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I. Bezitsvorming, doel en motief

1. HET DOEL VAN DE BEZITSVORMING

Het streven naar bezitsvorming kan in sociaal-economische zin worden
opgevat als een reactie op een tweetal onbetwistbare constateringen.
In de eerste plaats de forse omvang en snelle groei van de kapitaal-
goederenvoorraad in de westerse volkshuishoudingen en in de tweede
plaats de zeer beperkte grootte van de groep, die met het geaccumu-
leerde produktieve vermogen een directe bezitsrelatie onderhoudt.
Naar de kern genomen komt bedoelde reactie hierop neer: betrek in
het proces van nationale vermogensvorming de gehele actieve bevol-
king, echter zo dat de economisch dwingende band tussen handhaving
en uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad en het op peil houdeYl,
respectievelijk het verhogen van de maatschappelijke welvaartssituatie
niet wordt verstoord. Hiermede hebben wij tegelijkertijd het sociaal-
economische doel van de bezitsvorming en de bij dit streven in acht te
nemen belangrijkste randvoorwaarde in algemene bewoordingen ge-
formuleerd.
Het denkbeeld om met name het omvangrijkste deel van de beroeps-
bevolking, de werknemers, te doen participeren in tenminste de expan-
sie van het nationale vermogensbestand valt historisch gezien binnen
de optiek van de aloude tegenstelling tussen rijk en arm, bezitter en
bezitloze. Evenals in vroegere perioden uit de menselijke geschiedenis
wordt ook in de huidige fase van de hoog-geïndustrialiseerde en op
massa-verbruik getiriënteerde maatschappij dit belangwekkende en
fascinerende thema met wisselend accent in motivering en instrumen-
tatie aangeheven en verdedigd, beoordeeld en veroordeeld.
In het tijdperk van het moderne kapitalisme is aanvankelijk - onder
meer in de eerste grote sociale encycliek van de katholieke kerk - het
streven naar bezitsvorming gehuld in een nogal idealistisch, roman-
tisch en anti-industrieel gewaad.
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Socialistische beschouwingen uit voorbije dagen vallen het particulier
bezit van produktiemiddelen fel aan, de marxisten achten de persoon-
lijke eigendom van deze goederen geheel verwerpelijk. In de tegen-
woordige benadering domineert een meer nuchtere en pragmatische
stellingname. Deze sluit nauw aan op de gangbare macro-economische
beschouwingswijze waarbij nastrevenswaardige doeleinden onmiddel-
lijk worden gekoppeld aan beschikbare en op hun effectiviteit toetsbare
instrument-variabelen.
De bezitsvormings-problematiek blijft evenwel de brede maatschap-
pelijke achtergrond vertonen, die voor dit streven steeds zo kenmer-
kend is geweest. Ook in onze tijd blijft de gedachte van de bezitsvor-
ming wortelen in een dynamische conceptie van het inspirerende en
stuwende ideaal van de sociale rechtvaardigheid en verweven met so-
ciaal-politieke taakstellingen op het terrein van de parlementaire en de
bedrijfsdemocratie. Bezitsvorming raakt de in een maatschappij be-
staande en die maatschappij tegelijk naar haar structuur bepalende
toedelingsmechanismen van inkomen, eigendom, kennis en macht. Als
zodanig is het streven naar bezitsvorming vanaf het begin geparen-
teerd aan emancipatorische krachten, die thans in alle duidelijkheid
opnieuw aan de dag treden in de vorm van een zich over alle geledin-
gen van de samenleving uitstrekkende democratiseringsbeweging.
Gelet op de geschetste brede maatschappelijke contekst van de bezits-
vorming spreekt de term die Meade in dit verband hanteert bijzonder
aan. Hij omschrijft de bepleite doorbraak van de gevestigde vermo-
gensstructuur als een poging om tot „a property-owning democracy"
te geraken.l) Essentieel voor deze doorbraak is de deelname van de
werknemers aan het proces van produktieve kapitaalvorming zoals dit
zijn neerslag vindt in de netto-investeringsactiviteit van de samenleving.
Het ontbreken van een rechtstreekse relatie tussen de werknemers en de
vermeerdering en de besturing van de kapitaalgoederenvoorraad be-
hoort nog steeds tot de meest in het oog springende eigenschappen van
het huidige maatschappelijke systeem.

