeid en kapi-

taal, waaruit volgt dat ook deze elasticiteiten konstant worden ver-

ondersteld. De CD-funktie is homogeen van de graad s + t en wordt

meestal toegepast onder de konditie van konstante meeropbrengsten, het-

geen impliceert dat bij een gelijke procentuele stijging van a en k ook

Y evenredig toeneemt, dus:

l) C.W. Cobb en P.H- Douglas, American Economic Review, 1928.
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(1.17.) - I -- = --, terwijl s + t = 1

De totaal differentiaal van de CD-funktie volgens het zogenaamde

theorema van Euler geeft:

ÖY öY
(1.18.) Y = a -~ + k *-

6a ôk

Het produkt van Y en de opbrengstprijs van de produktie geeft de

geldelijke waarde van de fysieke produktie:

ôY ôY
(1.19.) pY = a -- p + k -~ p

ôa ök

Voor de loonsom en het kapitaalinkomen geldt per definitie:

(1.20.) L I a Z en

(1.21.) R I k r

waarin:

L = Zoonsom

R I kapitaalinkomen
Z I Zoonvoet per eenheid arbeid
r' I kapitaalinkomen per eenheid kapitaal

Substitutie van (1.8.) en (1.14.) in (1.20.) geeft:

(1.22.) L = spy

Evenzo kan voor het kapitaalinkomen worden afgeleid:



E

u

(1.23.) R I tpY, ë

waarna (1.19.) kan worden herschreven tot:

(1.24.) pl' = L+R of pY = spY+tpY

Blijkens (1.24.) wordt de waarde van de produktie PY Volgens de Ver-

houding S : t over de produktiefaktoren arbeid en kapitaal verdeeld,

of anders geformuleerd; de kategorale inkomensverdeling voltrekt zich

volgens de verhouding der produktie-elasticiteiten_

Samenvattend kunnen de volgende gelijkheden worden opgesteld:

L
(1.25.) s : wa I -- I Zoonquote

pY

R
(1.26.) t : wk I -› I kapitaalinkomensquote

pY

Uitwerking van de CD~funktie volgens vergelijking (1.10.) geeft als

uitkomst:

~s -s
(1.27.) o : _ __ :1

t t

De substitutie-elasticiteit van de CD-funktie is konstant en steeds

gelijk aan 1- Dit betekent dat een wijziging in de prijsverhouding

der produktiefaktoren leidt tot vervanging van de relatief duurder

geworden faktor door de relatief goedkoper geworden faktor. Deze sub- L

stitutie zal net zo lang voortduren tot weer is voldaan aan de ge- .v

lijkheid:

(1.28.) Z r . `

ôy ôy

5a Ök
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DE CONSTANT ELASTICITY OF SUBSTITUTION PRODUKTIEFUNKTIE

In 1961 werd door de zogenaamde SMAC-auteursl) een CES-produktiefunktie

ontwikkeld waarvan de algemene gedaante luidt:

ß
(1.29.) y : \› { (1-b)a'a+ bk-a) a

waarin: V 2 efficiëntie-parameter
b = verdelingsparameter
d = substitutie-parameter

ß ll schaaZparame ter

De schaalparameter B geeft tevens de homogeniteitsgraad van de funktie

weer. In het navolgende wordt er steeds van uitgegaan dat ß gelijk is

aan 1. Er wordt dus verondersteld dat de funktie homogeen-lineair is

waarbij de voortbrenging van de produktie onder konstante meerop-

brengsten plaatsvindt.

De CES-produktiefunktie is additief in plaats van multiplicatief, de

substitutie-elasticiteit 0 is weliswaar konstant doch behoeft niet ge-

lijk aan 1 te zijn. Uitwerking van (1.29.) volgens vergelijking (1.10.)

geeft:

(1.30.) O S

De waarde van de substitutie-elasticiteit hangt dus af van de waarde

van G, waarbij drie gevallen kunnen worden onderscheiden:

1. G > 0 +>0 < 1 , waaruit volgt dat bij een stijgende kapitaal/ar-

beid-verhouding de partiële produktie-elastici-

teit van arbeid (1.11.) toenemend is en de par-

tiële produktie elasticiteit van kapitaal (1.12.)

afnemend.

1) R.M. Solow, B.S. Minas, K.J. Arrow en H.B. Chenery, Review of
Economics and Statistics, 1961.



2. d _ 0 . å 0 I 1, beide elasticiteiten zijn konstant, de CES-

funktie gaat over in de CD-funktie.

3. G < 0 + 0 > 1, de produktie-elasticiteiten zijn respek-

tievelijk afnemend en toenemend.

..r

Uit de voorgaande paragraaf bleek dat bij de CD-funktie de produktie- N

elasticiteiten onafhankelijk zijn van de hoeveelheid aangewende pro-

duktiefaktoren. De kategorale inkomensverdeling voltrok zich volgens

de verhouding der produktie-elasticiteiten en werd dus eveneens kon-

stant gedacht. De CES-funktie heeft daarentegen het grote voordeel dat

de inkomensverdeling varieert met de aangewende hoeveelheid arbeid en

kapitaal. De produktie-elasticiteit van arbeid wordt gevonden door

allereerst vergelijking (1.29.) naar a te differentiëren.

(1.31.› ay = v(1-b)ß{(1-b)a_a+ bk'“} a .fü'l -
BE

worden vervolgens (1.31.) en (1.29.) in (1.11.) gesubstitueerd dan

resulteert voor de produktie-elasticiteit van arbeid:

(1.32.) n : ß (l-bm"OL
í (1-b)a'a + bk*>L }

analoog kan worden afgeleid:

ßbk-a ___
{ (1 -b)a““+ bk'a }

(1.33.) “k

waaruit volgt:

(1.34.) n + n : 8 2 1



(1.35.) -- :Tr

Voor de kapitaalinkomensquote kan op overeenkomstige wijze worden

gevonden:

R
(1.36.) _ In

P1' k

zodat:

(1.37.) pY = L+R of pl' = wa py+1rk

Met andere woorden bij een lineaire CES~produktiefunktie wordt de in-

komensverdeling tussen arbeid en kapitaal bepaald door de verhouding

der produktie-elasticiteiten. Deze inkomensverdeling is evenwel niet

konstant doch afhankelijk van de hoeveelheid waarin de produktiefak-

toren worden aangewend, zoals blijkt uit de vergelijkingen (1.32.) en

(1.33.).



LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

arbeid

substitutieparameter, CES-funktie

verdelingsparameter, Ces-funktie c.q.

integratie-koêfficiênt, CD-funktie

schaalparameter of homogeniteitsgraad,

CES-funktie

kapitaal

loonsom

loonvoet

marginale produktiviteit van arbeid

marginale produktiviteit van kapitaal

marginale substitutievoet van arbeid voor

kapitaal

marginale substitutievoet van kapitaal voor

arbeid

efficiënte-parameter, CES-funktie

opbrengstprijs van de produktie

produktie-elasticiteit van arbeid

produktie-elasticiteit van kapitaal

kapitaalinkomen

kapitaalinkomen-per eenheid kapitaal

konstante parameter, CD-funktie

substitutie-elasticiteit

konstante parameter, CD-funktie

produktie c.q. toegevoegde waarde
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2. EEN REGIONAAL ARBEIDSMARKTMODEL MET BETREKKING TOT DE
VRAAG NAAR ARBEID PER COROP-GEBIED

Inleiding

Een belangrijke leidraad bij de bouw van het model voor het Corop-

gebied Achterhoek is geweest het "Model Arbeidsplaatsen

Twentelä", waarmee het Economisch Technologisch Instituut Overijssel

in het recente verleden goede ervaringen heeft opgedaan. De hieraan

ontleende elementen hebben betrekking op de specifieke vorm van de

CES-produktiefunktie, de konjunktuurvariabele, de verhouding sek-

toraal prijspeil/algemeen prijspeil alsmede het onderscheid in

stuwende en verzorgende sektoren. Het model is door zijn regionale

karakter beperkt in omvang, zowel ten aanzien van de daarin voorkomen-

de variabelen als met betrekking tot het aantal interdependenties. Be-

langrijke grootheden als het nationale inkomen en de loonvoet wor-

den als exogene variabelen ingebracht.

