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SamenvattÍng

D1t proefschr i f t  bestudeert  de re levanËie van de interregionale

input-output analyse voor regionale beleidsproblenen in de l{ederlandse

s i È u a t i e .

HoofdsÈuk 2 beschr i j f t  de sÈructuur van de ideale interregionale

input-output  tabel  en bediscussieert  de hoeveelheids-  en pr i js-vers ie

van het  basis input-output  model ,  in het  b i jzonder voor waÈ betref t

haar interregionale general isat ies.  I loofdstuk 3 geef t  een overzicht  van

de ldederlandse regionale input-output sÈudies en van het Nederlandse

regionale sociaal-economische beleid sinds 1945. Op basis hiervan wordt

een eersEe evaluatie gemaakt van de bijdrage van input-output studies

aan de analyse van regionale beleidsproblenen.

De input-output gegevens voor de enpirische hoofdstukken komen uit

een interregionale input-output tabel voor Noord-Nederland, Rijnmond en

overig lbderland. De constructie van de tabel wordt l-n een appendix

beschreven. Er is  een stapsgewi jze graviÈei tsaanpak gevolgd,  waarbi j  de

in andere Èabel len besloten afstandsgevoel igheden worden geëxpl ic i teerd

en geëxtrapoleerd.

De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de uogelijkheden en beperkingen

van beschr i jvende interregionale input-outpuÈ analyses.  Hoofdstuk 4

analyseert. interregionale inkomens spill-overs en daaropvolgende feed-

backs.  Daarnaast  worden t radi t ionele nul t ip l iers en andere kengetal len

op een meer inst.rumentele wijze gebruikt voor de analyse van beleids-

kwest ies zoals de cumulat ieve bi jdragen van regio 's aan nat ionale doel-

stell ingen en de cumulatieve bijdragen van de overheid aan regionale

doelste l l ingen.  Ui t  beide hoofdstukken bl i jk t  dat  het  kennel i jk  ook

nat.ionaal verschil naakt op welke regio een vergelijkbare exogene iu-

puls betrekking heef t .

Hoofdstuk 5 concentreert  z ich op sectorale b i jdragen aan regionale

en naÈionale doelste l l ingen.  Het analyseert  de cunulat ieve achtervraart -

se eÍr voorwaartse werkgelegenheidslinkages. Op deze wijze kunnen sleu-

te l -sectoren worden geldent i f iceerd.  In tegenstel l ing tot  suggest ies

terzake,  zul len deze sect .oren in het  a lgemeen niet  gel l jk  z i jn aan

leidende Eectoren die de regionale onthtikkeling voortstuwen. Interre-

gionale input-output gegevens bli jken van meer belang te zijn voor het

eenvoudlger probleem van de selectie van die aectoren die door een

gegeven regio het nakkelijksÈ kunnen worden aangetrokken. De sectorale

bljdragen aan het geniddelde loonniveau worden geanalyseerd met een

nieuw kengetal, de herleide cumulatieve geniddelde loonindex.

Iloofdstuk 6 en 7 beÈreffen het verreweg belangrijkste onderdeel van

de binnen-regionale f inale vraag.  In hoofdstuk 6 wordt  een stat ische,

gedesaggregeerde functie onthtikkeld voor de consumptie uit arbeidsinko-

mens rekening houdend oet interregionale pendel. Deze functie wordt

onder andere gebruikt  voor de ui tbreid ing van het  basis pr i jsnodel ,
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Preface\{aarmee verschillen in de cumulatieve opbouw van regionale kosten van

levensonderhoud worden geanalyseerd.  Vervolgens wordt  een ste lsel  van

dynanische consumptie-functies ontwikkeld dat tevens rekening houdt net

inÈerregionale migrat ie en de,  door toe- en ui t t reding ÈoË het  arbeids-

proces veroorzaakte,  re lat . ies cussen pr imaire en secondaire inkomens.

In hoofdstuk 7 wordÈ een met d iÈ ste lsel  u i tgebreid interregionaal

input-output nodel toegepast op de overplaatsing van de Cent.rale Direc-

tie van de PTT. Daarbij wordt aangetoond dat de aanpak van de appendix

Ëevens geschlkt is oln subregionale effect.en voor de agglomeratie Den

Haag uit die van overig Nederland af te zonderen. Een overzlcht van de

beleidsacht .ergrond en eerdere sÈudies betref fende de gevolgen van deze

overplaats ing toont  aan dat  de input-output  resul taten om twee redenen

van belang zíjn. ZLj spreken de ongefundeerde hoop en vrees aangaande

grote afgele ide ef fecÈen tegen en z i j  la ten z len dat  er  een k le ine net-

to werkgelegenhei-dswinst voor l laderland is te verwachten. Dit laatste

resul taat  kon om pr incip ië le redenen niet  door eerdere studies worden

gevonden.

Hoofdstuk 8 en 9 behandelen hec belangrijke probleem van de omvang

van effecten van veranderingen in aanbod op de regionale produkÈie

ni .veaus.  I {oofdstuk 8 laat  z ien dat  bestaande benader ingen zoals het

aanbod-bepaalde input-ouÈput model ,  de intersectorale stroom analyse en

het regionale at t ract ie rnodel  inconsistent  en/of  theoreËisch onaanneme-

l i . jk  z i jn.  Een bevredigende algemene integrat ie van aanbod ef fecten in

de input-output  analyse bl i jk t .  enpir isch onui tvoerbaar.  Voor de rDeer

beperkte k lasse van impact  studies kan wel  een al ternaÈief  worden ont-

wikkeld.  Daarbi j  wordt  gebruik genaakÈ van een i terat ieve procedure

waar in zowel  de pr imaire kosten als de f inale vraag gedeel te l i jk  exo-

geen zí jn en waarbi j  voorrdaartse en achterwaartse produkt ie ef fecÈen

endogeen worden bepaald,  rekening houdend met lnport-  en exporÈ-subst Í -

È u t L e .

De operat ional iÈei t  van di t  a l ternat ief  wordt  in hoofdstuk 9 ge-

toetst  op de inpolder lng van Noord-Fr iesland Bul tendi jks volgens het

zogenaamde plan D. De omvang van de ( inter)reglonale afgele ide ef fecten

b1l jk t  aanzienl l jk ,  maar ger inger dan de provÍncl-a le schat t ing.  De

input-output  resul taLen waren van belang in de pol l t ieke dlscussie en

hadden een lnvloed op de ui te indel i jke afwi jz ing van plan D door de

reger ing .

Hoofdstuk l0 s lu i t  het  proefschr i f t  af  rnet  een overzicht  van recente

input-output  studies van nat ionale en internat Íonale problemen en een

evaluat ie van hun belang voor de interregionale input-output  analyse.

De concluderende evaluat le van haar bele ldsrelevant ie benadrukÈ haar

krachr in de conslstente behandel ing van al le mogel i jke typen indirecte

ef fecten van regionale bele idsnaatregelen,  zowel  a ls haar zwakte ten

aanzien van de neer strateglsche reglonale bele idsproblenen.
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