Het idee van de bezitsvorming heeft geruime tijd geleefd in de harde
werkelijkheid van een economisch armoede-regime. Ook op de priori-
teitenlijst van die werknemersvakorganisaties, welke in het aankweken
van persoonlijke, produktieve eigendom een wenkend perspectief er-
kenden, namen mede als gevolg hiervan zaken van meer onmiddellijk
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levensbelang noodgedwongen de hoogste plaats in.
Na 1960 is in ons land de welvaartssituatie geleidelijk gaan voldoen aan
de voorwaarden die Rostow karakteristiek heeft genoemd voor het
stadium van de „high-mass-consumption"2). Het reële inkomen van
grote delen van ons volk heeft een zodanig peil bereikt, dat de parti-
culiere consumptie veel meer omvat dan de aan voedsel, kleding en
onderdak gebonden uitgaven. De duurzame gebruiksgoederen - de
auto voorop - laten daarbij de sterkste expansie zien. Per hoofd is se-
dert 1950 het consumptievolume ruim verdubbeld; de hoeveelheids-
index van de duurzame gebruiksgoederen overschrijdt het getal 300
wanneer men 1950 op 100 stelt. De normale wekelijkse arbeidsduur is
gereduceerd van 48 tot minder dan 42 uur; de 40-urige werkweek zal
niet lang meer op zich laten wachten. De toegenomen welvaart vindt
voorts zijn uitdrukking in een indrukwekkend geheel van sociale ver-
zekeringen en voorzieningen en in een omvangrijk overheidsbudget.
In de achter ons liggende na-oorlogse jaren zijn in een relatief kort
tijdsbestek ontegenzeglijk bijzondere economische prestaties geleverd.
De opwaartse welvaartscurve schiep de ruimte voor de vestiging en uit-
bouw van de Nederlandse verzorgingsstaat. Binnen die staat kon aan-
vankelijk, dank zij een in brede kring aanvaarde op centralistische
leest geschoeide beleidsconceptie, de totaalsom der aspiraties in redelijk
evenwicht worden gehouden met de door de stijging van de arbeids-
produktiviteit en de mutaties in de ruilvoet bepaalde economische
groei. De moderne welvaarts- of verzorgingsstaat is echter geen schep-
ping gebleken, die voor eens en altijd het kader bood om op basis van
een stevig gefundeerde maatschappelijke consensus oplossingen te vin-
den voor een grote verscheidenheid van uiterst problematische samen-
levingsverschij nselen.
Interne en externe factoren hebben onze welvaartsstaat onder de druk
van structurele spanningen geplaatst. Een al te eenzijdig op groei ge-
oriënteerde economische politiek blijkt niet langer houdbaar, zelfs niet
mogelijk. „Er is", aldus van Berkum, „heden ten dage een sterke stro-
ming in alle lagen van de samenleving, welke een zwaar accent legt op
de nadelen, die ook zijn verbonden aan de zich vermenigvuldigende
welvaart. Nu ook voor de meerderheid van de bevolking de materiële
zorgen minder zwaar drukken, wordt gaandeweg meer nadruk ge-
legd op de verhoging van de kwaliteit en de leefbaarheid van het be-
staan" 3)
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De welvaartsvooruitgang - zo signaleren wijsgeren en sociologen -
heeft moeilijk te doorgronden en lastig te kwantificeren bijprodukten
opgeroepen. Over de bestaande maatschappelijke verbanden en de
werking daarvan is daardoor bij velen ongenoegen en onvrede ge-
wekt.4) Gezag als traditionele categorie staat op gespannen voet met
het door een groeiende mondigheid gesteunde streven naar andere
zeggenschapsverhoudingen.
De eertijds vrij succesvolle nationaal-economische evenwichtsstrategie
ontmoet sedert een aantal jaren duidelijke weerstanden bij toonaange-
vende sociale groeperingen, de werknemersvakbeweging niet in de
laatste plaats. De verharding in de collectieve arbeidsbetrekkingen
heeft de sociale pacificatiegedachte verdrongen. Polarisatie-tendensen
maken het uiterst moeilijk om een veelheid van met elkaar conflicte-
rende collectieve en particuliere claims op dejuiste wijze afte stemmen
op de reële aanwas van het nationale inkomen. Ondanks een tussen
de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesloten centraal
akkoord voor 1973 ontstaat in dat jaar het grootste arbeidsconflict van
na de tweede wereldoorlog, een conflict dat zijn wortels vindt in een
botsing tussen gevestigde machten en de aandrift naar structurele ver-
nieuwing. De ideologie van het overleg-model, die de overheid en de
partners in het bedrijfsleven lange tijd verenigde, is zoek geraakt, een
nieuwe nog niet gevonden.