Verschijnselen als internationale handel, betalingsbalans e.d. wor-

den zelfsgeheel buiten beschouwing gelaten. De invloeden hiervan ko-

men echter wel tot uitdrukking in de bewegingen van het nationaal in-

komen. Omdat in vrijwel alle sektorvergelijkingen het nationaal in-

komen direkt of indirekt als verklarende variabele fungeert, wordt im-

pliciet toch rekening gehouden met deze verschijnselen.

In de navolgende uiteenzettingen over het model wordt uitsluitend in-

gegaan op de definitieve vormgeving van de daarin opgenomen verge-

lijkingen. De gebruikte verklarende variabelen zijn de resultante van

talloze regressie-analyses met verschillende ekonomische grootheden.

Als gevolg van de noodzakelijke lengte der historische reeksen is het

statistische basismateriaal waaruit geput kon worden evenwel zeer be-

perkt. Op soms pijnlijke wijze trad het grote spanningsveld aan het

licht tussen de uit ekonomische overwegingen gewenste informatie en

de statistische mogelijkheden. De nog betrekkelijk jonge belangstel-

ling voor specifiek regionaal ekonomisch onderzoek is wellicht debet

aan deze tekortkomingen. In een aantal gevallen werd het pro-

bleem opgelost door de konstruktie van de benodigde regionale

1) F.w.C.J. van de Vooren. "Een regionaal arbeidsplaatsenmodel toege-

past op Twente". Maandschrift Economie, april 1978.
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cijferreeksen zelf ter hand te nemen. In andere gevallen werd de toe-

vlucht genomen tot nationale grootheden. In de paragraaf over de 5

statistische invoer van het model wordt hier nader op ingegaan.

INDIREKTE METHODE

14

De prognose van de vraag naar arbeid geschiedt met behulp van het model

in een aantal gevallen langs indirekte weg. De ekonomische grootheden

welke de omvang van het arbeidsvolume per sektor bepalen worden af-

zonderlijk geprognostiseerd,waarna het daarbij behorende arbeidsvolume

berekend kan worden.

De centrale variabelen die voorspeld dienen te worden zijn de produk~

tie en de gemiddelde arbeidsproduktiviteit. De gemiddelde arbeids-

produktiviteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid voortgebrachte pro-

duktie per eenheid arbeid:

Y
(2.1.) gem. arb. prod. I -~

a

Bij een gegeven produktievolume en arbeidsproduktiviteit kan het ar-

beidsvolume worden berekend uit:

(2.2.) a = --~

De vraag naar arbeid wordt dus opgevat als een afgeleide van de pro-

duktie en de arbeidsproduktiviteit.

r_



...22-

ARBEIDSPRODUKTIVITEIT

De struktuurvergelijking die de funktionele relatie beschrijft tussen de

gemiddelde arbeidsproduktiviteit (afhankelijke variabele) en de daarachter-

liggende faktoren (onafhankelijke variabelen) is afgeleid uit een CES-

produktiefunktie.1)

t

(2.3.) Y = {va-g(1-b) a'ol + vk-gbk-a}

Het onderscheid met de eerder vermelde CES-funktie (1.29.) zit in de

efficiëntrsparameter v. In de onderhavige funktie valt deze uiteen in twee

parameters, te weten Va en vk. Hierdoor wordt de mogelijkheid openge-

houden dat de invloed van de technische ontwikkeling op de efficiëntie van

arbeid een andere kan zijn dan die op kapitaal. De koefficiënten Va en vk

hebben betrekking op arbeid vermeerderende respektievelijk kapitaal ver-

meerderende technische ontwikkeling.

In termen van deze funktie luidt de vergelijking van de marginale arbeids-

produktiviteit:l

_åq _a
(2.4.) öy : vßy a va E' (1-b)a_ a-J

'SE

Zoals in het voorgaande reeds werd betoogd geschiedt de beloning der pro-

duktiefaktoren volgens de neo-klassieke beloningstheorie overeenkomstig

de waarde van hun marginale fysieke produkt. Met betrekking tot de fak-

tor arbeid leidt dit tot de gelijkheid:

Z öy
(2.5.) -- = --

p 6a

1) Zie voetnoot pagina 20.
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Onder de veronderstelling van konstante meeropbrengsten (ß = 1) en

met inachtname van (1.4.) en (1.5.) kan vergelijking (2.1.) na enige

bewerkingen worden uitgeschreven tot:

1
(2.6.) ' y z 1 175

- {- ~ ---__-}
a p v? (I-b)

Deze uitdrukking kan lineair worden gemaakt door van linker- en rechter-

lid de logaritme te nemen:

Y __ 1 Z om _ 1 _(2.7.) Zog (-5) - m Zog (5) + m Zog va m Zog (1 b)

Verbaal weergegeven staat in (2.7.) dat de hoogte van de arbeidsproduk-

tiviteit logaritmisch afhankelijk is van de reële loonkosten, de gekumu-

leerde neutrale technische ontwikkeling en de waarde van de konstanten

a en (1-b).

Tot nu toe zijn in de beschouwingen over de arbeidsproduktiviteit slechts

faktoren betrokken welke in een neo-klassieke context verband hielden met

de aanbodzijde. Door aan vergelijking (2.7.) één of meer vraagbepaalde

faktoren toe te voegen kunnen evenwel Keneysiaanse elementen aan de uit-

drukking worden gegeven.

Als afgeleide van de vraag naar specifieke eindprodukten lijkt de kapa-

citeitsbezetting van de betrokken bedrijfsklasse de meest voor de hand

liggende additionele variabele. Toepassing van deze grootheid is thans

echter nog niet mogelijk vanwege het ontbreken van voldoende historische

gegevens. Derhalve is volstaan met een algemene konjunktuur variabele.

Uit het gehele skala van in aanmerking komende konjunktuurindikatoren is

gekozen voor de verhouding nationale investeringen in voorraden en het
1)_nationaal inkomen

1) Zie voetnoot pagina 20 .
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Het voordeel van deze indikator boven bijvoorbeeld het nationale in-

komen zelf, of de omvang van de totale nationale werkgelegenheid, is

dat zij niet of nauwelijk een strukturele komponent bevat. De in het

model opgenomen konjunktuurindikator luidt aldus:

u Iv
(2.8.) c = 100 (---)

Ynn

waarin: c = konjunktuurindikator
Iv : nominale nationale investeringen in

voorraden door bedrijven

' Ynn I nominaal nationaal inkomen

oz 1 1
Worden de konstante koëfficiënten 1 +0 , 1 +a en 1 +0 lOg (1-b)

` eenvoudigheidshalve gesymboliseerd door respektievelijk al, az en do,

1 dan resulteert na inkorporatie van (2.8.) in (2.7.) de definitieve vorm

van de vergelijking voor de arbeidsproduktiviteit per sektor:

(G3 = regressie~coëfficiënt)

Iv, Y _ l(2.9.) log (E) _ al log \Ja + aZ log (E) + <13 (100 llrm) + <10

TOEGEVOEGDE WAARDE

De struktuurvergelijking die de toegevoegde waarde of produktie per

sektor beschrijft is minder eenvormig dan de algemene relatie welke

voor de arbeidsproduktiviteit werd gekonstrueerd. De reden hiervan is

dat de theoretische produktiviteitsfunktie voor een belangrijk deel ge-

formuleerd is uit universele wetmatigheden met betrekking tot de aanbod-

zijde, zoals de relatie loonvoet - marginale arbeidsproduktiviteit, de

technische ontwikkeling en de konstante substitutie-elasticiteit.

