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PHILLIPSCURVE

Deze notitie bestaat uit vier paragrafen:
1 Phillipscurve
2 Macro-vraaglijn en macro-aanbodlijn
3 De relatie tussen macro-vraag en macro-aanbod en de Phillipscurve
4 Verschuiving van en langs de Phillipscurve

1 PHILLIPSCURVE

De Phillipscurve geeft het verband weer tussen inflatie en werkloosheid. Simpel gesteld zou er sprake zijn van
een negatief verband tussen het inflatiepercentage en het werkloosheidspercentage.
Bij hoogconjunctuur is de (bestedings)inflatie hoog en de (conjunctuur)werkloosheid laag en bij laagconjunctuur is
de (bestedings)inflatie laag en de (conjunctuur)werkloosheid hoog.
De Phillipscurve heeft dus een dalend verloop (zie linker grafiek).
De Phillipscurve geeft volgens de keynesianen duidelijk aan wat de overheid en de centrale bank te doen staat.
Bestrijden van werkloosheid en inflatie kan niet tegelijkertijd. Wanneer de één toeneemt, neemt de ander immers
af. Hierdoor moeten overheid en centrale bank een keuze maken, ze moeten zich of richten op bestrijding van de
werkloosheid of op bestrijding van de inflatie.
Een redelijk hoge inflatie kan worden toegestaan in de wetenschap dat dit tot een lagere werkloosheid leidt, er is dan
een afruil tussen inflatie en werkloosheid. Om de economie te stimuleren en zo de werkloosheid te verlagen, kan
fiscaal beleid van de overheid (verlaging overheidsinkomsten en verhoging overheidsuitgaven) en/of monetair beleid
van de centrale bank (renteverlaging en monetaire verruiming) worden gebruikt.
Langs de Phillipscurve bewegend, zou dit weliswaar tot een hoger inflatiepercentage leiden, maar dat is nu
eenmaal de prijs die moet worden betaald om lagere werkloosheidscijfers te realiseren.

In de jaren 70 van de vorige eeuw kregen veel landen te maken met hoge niveaus van werkloosheid en inflatie,
een fenomeen dat ook wel bekend staat als stagflatie (stagnatie samen met inflatie).
Hoe kan dit worden verklaard, want stagflatie is in strijd met de theorie van de Phillipscurve?
Eerst het verhaal van de Phillipscurve volgens de keynesianen. Als de werkloosheid te hoog is, kunnen overheid en
centrale bank de werkloosheid gaan bestrijden, waarna de inflatie meer dan verwacht kan toenemen. Als de inflatie
de loonstijging overtreft, dalen de reële kosten van arbeid. Bedrijven gaan meer werknemers in dienst nemen
waardoor de werkloosheid gaat dalen.
Maar … volgens de monetaristen is daarmee het verhaal niet af. Omdat de loonstijging achterblijft bij de
prijsstijging daalt de koopkracht van de werknemers. Bij het stellen van nieuwe looneisen gaan de werknemers
hun inflatieverwachtingen aanpassen. Als de lonen dan evenveel stijgen als de prijzen, blijven de reële kosten van
arbeid gelijk en zullen bedrijven niet meer mensen in dienst nemen. Het gevolg is een toename van de inflatie
zonder een gelijktijdige afname van de werkloosheid.

WAT KUNNEN WE NU CONCLUDEREN?

Op korte termijn is afruil tussen inflatie en werkloosheid mogelijk en heeft de Phillipscurve een dalend verloop.
Overheid en centrale bank kunnen alleen op korte termijn de werkloosheid tijdelijk verlagen door een verhoging
van de inflatie toe te staan.
Op lange termijn is geen afruil tussen inflatie en werkloosheid mogelijk en heeft de Phillipscurve een verticaal
verloop. Mensen gaan hun inflatieverwachtingen aanpassen aan het gevoerde beleid waardoor de
beleidsmaatregelen leiden tot hogere prijzen en gelijkblijvende werkloosheid. Fiscaal beleid en/of monetair beleid
heeft op lange termijn geen invloed op de werkloosheid.
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PHILLIPSCURVE: PLAATJE OF MODEL?