De ongelijkmatige vermogensstructuur is een van de facetten van de
moderne welvaartsstaat, die voortdurend discussie oproepen. In talloze
binnen- en buitenlandse wetenschappelijke publikaties, in rapporten
van werkgevers- en werknemersorganisaties, in documentatiemappen
van nationale en internationale congressen, in officiële stukken van
overheden en andere publieke instanties, tijdens beschouwingen in het
parlement en daarbuiten, in krante-artikelen, ingezonden brieven en
radicale vlugschriften, in al deze uitingsvormen blijft de ongelijke ver-
mogensdistributie de gemoederen bezighouden.
In de baaierd van meningsverschillen omtrent verandering van de
eigendomsverhoudingen domineert de vraag naar het waarom en het
hoe. Dat het maatschappelijk vermogen in handen van weinigen is ge-
concentreerd, wordt als feit nauwelijks betwist. Hoogstens zijn er meer
en minder vergaande nuances aanwijsbaar in de opvattingen over de
mate waarin de eigendomsverhoudingen eenzijdig zijn gestructureerd
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en de richting waarin de vermogensverdeling zich beweegt en met welk
tempo. In technische zin: wordt de bekende constante van Pareto gro-
ter of kleiner? Naar de ervaring leert kan daarbij de keuze van het uit-
gangsjaar op zich reeds tijdens een discussie een ongedachte hoeveel-
heid stof doen opwaaien.

`Z. DE BESTAANDE VERMOGENSVERDELING

Over de feitelijke vermogensverdeling in ons land valt slechts een zwak
statistisch licht. Datzelfde geldt voor de meeste andere landen. De op-
merking van Lydall en Tipping dat „the most striking aspect of the
subject is the statistical darkness which surrounds it" gaat dan ook niet
alleen voor de eigendomsverhoudingen in Engeland op.5) In de Duitse
Bondsrepubliek-als gevolg vermoedelijk van de aldaar zeer toegespitste
aandacht voor de problematiek van de ongelijke vermogensdistributie
- ligt de statistische informatie op een wat hoger peil, zonder nochtans
werkelijk bevredigend te zijn. Toch zou het voor Nederland al een hele
stap voorwaarts betekenen indien wij - evenals Andersen, Krelle en
Siebke dat voor de bondsrepubliek hebben gedaan - een tabel zouden
kunnen samenstellen, die ons een globaal inzicht verschaft in de op-
bouw van het totale particuliere vermogen naar de sociale categorieën
van arbeiders, employés, ambtenaren, boeren, zelfstandigen en rente-
trekkers e)
Het meest aantrekkelijke perspectief in deze is het beschikken over een
nationale vermogensrekening, maar dit is helaas voorlopig onbereik-
baar. De problemen die opdoemen bij het definiëren, waarderen en
toerekenen van vermogenswaarden zijn zo groot, dat het opbouwen
van een samenhangend raam waarbinnen het aanwezige nationale
vermogen naar omvang, samenstelling en rechthebbenden op een vol-
doende doorzichtige en gedetailleerde manier kan worden beschreven,
vooralsnog tot de statistische wensdromen moet worden gerekend.
In een eerdere publikatie hebben wij getracht een analyse van de ver-
mogensverdeling hier te lande uit te voeren voorzover de beschikbare
cijfers dit toestonden.') Omdat wij inmiddels ruim tienjaar verder zijn,
is het nuttig meer recente gegevens te presenteren. Tegelijkertijd heb-
ben wij daardoor de gelegenheid om enkele begrippen wat nader te
omschrijven.
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De omvang van het huidige nationale vermogen is niet bekend. Onder het
nationale vermogen verstaan wij de waarde van alle in Nederland aan-
wezige gebouwen, machines, vervoermiddelen en andere vaste activa,
voorts de waarde van de bos- en cultuurgrond, voorraden, veestapel,
wegen, bruggen en kanalen. Tenslotte moeten wij daaraan nog toe-
voegen (of ervan aftrekken) het saldo van de vorderingen op en de
schulden aan het buitenland. In 1958 schatte het C.B.S. dit vermogen
op een waarde van 158 miljard gulden.8)
Ook destijds was dit geen zuivere weerspiegeling van onze nationale
rijkdommen. In de eerste plaats niet vanwege de onvermijdelijk hoge
foutenmarge bij vermogensschattingen. In de tweede plaats niet omdat
buiten de berekeningen vielen de bodemschatten, de immateriële acti-
va, kazernes, gebouwen van historische waarde, monumenten, schil-
derijen en andere kunstvoorwerpen in de musea.