De toegevoegde waarde daarentegen wordt veel meer benaderd vanuit de

vraagzijde. Omdat de faktoren die de vraag naar specifieke eindprodukten
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beïnvloeden per produktgroep kunnen variëren, zullen ook de struktuur-

'U

vergelijkingen van de toegevoegde waarde per sektor onderlinge afwij-

kingen vertonen. Ondanks de gewenste differentiatie in de verklarende

variabelen per sektor, worden in het model, als uitvloeisel van de ge-

ringe statistische mogelijkheden, slechts een beperkt aantal grootheden

ten tonele gevoerd.

Met betrekking tot sektoren die overwegend een stuwend karakter dragen

is de volgende relatie onderzocht:

° P
._ 7, S(2.10.) ys _ f (y , ks , E_J

toegevoegde waarde van een stuwende sek-ë É. É “E U

tor in de regio
Y I nationaal inkomen

ki I indikator voor de kapitaalintensiteit
van de sektor

p I prijspeil van de sektor

p I algemeen prijspeiZ

Het nationale inkomen wordt in relatie (2.10.) beschouwd als de belang-

rijkste representant voor de potentiële afzetmogelijkheden van een

stuwende sektor. In sommige sektorvergelijkingen is deze grootheid even-

wel vervangen door een andere, van meer relevantie geachte variabele.

Zo is bijvoorbeeld in de vergelijking van de hout- en bouwmaterialen-

industrie de toegevoegde waarde afhankelijk gesteld van het produktie-

volume van de Nederlandse bouwnijverheid.

De verhouding van het sektorale prijspeil en het algemene prijspeill)

geeft een indikatie over de veranderingen van de relatieve konkurrentie- 'V

positie van de sektor tegenover de andere binnenlandse sektoren. Het r~

effekt op de produktiewaarde van wijzigingen in de prijsverhouding ëfi

zal afhangen van de prijselasticiteit der eindprodukten van de be-

treffende sektor.

1). Zie voetnoot pagina 20.
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Naast de vraagfaktoren Y en šå-is ook een aanbodelement in de

relatie opgenomen, i.c. de kapitaalintensiteit. Deze variabele is

met name van betekenis doordat onder invloed van de internationale

arbeidsverdeling uitgesproken arbeidsintensieve sektoren zich lang-

zamerhand verplaatsen naar in ekonomisch opzicht minder ontwikkelde

gebieden. De mate van de huidige en toekomstige kapitaalintensiteit

wordt derhalve mede bepalend geacht voor de groeipotentie van de

sektorale toegevoegde waarde.

Het tempo waarin de kapitaalintensiteit in de tijd wijzigt hangt bin-

nen het raam van de gegeven mogelijkheden af van de mate waarin de

bedrijven gebruik maken van de technische en technologische ontwikke-

lingen. Voor de prognose van de kapitaalintensiteit zijn ten aanzien

van de investeringsneiging enige veronderstellingen ingevoerd. Aan-

genomen is dat de investeringsneiging kan worden ontleed in een

autonome- en een geïnduceerde komponent.

Met betrekking tot de autonome investeringsneiging wordt gedoeld op

investeringen die gepleegd worden tengevolge van oorzaken welke in

de eerste plaats gelegen zijn buiten het ekonomisch proces zelve.

Daarbij kan gedacht worden aan bepaalde milieubeschermende in-

vesteringen arbeidbeveiligende investeringen of bijvoorbeeld inves-

teringen die samenhangen met verhoogde kwaliteitsnormen voor de eind-

produkten. Ook investeringen die verband houden met de wens tot een

grotere technische en organisatorische beheersbaarheid van het pro-

duktieproces worden opgevat als uitvloeisel van de autonome inves-

teringsneiging.

De geïnduceerde investeringsneiging heeft betrekking op investeringen

die uitgelokt woréhn door mutaties in de reële loonvoet. Er wordt

een positief verband verondersteld tussen de toename van de reële

loonvoet en de groei van de kapitaalgoederenvoorraad› Als gevolg Van
technische en institutionele faktoren zal het aanpassingsproces zich

evenwel pas na enige tijd kunnen voltrekken. De reële loonkosten in

vergelijking (2.11.) zijn daarom in vertraagde vorm opgenomen, waar-

bij op arbitraire gronden is gekozen voor een time-lag van 3 jaar.
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(2.11.) ki :al t+a2' (-ZS-zï) +oao c
S P t-g ...fi

S :_ '

waarin: k; = indikator voor de kapitaal- '_
intensiteit van de sektor 'n

I trendvariabele '

al I parameter, verband houdende met de
autonome investeringsneiging u

az I parameter, verband houdende met de -
geinduceerde investeringsneiging

ao = konstante koëfficiënt

Voorzover over het algemene en sektorale prijspeil prognoses be-

schikbaar zijn van bijvoorbeeld het C.P.B. kunnen deze in het

model worden gebruikt als exogene variabelen. Indien dit materiaal

niet voorhanden is kunnen de prijsbewegingen worden geprognostiseerd

met behulp van eenvoudige trendberekeningen. Voor Zowel het alge-

mene als het sektorspecifieke prijspeil luidt de relatie dan:

. . Z +(2 12 ) p(s) C11 'É 0.0

Ten aanzien van de toegevoegde waarde van voornamelijk verzorgende

sektoren zijn de volgende verklarende variabelen onderzocht:

v 'i: B(2.13.) ysr f (yr, p, ks)

waarin: Yïr I toegevoegde waarde van een
verzorgende sektor in de regio

gr I variabele voor de regionale
bevolkingsontwikkeling

Yr I regionale inkomen pa

Het zal duidelijk zijn dat het regionale inkomen in vergelijking

'(2.13.) dezelfde funktie vervult als het nationale inkomen in

de vergelijking voor stuwende sektoren.
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Ter bepaling van de toekomstige waarde van het regionale inkomen

is deze grootheid in een afhankelijke relatie gebracht met het

nationale inkomen.

(2.14.) .Yr I (3.1 yr + 00

Naast Y? is als tweede regio-specifieke vraagfaktor de bevolkings-

ontwikkeling in (2.13.) opgenomen.

DIREKTE METHODE

De modelvergelijkingen, zoals deze in de vorige paragraaf zijn be-

sproken hebben allen betrekking op de vraag naar arbeid via de

hulpvariabelen toegevoegde waarde en gemiddelde arbeidsproduktivi-

teit, de zogenaamde indirekte methode. Niet alle onderscheiden sek-

toren worden echter op deze wijze benaderd. Het lijkt ook weinig zin-

vol de werkgelegenheid van b,v. de overheid met behulp van deze metho-

diek te prognotiseren omdat deze van geheel andere faktoren afhangt.

Naast de overheid kunnen nog andere sektoren worden genoemd waarop

de ekonomische veronderstellingen die aan de indirekte methode ten

grondslag liggen niet of nauwelijks van toepassing zijn. De prognose

van deze kategorieên dient dus op andere wijze te geschieden. Sek-

toren waarvoor het in beginsel mogelijk was vergelijkingen op te stel-

len volgens de indirekte methode, doch waarbij deze benadering geen

bevredigende verklaring van het arbeidsvolume opleverde, zijn eveneens

met behulp van de thans te bespreken direkte methode geprognotiseerd.

Bij de direkte methode wordt het arbeidsvolume van een bepaalde sek-

tor rechtstreeks in verband gebracht met de daarop van invloed zijn-

de faktoren. Afhankelijk van het karakter van de sektor zijn de rela-

ties onderzocht tussen het arbeidsvolume per sektor en één of meer

variabelen uit vergelijking (2.15.).
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(2.i5.) aar = f (asn, Br, wr, Y) _

waarin: asr I arbeidsvolume van de sektor in .„.

de regio

aan I arbeidsvolwne van de sektor in

Nederland .__-

wr = woningvoorraad in de regio „

Het is evident dat in een aantal gevallen de verklarende variabelen

uit vergelijking (2.15.) feitelijk alleen invloed uitoefenen op de

toegevoegde waarde van de sektor. Dat zij dan toch in een recht-

streeks verband worden gebracht met het arbeidsvolume wordt gewet-

tigd door de indirekte werking van de toegevoegde waarde op het ar-

beidsvolume.