Een mogelijke afruil tussen inflatie en werkloosheid doet vermoeden dat er een causaal verband zou bestaan
tussen inflatie en werkloosheid. Bestedingsinflatie zou logischerwijs leiden tot conjunctuurwerkloosheid en
omgekeerd. Er  bestaat evenwel geen bewijs voor een dergelijk causaal verband.
Bestedingsinflatie en conjunctuurwerkloosheid zijn het gevolg van veranderende bestedingen en een conjunctuur-
model zal derhalve een adequate verklaring moeten geven voor de veranderde bestedingen.
De Phillipscurve geeft geen verklaring en is dus meer een plaatje dan een model.

2 MACRO-VRAAGLIJN en MACRO-AANBODLIJN

De macro-vraaglijn (V) geeft het verband weer tussen het algemeen prijsniveau en de gevraagde hoeveelheid
binnenlands product.
De macro-vraaglijn heeft een dalend verloop. Als het algemeen prijspeil stijgt, wordt er minder gevraagd en als het
algemeen prijspeil daalt, wordt er meer gevraagd.

De macro-aanbodlijn geeft het verband weer tussen het algemeen prijsniveau en de aangeboden hoeveelheid
binnenlands product.
Op korte termijn heeft de macro-aanbodlijn (KA) een stijgend verloop. Omdat de loonkosten op korte termijn
vastliggen (= loonstarheid), leidt een stijging van het algemeen prijspeil tot een groter aanbod.
Als de verkoopprijzen stijgen en de lonen nog niet, zal de winstmarge toenemen. Dat is voor bedrijven aanleiding
het aanbod te vergroten.
Op lange termijn heeft de macro-aanbodlijn (LA) een verticaal verloop. Omdat lonen zich op lange termijn
aanpassen aan de stijging van het algemeen prijspeil (= loonflexibiliteit) heeft een stijging van het algemeen
prijspeil geen invloed op de aangeboden hoeveelheid. Als de lonen de prijsstijging hebben ingehaald, zijn de
winstmarges weer terug op het oude niveau. De bedrijven bieden dan weer net zoveel aan als voor de prijsstijging.
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De macro-vraaglijn en de macro-aanbodlijn kunnen verschuiven door veranderingen die niet toe te schrijven zijn
aan een verandering van het algemeen prijspeil.
Verschuiving van de macro-vraaglijn wordt veroorzaakt door conjunctuurschommelingen en door conjunctuur-
beleid.
Verschuiving van de macro-aanbodlijn wordt veroorzaakt door hogere/lagere kosten waardoor de winstmarge
lager/hoger wordt.
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3 DE RELATIE TUSSEN MACRO-VRAAG EN MACRO-AANBOD en DE PHILLIPSCURVE
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In de rechter grafiek zijn de Phillipscurve voor de korte termijn (KP) en de Phillipscurve voor de lange termijn (LP)
weergegeven.
Met betrekking tot de conjuncturele ontwikkeling kunnen er drie situaties worden onderscheiden:
- volledige werkgelegenheid / bestedingsevenwicht (1)
- laagconjunctuur / onderbesteding (traject 1 – 2)
- hoogconjunctuur / overbesteding (traject 1 – 3)
In de linker grafiek zijn de macro-vraagcurve (V) en de macro-aanbodcurve voor de korte termijn (KA) en voor de
lange termijn (LA) getekend.
Het punt van volledige werkgelegenheid / bestedingsevenwicht in de rechter grafiek (1) komt overeen met het punt
van langetermijnevenwicht met bijbehorend reëel binnenlands product in de linker grafiek (A).

