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De twee redactionele beschouwingen in
ESB van 24 en 31 augustus jl. vormen een
goed uitgangspunt voor een hernieuwde dis-
cussie over het nut - positief of negatief -
van economietrische modellen voor de eco-
nomische politiek, de wetenschap en het on-
derwijs. Als redacteur-secretaris Van der
Geest mij niet uitgenodigd had, zou ik eerst
hebben gewacht of andere college's zijn uit-
daging zouden hebben aanvaard. Nu hij aan
een aantal personen heeft gevraagd om te re-
ageren, doe ik graag mee. Daarbij behoeft
geen van ons te proberen alle kanten van de
vraag te belichten; dat houdt onze bijdragen
ook leesbaarder dan een streven naar volle-
digheid. Ik beperk mij daarom tot een paar
opraerkingen die bij mij opkwamen. Ge-
makshalve geef ik hun een nummer.

1. Modellen zullen blijven. Zij zijn een ge-
ordender manier van denken dan het denken
zonder modellen. Zij staan toe om menings-
verschillen te lokaliseren, door te zeggen in
welke vergelijking een variabele ontbreekt of
ten onrechte voorkomt, en hoe groot een
coefficient is. De praktijk zal grote modellen
nodig hebben, want de praktijk is ingewik-
keld. Het onderwijs zal vaak met kleine mo-
dellen beter gediend zijn. De wetenschap
kan, desgewenst, zich concentreren op een
deel van een groot model.

2. Modellen zullen beter warden. Ten eer-
ste omdat er betere theorieen worden opge-
steld. Ik denk aan de tijd toen de input-out-
putanalyse werd geformuleerd. En daarna
aan de verfijning tot de semi-input-output-
analyse 1). Of aan de ruimtelijke aspec-
ten 2). Ten tweede zullen modellen beter
worden omdat er nieuwe gegevens beschik-
baar komen. Hier denk ik aan wat er op het
gebied van verwachtingen wordt gedaan en
nog kan worden gedaan.

3. Er is een aantal stabiele gedragspatro-
nen, soms zelfs verrassend stabiel. Bij vroe-
gere gelegenheden heb ik als voorbeeld de
vraag naar rundvlees in Nederland tussen
1877 en 1912 genoemd 3), waarvan de prijs-
elasticiteit merkwaardig weinig veranderde
gedurende acht achtereenvolgende cycli.
Nooit gepubliceerd heb ik een ander voor-
beeld, de prijselasticiteit van de vraag naar
ansjovis, tussen 1855 en 1930. Een interes-
sante vraag is of men stabiele gedragspatro-
nen moet verwachten in /mcro-economische

relaties (die een artikel betreffen) dan wel als
gevolg van de wet van de grote getallen (het
gaat in de genoemde voorbeelden om miljoe-
nen mensen).

4. Er zijn veel meer voorbeelden van pa-
tronen die niet constantblijken te zijn. Daar-
van zijn sommige oorzaken gemakkelijk te
noemen, b.v. het verschijnen van nieuwepro-
dukten. De vraag naar tv-toestellen is op het
ogenblik veel groter dan omstreeks 1900.
Voor een aantal natuurlijke grondstoffen,
met name agrarische, zijn synthetische ver-
vangingsmiddelen onrwikkeld, die de vraag
naar de eerstgenoemde uiteraard beinvloed
hebben. Op monetair gebied hebben veran-
deringen plaatsgehad in de aard van de be-
taalmiddelen zowel als in de betalingstech-
niek. Er is een groot aantal andere oorzaken
van veranderingen in gedragspatronen en dit
betekent dat er enorme gebieden van econo-
metrisch onderzoek zijn, waarvan grote de-
len nog niet bewerkt zijn.

5. De beschouwingen van Van der Geest
hebben meer betrekking op de wijze waarop
econometrische modellen gebruikt worden
dan op hun inhoud. Terecht vestigt hij de
aandacht op het werk van Hartog, Van Driel,
Van Ravenzwaaij, Spronk en Veeneklaas,
dat over het gebruik van modellen gaat, en
minder of niet over de inhoud. Een der essen-
tiele punten is dat een begrip als een doel-
functie die een maximale waarde moet aan-
nemen, voor een minister, een ambtenaar of
een parlementslid een te abstract begrip is.
Veel concreter is een combinatie van cijfers
over de in de doelfunctie optredende vari-
abelen, zoals de werkloosheid, de inflatie-
graad of het tekort op de betalingsbalans of
op de rijksbegroting, plus een combinatie van
cijfers over de aan te wenden middelen ter
bereiking van een combinatie van doelen.
Daarom bevelen genoemde econometristen
aan dat het zoeken van de beste politiek ge-
schiedt door middel van een dialoog tussen
de beleidsvoerders en de adviseurs, waarin
stop voorstaphet ,,punt" gevonden wordt dat
de beste politiek (naar het oordeel der be-
leidsvoerders) voorstelt. In plaats van met
beleidsvoerders kan zo'n dialoog ook wor-
den gevoerd door critici van een beleid,
d.w.z. met parlementsleden. Bedoelde me-
thode van de dialoog is een belangrijke ver-
nieuwing, maar eerder in het gebruik van mo-

dellen dan in modellen zelf, d.w.z. hun in-
houd.

6. Daarnaast blijft er ook behoefte aan
vernieuwing van de inhoud van modellen.
Sinds de eerste modellen werden opgesteld is
de inhoud al sterk verbeterd. Een groot aan-
tal econometristen is hiermee bezig geweest
of nog bezig. Een der bekendsten is Lawrence
Klein; een paar anderre namen zijn Peter Nij-
kamp 4), Richard Stone 5), Frans van Win-
den 6), ettelijke namen van medewerkers
van het Centraal Planbureau en het Ministe-
rie van Economische Zaken en van diverse
universiteiten. Maar ik zei al dat ik geen vol-
ledigheid zou nastreven.
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