De aanwezigheid van een zekere relatie tussen de regionale ontwikke-

ling van het arbeidsvolume en de landelijke ontwikkeling, vormt het

belangrijkste fundament van de direkte methode.

Voorzover tussen beide ontwikkelingen afwijkingen bestaan, kunnen

deze worden toegeschreven aan strukturele en lokationele komponenten.

De strukturele komponent is het gevolg van verschillen tussen de

regionale en nationale bedrijfsklasse naar produktenpakket en op-

bouw in subsektoren.

De lokationele komponent geeft aan welk deel van het niet proportio-

nele verloop in groei tussen de regionale en nationale bedrijfsklasse

kan worden toegeschreven aan regionale vestigingsplaatsfaktoren.

Met behulp van additionele variabelen wordt vervolgens getracht de

oorzakelijke relaties op te sporen waarop deze groeiverschillen ge-

grondvest zijn.

Een praktisch nadeel van de direkte methode voor prognose doeleinden,

heeft betrekking op de exogene nationale variabelen. Het model is _ïl

voor haar invoer namelijk sterk afhankelijk van nationale voorspel- „

lingen. Deze zullen niet altijd beschikbaar zijn, of het gewenste

tijdvak bestrijken.
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TRENDS

Nadat de causale relaties van een te verklaren verschijnsel in een

modelvergelijking zijn gespecificeerd en de parameter-schattingen

hebben plaatsgevonden, kan soms in de onverklaarde residuen nog een

ontwikkeling worden onderkend. Deze gewoonlijk als "trend" aange-

merkte beweging, duidt dan meestal op een in het model niet gespe-

cificeerde, doch wel van invloed zijnde systematische faktor.

Door opname van een trendvariabele kan deze invloed alsnog expli-

ciet worden gemaakt. De trendvariabele wordt aldus geacht de ge-

aggregeerde invloed weer te geven van één of meer niet expliciet ge-

formuleerde verklarende variabelen. Regionale verschijnselen zoals

de aanwezigheid van een uitdijend industrieel komplex of fraaie na-

tuurgebieden met groeiende watersport~ en andere rekreatieve facili-

teiten, laten zich moeilijk anders kwantificeren dan met behulp van

een gestyleerde trendterm.

Daarnaast kan de trend betrekking hebben op geleidelijke veran-

deringen in de struktuur van het te bestuderen systeem. De ver-

klaringshypothese voor de trendterm is per sektor geassocieerd met

een specifiek regionaal verschijnsel.

Soms blijkt het mogelijk dit verschijnsel exakt te omschrijven, soms

kan slechts het blote feit van de aanwezigheid worden gekonstateerd.

In beide gevallen kleeft aan de formeel-statistische toepassing van

een trendvariabele een onvolkomenheid. Voor prognose doeleinden dient

namelijk een a priori veronderstelling te worden gemaakt omtrent het

toekomstige verloop van het verschijnsel. De betrouwbaarheid van deze

veronderstelling zal slechts in bijzondere gevallen getoetst kunnen

worden.

Desondanks is opname van de trendvariabele vanuit statistisch en ekono-

misch oogpunt te prefereren boven het eenvoudig ignoreren daarvan.
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SCHATTINGSMETHODE

De parameters van het model zijn geschat met behulp van de kleinste- L

kwadratenmethode, ook wel regressie-analyse genaamd. _,

Stel een serie van n waarnemingsreeksen xlk , xzk ... xmk , yk _

(k I 1,2 ... n), waarop het volgende regressie-model van toepassing is:

2.. :cx +0! +...+oL:z: +a+e(16) yk 11k zxzk mmk 0 k

waarin: y r verklaarde variabele
:cl . . . :nm I verklarende variabelen

e I residukomponent

De beste schatters Van al ... am , GO worden gevonden door toepassing

van de kleinste-kwadratenmethode op de waarnemingsreeksen, dus:

n 22.17. Z - a + ...+ a x + a 'nima l( ) _{yk(1x1k mmk on m ak_1

Door de partiële afgeleiden naar u] ... am ,00 gelijk aan 0 te stellen

ontstaat een stelsel van m+1 normaalvergelijkingen, waaruit de

schatters kunnen worden opgelost:

2. . G S + ü S + .... + ü I S( 18) 1 11 2 12 mszm 1y

a . +a . +....+aS. :8.1 51,1 251,2 m 'Lm wy

+ + +a- = Sal Sml OL2 m2 m mm my -

1) Ontleend aan P.M.E.M. van der Grinten en J.M.H. Lenoir, "Statis-

tische procesbeheersing", Spectrum B.V. Utrecht/Antwerpen 1973.
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waarin;

_ __- 2 _ 2 _ 2Síi-š(xik xi) -šxik (šxk)/n

Sij=š(xk~x)(xjk-xa)=

= šxlbk xjk (722 xik i xjk)/n

Say Z i (mak x) (yk-y) z

: E m y (Z x Z y)/fik k k Vk k k k

_ _-2 2 _ 2Syy - š (yk ) - 722 yk (Z yk) /n

i,j: 1,2...m, k I 1,2...n

In matrixnotatie luidt het vergelijkingenstelsel van (2.18.)

(2.19.) SOL r Sy met S I mxm matrix

(2.20.) :c Sy I m x 1 kolomvektor
Q,

De oplossing van (2.20.) wordt gevonden met behulp van de inverse

matrix 5-1 = C, waardoor (2.20.) overgaat in:

(2.21.) s- sa = a = Cs

Hieruit volgt voor de regressiecoêfficiênt ai:

(2.22.) oz. = Z c.. S.
13 Jy

waarin: '11 = 1,2 ... m

element van de matrix CH
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De konstante term xg kan worden gevonden uit:

(2.23.) ao = y - (al m1 + ag mz + ... a xm )

De algemene gedaante van de geschatte regressielijn is:

(2.24.) yk : al x1k+ az xgk + ... dm xmk + ao

De berekende regressie-coëfficiênten di behorende bij de verklarende

variabele mi zijn partiële parameters, dat wil zeggen zij geven de

invloed van mi op y na eliminatie van de indirekte samenhang van

y met mi via de overige verklarende variabelen. Deze indirekte in-

vloed is een gevolg van de samenhang tussen mi en de overige ver-

klarende variabelen. De partiële coëfficiënt di geeft dus aan, welke

invloed mi heeft op y] als de overige verklarende variabelen konstant

worden gehouden.

De multiple correlatie-coëfficiënt R is een maat voor de kwaliteit

van de samenhang tussen de verklaarde variabele y en alle verklaren-

de variabelen xí (i I 1, 2,...m). Indien R I 1 bestaat er volledige
samenhang. Bij R I 0 ontbreekt de samenhang volledig.

(2.25.) R I

Het kwadraat van de correlatie-coëfficiënt is de determinatie~coêf~

ficiënt R2. Met behulp van deze grootheid kan worden berekend hoeveel

procent van de fluctuatiesvany door de regressie wordt verklaard (0d).

(2.26.) od = 100 (1 - 1 -R )

L_
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De residuele kwadraatsom Se is gelijk aan:

(2.27.) S = S ~ '2. a. S.