NATUURLIJKE WERKLOOSHEID

Volledige werkgelegenheid wil niet zeggen dat er geen werkloosheid is. Er is dan geen conjuncturele werkloos-
heid, maar er is altijd natuurlijke werkloosheid.
Natuurlijke werkloosheid wordt niet veroorzaakt door verminderde economische activiteit (onderbesteding bij
laagconjunctuur), maar door structurele  factoren aan de aanbodkant van de economie. Natuurlijke werkloosheid
kan kortstondig (frictiewerkloosheid) en langdurig (structurele werkloosheid) van aard zijn.
NAIRU staat voor 'non accelerating inflation rate of unemployment' (= natuurlijke werkloosheidsgraad).
De nairu is het werkloosheidspercentage (rate of unemployment) waarbij een economie nog kan groeien zonder
dat de inflatie (inflation rate) begint op te lopen (non-accelerating).
Hoe verder de werkloosheid onder deze nairu terechtkomt hoe krapper de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan
werknemers en die kunnen dan looneisen stellen. Werkgevers proberen de stijgende loonkosten af te wentelen op
hun klanten en verhogen hun prijzen waardoor een economisch neergang in werking wordt gezet.
De inschatting is dat de nairu in de loop van de tijd is gedaald en dat een economie nog kan groeien zonder inflatie
bij een natuurlijke werkloosheidsgraad van ca 3%.
De daling van de nairu zou een gevolg zijn van onderstaande factoren:
- Tegenover de stijging van de arbeidskosten staat in veel gevallen een snellere stijging van de arbeids-

productiviteit, waardoor de arbeidskosten per eenheid product dalen.
- De onzekerheid omtrent hun baan houdt veel mensen ervan af om looneisen te stellen.
- De teruglopende betekenis van de vakbeweging geeft werknemers een minder sterke onderhandelingspositie.
- De toenemende wereldwijde concurrentie belet fabrikanten om hun verkoopprijzen te verhogen.
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4 VERSCHUIVING VAN EN LANGS DE PHILLIPSCURVE
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In de uitgangssituatie is er evenwicht in punt A.
Als in de linker grafiek de aanbodlijn voor de korte termijn naar links verschuift (KA1  KA2), stijgt het algemeen
prijsniveau (= toename inflatie) en daalt het reëel binnenlands product (= toename werkloosheid).
Er ontstaat een nieuw (tijdelijk) evenwicht in punt B.
Als de inflatie en de werkloosheid toenemen, zal in de rechter grafiek de Phillipscurve voor de korte termijn naar
rechts verschuiven (KP1  KP2).
Conclusie: Het gevolg van een verschuiving van de KA-lijn naar links (KA1  KA2) is een verschuiving van de KP-
curve naar rechts (KP1  KP2).
(Uiteraard geldt ook het omgekeerde: Het gevolg van een verschuiving van de KA-lijn naar rechts is een
verschuiving van de KP-curve naar links.)

Vervolgens kan de overheid en/of de centrale bank beleidsmaatregelen nemen om de economie te stimuleren en
zo de toegenomen werkloosheid te bestrijden.
In de linker grafiek zal dan de macro-vraaglijn naar rechts verschuiven (V1  V2). Als de macro-vraaglijn naar
rechts verschuift, stijgt het algemeen prijspeil (= toename inflatie) en stijgt het reëel binnenlands product (= afname
werkloosheid). Ten opzichte van het evenwicht in de uitgangssituatie (punt A) is er dan een nieuw
langetermijnevenwicht in punt C.
Als de inflatie toeneemt en de werkloosheid afneemt, is het gevolg in de rechter grafiek een verschuiving in
bovenwaartse richting langs de Phillipscurve (B  C).
Conclusie: Het gevolg van een verschuiving van de V-lijn naar rechts (V1  V2) is een verschuiving langs de KP-
curve in bovenwaartse richting (B  C).
(Uiteraard geldt ook het omgekeerde: Het gevolg van een verschuiving van de V-lijn naar links is een verschuiving
langs de KP-curve in benedenwaartse richting.)