Met het oog op de participatie van de werknemers in de vorming van
produktief kapitaal is een belangrijk gegeven het in kapitaalgoederen ge-
investeerde bedrijfsvermogen. Exclusief woningen schatte het Centraal
Planbureau de vervangingswaarde van dit vermogen in 1972 op
f 280 miljard.a) Per economisch actieve is dit circa f 60.000.
Het zou interessant zijn om te weten hoe het zo juist genoemde vermo-
gen is gefinancierd. In het bijzonder zou het van belang zijn indien
een goed inzicht bestond in de mate waarin de werknemers via vrij-
willige en verplichte besparingen, rechtstreeks en langs de weg van
sociale fondsen, pensioenfondsen, levensverzekeringsmaatschappijen
en andere institutionele beleggers ( onder meer spaarbanken, spaar-
kassen, landbouwkredietinstellingen, begrafenisfondsen en de Post-
cheque- en Girodienst) bij deze financiering betrokken zijn. Het totaal
der beleggingenvandeze fondsen beliep in 1971 meer dan f 120 miljard.
Een dergelijk gegeven illustreert op sprekende wijze de betekenis van
het proces van vermogensaccumulatie via premies en besparingen.
Helaas ontbreekt evenwel een zodanige detaillering, dat wij daaruit
zouden kunnen aflezen van welk belang deze manier van vermogens-
vorming is voor de werknemersgroepering in haar geheel en voor be-
paalde categorieën daarvan. Overigens mogen daarbij vanzelfspre-
kend niet de verschillen tussen de vermogensaanspraken op de sociale
fondsen en vormen van werkelijke persoonlijke eigendom over het
hoofd worden gezien. Deze verschillen betreffen vooral de beschik-
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kingsmacht over het vermogen, de wijze van deelhebben in de op-
brengst van het vermogen en het al dan niet vererfbare karakter van
de gekweekte eigendom.

Het C.B.S. publiceert jaarlijks een overzicht van het aantal natuurlijke
personen dat in de registers van de vermogensbelasting voorkomt.
Vóór 1970 kwamen in de desbetreffende statistiek van de personele
aermogensaerdeling nog verinogens voor tussen de f 50.000 enf 100.000;
thans heeft deze statistiek slechts betrekking op vermogens boven één
ton. De vermogenssituatie in de lagere regionen krijgen wij op deze
manier natuurlijk niet scherp in het vizier. Onderstaande tabel geeft
een globaal beeld van de ontwikkeling van de personele vermogens-
verdeling in de periode tussen 1951 en 1971.

Tabel 1: Ontwikkeling personele vermogensverdeling

1951 1961 1971
Vermogensklasse Vermogen Vermogen Vermogen
in f 1000 Aantal ~n. gld. Aantal ~ gld Aantal ~ gld.