Het aantal vrijheidsgraden bedraagt N-M-l. De residuvariantie sg

kan geschat worden uit:

ß
N(2.28.) 3 =

n - m - 1

Het J-a-betrouwbaarheidsinterval van de partiële regressie-coëf-

ficiênt ai is gebaseerd op de t (n-m_1)-verdeling. De betrouwbaar-

heidsgrenzen voor ai zijn:

(2.29.) a. :_ t _; c.. s
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STATISTISCH MATERIAAL

Indeling naar sektoren

De gehanteerde indeling naar sektoren is gebaseerd op de tweecijferige

kode van de standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de

statistiek (5.3.1. 1974). v
Bij de onderzoekopzet is er naar gestreefd een zo breed mogelijke dif-

ferentiatie naar bedrijfsklassen aan te brengen. Door de omstandigheid

dat in veel publikaties en statistieken twee of meer sektoren worden

samengevoegd, bleek dit een zeer ambitieus verlangen waaraan slechts

in beperkte mate uitvoering kon worden gegeven. Omdat per publikatie

andere samentrekkingen plaatsvinden moesten soms reeds gekombineerde

bedrijfsklassen tot nog grotere eenheden worden geaggregeerd. Dit heeft

uiteindelijk geresulteerd in een sektorverdeling zoals deze in tabel 2.1

staat weergegeven. Naast de benaming en de SBI-kode van de sektoren

zijn in de tabel opgenomen de daarmee korresponderende regelnummers

uit de tabellen van de Regionale Economische Jaarcijfers en de vergelijk-

bare regelnummers van de tabellen uit bijlage D van het Centraal Econo-

misch Plan 1979.

Arbeidsvolume

Het arbeidsvolume is een jaargemiddelde herleid tot manjaren, dat wil

zeggen personen die niet gedurende het gehele jaar een volledige werk-

kring hebben gehad tellen slechts gedeeltelijk mee en wel op basis

van het aantal dagen of gedeelten.van dagen gedurende welke deze werk-

kring voor hen bestond. De gegevens hebben betrekking op alle arbeids-

krachten die - ongeacht hun nationaliteit en woonplaats - in de regio

gedurende de periode van een jaar zijn waargenomen, zowel burgerlijke

arbeidskrachten als militairen, waaronder ook dienstplichtigen.

De cijfers omvatten naast de kategorie werknemers tevens de kategO-

rieën zelfstandige bedrijfshoofden en meewerkende gezinsleden.

:in
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TABEL 2.1 Sektorindeling

Bedrijfsklasse S.B.I.-kode R.E.J. C.E.P.

Landbouw, bosbouw en visserij O 1 1

Voedings- en genotmiddelenind. 20, 21 4, 5, 6 2, 3, 4

Textiel- kleding- en schoenind. 22-24 7, 8, 9 5, 6

Papier- en grafische industrie 26, 27 11, 12 7

Hout- en bouwmaterialenind. 25, 32 10, 15 8

Chemische en rubberindustrie 29-31 14 9

Basismetaalindustrie 33 16 10

Metaalprodukten en optische ind. 34, 35, 38, 39 17, 20 11
exkl. 39.5

Elektrotechnische industrie 36 18 12

Transportmiddelenindustrie 37 19 13

Aardolie-industrie 28 13 14

INDUSTRIE 2/3 4/20 2/14

Delfstoffenwinning 1 2, 3 15

Openbare nutsbedrijven 4 21 16

NIJVERHEID 1/4 3/21 2/16

Bouwnijverheid 5, deel 83 22 17

Handel 61/66, deel 83 deel 23 19

Zakelijke diensten y 84, 85, 67, 68 deel 23, 27 deel 24

Zee- en luchtvaart 73, 75 24 v 20

Transport en comm. bedrijven 71, 72, 74, 76, 25 21
77

Bank- en verzekeringswezen 81, 82 26 22

Maatschappelijke diensten 91, 929, 93/99 28, 29, 30 23, deel 24

DIENSTEN 6/9 exkl. 90,92 23/30 18/24

Overheid 90, 92 36 -~

TOTAAL 0/9 37

totale metaalindustrie = s.b.i- 33 t/m 39 excl. 39.5
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Over het zojuist gedefinieerde arbeidsvolumeäzijn landelijk per sek-

tor historische gegevens beschikbaar (Nationale Rekeningen C.B.S.,

Centraal Economisch Plan C.P.B.).

Dit materiaal is echter niet naar regio's gedifferentieerd. Derhalve

zijn de reeksen voor het C.O.R.O.P.-gebied Achterhoek afzonder-
lijk gekonstrueerd, waarbij in grote lijnen de volgende werkwijze is

gevolgd: _

Het aantal in de regio werkzame personen is per sektor over een reeks

van jaren uitgedrukt als percentage van de landelijke werkgelegenheid.

Vervolgens zijn deze percentages gehanteerd bij de toerekening van het

nationale arbeidsvolume naar de regio.

De belangrijkste informatiebronnen zijn daarbij geweest:

De ontwikkeling van de werkgelegenheid per bedrijfsklasse en per ge*

west in Nederland (N.B.I.), Statistiek werkzame Personen (C.B.S.),

alsmede door het Centraal Planbureau ter beschikking gesteld materiaal.

Aanvullend werd gebruik gemaakt van de volkstelling 1960 en 1971

(C.B.S.) de Algemene Industrie Statistiek (C.B.S.) en de Provinciale

Werkgelegenheidsenquête.

Demografische gegevens

Statistiek Bevolking der gemeenten in Nederland (C.B.S.)

Indikator kapitaalintensiteit

De grootheid waaruit de indikator voor de kapitaalintensiteit berekend

is, heeft per sektor betrekking op de afschrijvingen per manjaar.

Deze verhouding is om twee redenen verkozen boven de op het eerste ge-

zicht wellicht meer voor de handliggende eenheid: investeringen per

manjaar. Ten eerste fluktueren de afschrijvingen in de tijd veel min-

der heftig dan de investeringen. Deze laatste kunnen in een bepaald

jaar sterk beinvloed zijn door omvangrijke incidentele investeringen

(nieuwbouw e.d.)

1) Regionale Economische Jaarcijfers 1975 - 1976; C.B.S.

EL
..

.'J

NJ



_ 38 _

Ten tweede bevat de reeks afschrijvingen per manjaar meer konsis-

tente informatie omtrent groei en omvang van de kapitaalgoederen-

voorraad. De reeks is minder gevoelig voor de keuze van het basis-

jaar, immers zij bezit zowel een gekumuleerde afschrijvingskompo-

nent van de investeringen uit het'verleden, als een komponent met

betrekking tot de investeringen gedaan in het laatste waarnemings-

jaar. De indikator voor de kapitaalintensiteít is per sektor en per

jaar berekend uit:

3:.

(/J
M

4

3:. l

St

H we(2.30.) k; 1x 100
st

Hwaarin: A afschrijvingen per sektor

“_ U 1963, 1964 . . . 1979

vH H 1975

De hoogte van de afschrijvingen en de omvang van het arbeidsvolume

zijn voor de jaren 1963 t/m 1976 afkomstig uit de Nationale Reke-

ningen (C.B.S.).

Voor de ontbrekende jaren 1977 - 1979 zijn schattingen gemaakt.

De cijfers hebben steeds betrekking op landelijke gegevens, zodat

de daaruit berekende indikatoren een nationaal karakter dragen.

De sektor overheid is bij de berekeningen buiten beschouwing geble-

Ven .

Loonvoet

De historische reeksen over de regionale loonvoet per sektor be-

rusten wegens gebrek aan voldoende statistisch materiaal op schat-

tingen. Daartoe is de veronderstelling ingevoerd dat de produktie-

elasticiteiten van arbeid in de regio dezelfde zijn als de lande-

lijke, dus:

ôyan öasn öysr öasr'
(2.31.)

Y asn sn sr sr
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Blijkens de vergelijkingen (1.32.) en (1.35.) inpliceert dit dat

ook de regionale en nationale loonquote (respektievelijk “asp

en Uasn) per sektor aan elkaar gelijk zijn:

Voor de landelijke loonquote geldt:

L Ysn sn
(2.33.) U =asn .a asn sn

waarin: LSn = Zoonsom van de landelijke sektar

waarna voor de regionale loonvoet per sektor volgt:

ST
(2.34.) Z : Tr (__)

SZ" 082" asr

Lsn
De landelijke loonvoet ( a ) is voor de jaren 1963 t/m 1976 be~

SYZ
rekend uit de Nationale Rekeningen (C.B.S.). Voor de jaren 1977 t/m

1979 is een schatting van de loonvoet gemaakt met behulp van de

loonkostenindices uit de Sociale Maandstatistieken (C.B.S.).

Nationaal inkomen

Centraal Economisch Plan 1979 (C.P.B.).

Prijspeil

Van zowel het algemene als het sektorale prijspeil zijn indexcijfers

vervaardigd met behulp van door het Centraal Planbureau verstrekt

materiaal over de relatieve jaarlijkse prijsmutatie. De cijfers heb-

ben betrekking op nationale gegevens.

E_
q.

I'
_.''J



Regionaal inkomen

Het regionale inkomen voor de jaren 1970 en 1972 - 1976 staat ver-

meld in de Regionale Economische Jaarcijfers (C.B.S.). Voor de jaren

1963 - 1969, 1971 - 1972 en 1977 - 1979 zijn schattingen gemaakt met

behulp van regressie-analyses waarbij het nationaal inkomen als ver-

klarende variabele fungeert.

Technische ontwikkeling

Omtrent het verloop van de technische ontwikkeling zijn geen gegevens

beschikbaar. Omdat de technische ontwikkeling een gestaag voort-

schrijdend proces is, en dus verwacht mag worden dat ook de invloed

op de hoogte van de arbeidsproduktiviteit in de tijd gelijkmatig ver-

loopt, is zij in de vergelijking van de arbeidsproduktiviteit een-

voudigheidshalve voorgesteld als een trendvariabele. Verondersteld

is dat de waarde van Zog Va uit vergelijking (2.9.) gelijk is aan

t, waarbij t = 1 voor de eerste waarnemingsperiode, t I 2 voor
1)de tweede periode etc.

Toegevoegde waarde per sektor

De Regionale Economische Jaarcijfers 1970 en 1972 t/m 1976 vermel-

den de toegevoegde waarde per sektor per C.O.R.O.P.-gebied. De

toegevoegde waarde voor de ontbrekendejaren voor het C.O.R.O.P.-

gebied Achterhoek is per sektor gekonstrueerd met behulp van

regressie-analyses. Hierbij is rekening gehouden met de binnen de

waarnemingsperiode gekonstateerde verschillen en overeenkomsten tus-

sen de regionale en de nationale ontwikkelingen, zowel met betrek-

king tot de toegevoegde waarde zelf als tot het desbetreffende ar~

beidsvolume. De schattingen hebben plaatsgevonden over de jaren

1963 - 1969, 1971 - 1972 en 1977 - 1979. In de meeste gevallen

werd een bevredigend resultaat gevonden met behulp van de relatie:

1) Zie voetnoot pagina 20.
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a
SP

(2.35.) _Ysr '- (Xl ('a-sz) .s + <12 ysn __

waarin: al en az regressie-coëfficiënten

De konstruktie van Ysr is voor de ontbrekende jaren dus geschied op

basis van de voor deze jaren wel bekende grootheden a , a en Y .
SP Sn Sn ;“

De cijfers voor de toegevoegde waarde per sektor zijn ontleend aan de

Nationale Rekeningen en de Regionale Economische Jaarcijfers (beide

C.B.S.). Daarnaast is gebruik gemaakt van door het Centraal Plan-

bureau verstrekt materiaal.

Totale investeringen in voorraden, woningen en overige

vaste aktiva door bedrijven en de overheidsinvesteringen

Centraal Economisch Plan 1979 (C.P.B.).

Woningvoorraad

Woningstatistiek (C.B.S.).
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GESPECIFICEERD VERGELIJKINGENSTELSEL, RFGRESSIE-RESULTATEN

EN SIMULATIE

De in de vorige paragrafen besproken algemene vormgeving van de model-

vergelijkingen worden in deze paragraaf gespecificeerd weergegeven.

Om de notatie niet te overladen, zijn in de vergelijkingen de suffix'en

voor de periode-aanduiding achterwege gebleven. Slechts in het geval dat

een variabele in vertraagde vorm is opgenomen, is een periode-suffix

vermeld; in alle andere gevallen hebben de variabelen betrekking op

dezelfde periode.

In de tabellen worden de resultaten van de regressie-analyses vermeld

met betrekking tot de parameters en konstanten.

De standaarddeviaties van de parameters staan tussen haakjes genoteerd.

Tevens zijn in de tabel opgenomen de waarde van de Durbin-Watson

kOëffiCiënt DW V, de korrelatie-koëfficiënt R, de determinatie-koêf-

ficiënt R2 en tenslotte het aantal graden van vrijheid df.

Teneinde enig inzicht te krijgen in de voorspelkwaliteit van het mo~

del met betrekking tot het verleden, is per sektor een simulatie ge~

maakt van het arbeidsvolume over de schattingsperiode 1963 - 1979.

De berekende waarden zijn vervolgens tesamen met het feitelijke ver-

loop in grafiek gebracht, waardoor een goed beeld van de aanpassing

kan worden verkregen.
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GEBRUIKTE_SYMBOLEN

arbeidsvolume van de sektor in Nederland in

duizenden manjaren

arbeidsvolume van de sektor in de regio in

duizenden manjaren

regressie-coëfficiënten

jaarlijkse procentuele bevolkingsgroei in de regio

bevolkingsindex van de regio, 1963 = 100

getal e

bruto investeringen door overheid en bedrijven

in woningen en overige vaste aktiva in mln. gld.,

prijspeil 1975

indexcijfer bruto investeringen door overheid en

bedrijven in woningen en overige vaste aktiva,

1963 = 100

nationale bruto investeringen door bedrijven in

voorraden in mln. gld., lopende prijzen

nominale loonvoet per manjaar van de sektor in de

regio in duizenden gld.

exponent, behorende bij trendvariabele

algemeen prijspeil, 1963 = 100

prijspeil van de sektor in Nederland, 1963 = 100

trendvariabele

indexcijfer woningvoorraad in de regio, 1960 = 100

bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen in mln.

gld., prijspeil 1975

nominaal netto nationaal produkt tegen marktprijzen

in mln. gld.

bruto regionaal inkomen tegen marktprijzen in mln.

gld., prijspeil 1975
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bruio toegevoegde waarde tegen marktprijzen in mln.

gld. van de sektor in Nederland, prijspeil 1975

bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen in mln.

gld. van de sektor in de regio, prijspeil 1975



LANDBOUW

(2.36.)

(2.37.)

(2.38.)

.Y 3 0.1 .Ysr sn

sr _Zog (ä-) _
sr

Ya I sr
sr YSP

(a-)
sr

Regressieresultaten

_45-

al t + az Zog ( -šä ) + ao

\_._ spec.

Var.

ao 12,4322 0,532661

al 0,0386185 0,0130973
(0,00298127) (0,00568947)

az 0,519332
(0,219807›

t 1,2 ... 17

RZ/R o,918/o,958 o,967/o,983

DW 1,07

df 15 14

Eil
š]Y
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SimuTatie en feite1ijke ontwikkeling van het arbeids'
vo1ume in duizenden manjaren, COROP-gebíed Achterhbek

26..

2 4 _ Landbouw

22.<

20„

18A

16„ \è
I l Y l' í I F I I

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling
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VOEDINGS- EN GE-NOTMIDDELEN

' p
(2.39.) ysr : al yn + az { 100(5§J} + ao

(2.40.) ps : C11 'É'f'ao

(2.41.) Zog ( z§2-) = al Zog ( -âå ) + ao
sr ps

Ysr(2.42.) a I --sr YSP
0--)
asp

Regressieresuïtaten

Spec. (2.39.) (2.40.) (2.41.)

Var.

01.0 178,454 139,286 0,5004374

OL1 0,000336845 6,53928 0,737197

(0,000271362) (0,913207) (0,0222595)

OL2 -1,53136
(0,873036)

t 1,2 „. 8

RZ/R 0,849/O,921 0,895/0,946 O,987/O,994

vDW 2,16 0,94 1,75

df 14 6 15
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Simuiatie en feiteiijke ontwikkeiing van het arbeids-
voiume in duizenden manjaren, COROPègebied Achterhoek

5 Voedings_en genotmidd. industrie

Tr r ri 1 Fr 1 _f r
1963 1965 -1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling



TEXTIEL- KLEDING- EN SCHOENINDUSTRIE

(2.43.)

Regressieresuïtaten

CZ
S71

spec .

(2.43.)
Var . a

ao 1,39193

al 0,0357037
(0,00205175)

RZ/R 0,953/o,97e

DW 0,39

df 15

_49_
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Simu1atíe en feiteIijke ontwikke1ing van het arbeidsF
vo1ume in duizenden manjaren, COROP-gebíed Achterhoek

l T l l l l I I l

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling
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PAPIER- EN GRAFISCHE INDUSTRIE

(2.44.) a = al a + oLZB . + aosr sn m

Regressieresu1taten

\\x\\\ spec.

\ (2.44.)

Var.
\

ao _2,32292

al 0,0373929
(0,0087699)

az 0,0185149
(0,00288029)

RZ/R 0,765/0,875

DW 1,87

df 15
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Simu1atie en feite11jke ontwikkeïing vàn het arbeids-
voïume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

6 Papier_en grafische industrie

1 l r I I | l 1 T
1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspellíng
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HOUT- EN BOUWMATERIALENINDUSTRIE

(2.45.) y : 011111) + az ki + aa {100( p-S )} + <10
sr sn s p

(2.46.) k; : al (ï) 't-3 + ao

s

(2.47.) ps I al t + ao

(2.48.) Zog(a_së)=a1t+a2log(_sr-)+0LQ
sr ps

ySI'
(2.49.) asp : _y-S-I;

(a-)
SI'

Regressieresultaten

HIER spe c .
(2.45-) (2.46.) (2.47.) (2.48.)

var. \

ao 331,799 -58,8661 123,5107 0,830998

al 0,00799125 8,03632 11,3142 0,0072664

(0,00233394) (0,717913) (0,39504) (0,0030265)

<12 0,0906216 0,447726V
(0,0738824) (0,10278)

03 -3,3625

(0,59549)

t 1,2...8 1,2...17

R2/R 0,965/0,982 0,893/O,945 0,992/O,996 O,980/0,990

DW 1,57 0,26 1,19 1,53

df, 13 15 6 14

5
ffl

i
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Simu1atie en feite1ijke ontwikkeiihg van het arbeids-
vo1ume in duizenden manjaren, COROP~gebied Achterhoek

5 Hout_en bouwmaterialen industrie

.___-_`

f T l l I l l l

1963 1965 19167 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling

1` toegevoegde waarde van de Nederlandse bouwnijverheid
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RUBBERINDUSTRIE

(250) y ~<1y .Ãakí+a100(p_s)}+a' ' sr, _ 1 n 2 S 3 p 0

(2.51.) kg I al t + oLz (Jir- )t-3 + om
S

(2.52.) ps : (X1 t 'f' (X0

SI' II)(2.53.) Z0g(~S-):oz1t+on2 Zog(_)+ <13 100(ï-) +010
SP S nn

(2.54.) I ysr
sr Ysr

(_)a
SP

Regressieresuïtaten

spec.
(2.50.) (2.51.) (2.52.) (2.53.)

Var.

ao 61,7403 -6,78981 106,114 0,535638

al 0,000202729 18,0248 6,37738 0,0139821

(0,000118393) (7,50206) (2,2062) (0,0034859)

az 0,0177401 8,22445 0,630828

(0,0177001) (5,5152) (0,0756787)

Q3 -0,721166 0,0112175

(0,212438) (0,00443799)

t 1,2...17 1,2...8 1,2...17

R2/R O,971/0,985 0,930/0,964 O,582/0,763 0,996/0,998

DW 1,29 0,90 1,09 1,96

df 13 14 6 13
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Simulatie en feitelijke ontwikkeiing van het arbeids*
voiume in duizenden manjaren, COROP-gebíed Achterhoek

3
Chemische industrie

I 1 I 11963 19'55 19'67 19%9 19'71 19'79 1975 1977 1979
realisatie

______ modeivoorspeiling
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METAALINDUSTRIE

(2.55.) Y = oL1Y + onz I + oao
SI* 72 VZ

YSI' Z81'(2.56.) Zog ((1- ~ al t + <12 Zog (--)
81° S

Y
(2.57.) a = _åä

sr Ysr
( Eï- )

SI'

Regressíeresultaten

\\ spec.

\\ (2.55.) (2.56.)
Var.\

ao -2,90022 1,03177

al 0,00137965 0,00590387
(0,00016325) (0,00190707)

az 1,88423 0,282194
(0,791978) (0,0823849)

a3 0,000240102
(0,000193463)

t 1,2...17

Rz/R 0,975/o,989 o,985/o,993

DW 1,80 2,45

df 14 13

Fšëm.
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Simulatie en feitelijke ontwikkeling van het arbeids-
vo1ume in duizeñden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

12
Metaalindustrie

11

10

I I l l

1963 19219 19'67 19169 1971 19'73 1975 1977 1979
realisatie

______ modelvoorspelling
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oPENBARE NUTSBÉDRIJVEN

(2.58.) a : al Y +0L2(1+B ) + oLOsr r rg

Regressieresu1taten

\
spec,

(2.58.)
Var.

Go 0,147804

al 0,000167547
(0,00002219854)

az 0,046849
(0,0435318)

R2/R o,909/0,953

DW 1,49

df 14

Eä
ü

:CC
-fl

*K | E
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Simu1at1e en feitelijke ontwikke1íng van het arbeids-
volume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

1.0 ï

0.9 _

0.8 _

0.7 _

1 0-5 « Openbare nutsbedrijven

l' 0.5 „

% r r 1 l «I ï T l l
"` 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspeuíng
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BOUWNIJVERHEID

(2.59.) a : Oål w . 'f' OLO

Regressíeresultaten

spec.
(2.59.)

Var.

ao 1,56425

al 0,0598883
(0,00723603)

RZ/P 0,820/o,9oe

DW 0,948

Cif 15

FPJ

\2.Ir
.„

lTï
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_ Simu1atie en feite1ijke ontwikke11ng van het arbeids-e

v01ume in duizenden manjaren, COROP-gebíed Achterhoek

14
Bouwnijverheid

12

10

I l í l l 1 l T T

1963 1965 1967 1959 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie l
______ modelvoorspeltïng



HANDEL

(2.60.)

_63_

Regressieresultaten

\k .
NPeC .

\x (2.60.)
var . \E_-

ao 5,83979

al 0,00461747
(0,00384946)

az 0,00146635
(0,00021077)

R2/R 0,927/0,963

DW 1,48

df 14

Fš
ßä
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Simu1atie en feite1íjke ontwikkeling van het arbeids-
v01ume in duizenden manjaren, COROP-gebíed Achterhoek

18
Handel

16

14 /7'154/7/

12

l l l l1953 19'95 19'67 19'69 19171 1973 1979 1977 1979
realisatie

______ modelvoorspellíng
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ZAKEL'IJKE DIENSTEN

(2.61.) a :aa +c1 2m871

Regressieresu1taten

xxx
~ spec.

xkxx`\x (2.61)
var. H“\\

ao -17,7016

al 0,0141438
(0,00727031)

az 0,0950313
(0,0181502)

R2/R 0,955/o,977

DW 2,49

df 6

<3
Wh

-
:5

34
.:



Simuiatie en feitelijke ontwikkeling van het arbeids-

voiume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

7 Zakelijke diensten

-v 6 „fl

U l T I I ' 1 I _l' l

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

realisatie
______ modeivoorspeiling
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TRANSPORT EN KOMMUNIKATIEBEDRIJVEN

(2.62.) : al y + 6.2 13 +60r s

(2.63.) Z C11 t 'f' ao

(2.64.) Zog (g) : al t + 0:2 Zog (~ï + ao
sr

ysr2. . : ___
( 65) ysr(T)

sr

Regressieresultaten
Rïïï spec.

.R (2.62.) (2.63.) (2.64.)
var. ïïïä ›

QQ 18,5747 19,4706 0,788128

al 0,0330497 19,9412 0,00455358

(0,002l0164) (1,4932) (0,00407547)

02 0,0712524 0,509486

(0,0136286) (0,25931)

t 1,2...17 1,2...17

R2/R O,996/O,998 O,922/O,960 0,935/0,967

DW 2,61 0,86 0,72

df 14 15 14

:Hz
-3
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Simu1atíe en feite1ijke ontwikke1ing van het arbeids-
vo1ume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

5 Transport_en comm. bedr.

I l l l l T I l

1963 1965 1957 1969 19.71 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling



BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN

_69-

(2.66.) y : al k1 + + <10SP S

(2.67.) k'L : al 1: + az (-83) + aoS 75-3

YSI' SP(2.68.) Zog (-- I 011 -_) + 010
SI* ps

-YSI'2. . : ___-
( 69) asp Ysr

( z;- )
SI'

Regressieresu1taten

__"'*-`__ spe c .
" ï (2.66.) (2.67-) (2.68.)

var. Ik" „„_`_

ao -347,294 -8,55744 0,406679

al 1,05089 1,179 0,856132
(0,578106) (0,306872) (0,166457)

012 2,16798 0,483516

(0,714389) (0,0931266)

t 1,2...17

R2/R 0,941/0,970 0,981/0,990 0,994/0,997

DW 1,09 1,0 0,84

df 14 14 15

Eä
ää

í-
li
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Simuïatie en feitelijke ontwikke1ïng van het arbeids-
v01ume in duiZenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

Bank_en verzekeringswezen

l l l l l l l f1963 1965 19167 1969 19'71 1973 1975 1977 1979
realisatie

______ modelvoorspelling
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MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

(2.70.) a I al a + OLO

Regressíeresuïtaten

R spec.

. (2.70.)
var.

ao 5,7994

al 0,00981626

(0,000984248)

RZ/R O,869/O,932

DW 0,41

df , 15
T

w
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k
b

-
-

Simu1atie en feiteIijke ontwikkeling van het arbeids-

vo1ume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

14
Maatschappelijke diensten

12

10

l T T l' l I l l ï

1963 1965 1987 1969 1971 1973 1975 1977 1979

realisatie
______ modelvoorspelling
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ovERHEID

(2.71.) a al a + az B .
SP S72 m

Regressieresultaten

spec.
(2.71)

HH
var. “max

(10 ~6,569

al 0,0191409

(0,0044306)

02 0,0275977
(0,0209354)

R2/R 0,981/o,991

DW 0,59

df 14

+01,0

FÉE
H

"J

-..-`u
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Simu1atie en feite11jke ontwikkeïíng van het arbeids-

v01ume in duizenden manjaren, COROP-gebied Achterhoek

14-

Overheid
12d

10_

r r x 1 I I
1963 1985 1967 1989 1971 1973 19'75 19r77 19'79

reafisafie
______ rnode1voorspeüíng
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EVALUATIE REGRBSSIE-RBSULTATEN

Bij het opstellen van de sektorvergelijkingen is het kriterium om

de direkte, danwel de indirekte methode toe te passen, de marktgevoe-

ligheid van de sektor geweest. Onder marktgevoeligheid wordt ver-

staan de mate waarin de bedrijvigheid afhangt van vraag en aanbod op

de vrije markt. In beginsel is de indirekte methode toegepast op

marktgevoelige sektoren en de direkte methode op niet- of nauwelijks

marktgevoelige sektoren. Het zal duidelijk zijn dat op basis van dit

kriterium bijvoorbeeld de kwartaire sektor via de direkte methode

wordt benaderd en de industriële sektoren via de indirekte methode.

VDesalniettemin zijn de bedrijfsklassen textiel-, kleding- en schoenindus-

trie, de papier- en grafische industrie en de bouwnijverheid

langs direkte weg benaderd. De achtergrond hiervan is dat de

historische ontwikkeling van het arbeidsvolume van deze sektoren niet

bevredigend kon worden verklaard met behulp van de indirekte methode.

Doordat de vereiste financieel-ekonomische gegevens voor de sektoren

handel en zakelijke diensten niet beschikbaar zijn, moest hier even-

eens noodzakelijkerwijs gekozen worden voor de direkte methode.

0verigens zijn beide benaderingswijzen in theoretisch opzicht gelijk-

waardig, zodat uit de gedwongen keuze met betrekking tot de prognose-

methodiek geen kwaliteitsverliezen voortvloeien.

Tenslotte dienen nog enige relativerende kanttekeningen te worden ge-

maakt met betrekking tot het gebruik van het model voor prognose-doel-

einden. In de eerste plaats betreft dit het statistische bronnen-

materiaal. De door de statistieken gesuggereerde ontwikkelingen zullen

niet altijd het feitelijke verloop juist weerspiegelen. Dit is enerzijds

het gevolg van incidentele meetfouten, anderzijds vloeit dit voort

uit het feit dat de cijfers veelal gebaseerd zijn op de uitkomsten van

een respresentatief geachte steekproef. Bovendien moesten talloze kor-

rekties op het materiaal worden uitgevoerd, omdat de tijdreeksen door

verschillen in definitie en gebiedsindeling niet altijd konsistent wa-

ren .
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CS. \'ERDEUNG vAN 5111131; Nr (r-vsaoauxc). Waarden behorende bij
rechtczovcrschrijdíngskans a en 212111121 vrijheidsgrad-:n a'f,

a:

(If 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 :If

1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 1
2 0,8161,886 2,920 4,303 6965 9,925 2
3 0,765 1,633 2,353 3,182 4,511 5,841 3
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,60-,L 4
s 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5
6 071814401343 2,447 3,143 3,707 6
7 0,7111,4151,s95 2,365 2,998 3,499 7
s 0,7061,3971,860 2,306 2,896 3,355 8
9 0,7031,3s31,833 2,262 2,821 3,250 9

10 0,7001,3721,812 2,228 2,764 3,169 10
11 0,6931,3631,796 2,201 2,718 3,106 11
12 0,6951,3561,782 2,179 2,681 3,055 12

'13 0,6941,3501,771 2,160 2,650 3,012 13
14 0,6921,3451,761 2,1:15 2,624 2,997 14
15 0,6911,3411,753 2,131 2,602 2,947 15
16 0,6901,3371,746 2,120 2,583 2,921 16
17 0,6891,3331,740 2.110 2,567 2,898 17
18 0,6881,3301,734 2,101 2,552 2,878 18
19 0,6881,3281,729 2,093 2,539 2,861 19
20 0,6871,3251,725 2,086 2,528 2,845 20
21 0,6861,3231,721 2,080 2,518 2,831 21
22 0,6861,3211,717 2,074 2,508 2,819 -2
23 0,6851,3191,714 2,069 2,500 2,807 23
24 0.6851,3181,711 2,064 2,492 2,797 24
25 0684 1,3161,708 2,060 2,485 2,787 25