50 - 100 64.935 4.399 134.571 9.442 - -
100 - 200 23.843 3.217 66.555 9.101 157.300 22.013
200 - 300 6.289 1.511 18.591 4.503 50.000 12.024
300 - 500 3.952 1.487 13.077 4.969 31.400 I1.822
500 - 1000 2.184 1.475 8.193 5.570 16.700 11.185
1000 en meer 941 1.799 4.221 9.282 8.300 18.812

Totaal 102.144 13.887 245.208 42.867 263.700 75.856

Het trekken van conclusies over de ontwikkeling van de personele ver-
mogensverdeling is bijzonder moeilijk, omdat de in tabel 1 opgevoerde
gegevens niet zonder meer op elkander aansluiten. Bovendien zouden
wij daarbij stuiten op het probleem van de veranderingen in de reële
waarde van de vermogens als gevolg van de inflatie.
Interessanter voor ons doel is trouwens de relatieve betekenis van de
groep vermogensbezitters in ons land. Een illustratieve indicatie voor
de beperkte omvang van deze groep biedt een vergelijking tussen het
aantal in de vermogensstatistiek opgenomen personen en het aantal
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inkomenstrekkers. Bedoelde vergelijking kunnen wij maken voor het
aantal vermogende personen per 1 januari 1968 en het totale aantal
personen, dat in de statistiek van de inkomensverdeling 1967 voorkomt.
De desbetreffende verhouding bedraagt 3,80~0. Houden wij alleen reke-
ning met de vermogensbezitters van 40 jaar en ouder en leggen wij nu
een verband met alle inkomenstrekkers in deze leeftijdsklasse, dan loopt
bedoelde verhouding op tot circa 80~0.
In de vermogensstatistiek 1968 treffen wij - als wij de groep directeuren
van N.V.'s buiten beschouwing laten - 22.000 werknemers aan. Rela-
teren wij dit gegeven aan het totale aantal in de statistiek van de per-
sonele inkomensverdeling opgenomen werknemers - ook weer exclu-
sief de N.V.-directeuren - dan komen wij op een verhouding van één
half procent. Berperken wij de vergelijking tot de werknemers van 40
jaar en ouder, dan komt het verhoudingscijfer uit op 1,80~0. Met andere
woorden, meer dan 980~o van alle werknemers die de leeftijdsgrens van
40 jaar hebben gepasseerd, is onvermogend in de zin die de vermo-
gensbelasting voor dit adjectief hanteert.
Reeds is opgemerkt dat de fiscale interpretatie van het begrip vermo-
gen een zeer beperkt karakter draagt. Men behoeft niet per se een ton
te bezitten alvorens van een zekere rijkdom kan worden gesproken.
Gegevens over het vermogensbezit beneden het zojuist genoemde fisca-
le niveau zijn echter niet voorhanden, tenminste wanneer men de eis
stelt dat deze gegevens ook thans nog op verantwoorde wijze kunnen
worden gebruikt. Voor het jaar 1960 is door het C.B.S. een spaaron-
derzoek gehouden, dat enig licht verschafte over de besparingen en het
vermogen (exclusief pensioenrechten) van gezinshuishoudingen van
werknemers, die niet in de vermogensbelasting vielen. De resultaten
van dat onderzoek waren zeker niet bemoedigend.la) Het heeft even-
wel weinig zin aan die resultaten indicaties te ontlenen voor de huidige
vermogenssituatie van de werknemers.

Ondanks de imperfecties van het basismateriaal dat over de bestaande
vermogensverdeling kan worden verzameld, is er weinig twijfel over
het feit dat deze verdeling een zeer ongelijkmatige structuur vertoont.
Het bewerkstelligen van meer evenwichtige vermogensverhoudingen
is een beleidsdoelstelling waarvan de ratio nauwelijks wordt betwist.
Het onderdeel van de sociaal-economische politiek dat op het creëren
van een gelijkmatiger vermogensverdeling is gericht, noemen wij het
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bezitsvormingsbeleid. Deze term heeft geleidelijk in ons land de over-
hand gekregen boven de aanvankelijk ook zeer gangbare aanduiding
van bezitsspreidingsbeleid. Dit laatste begrip wekte blijkbaar misver-
stand; het gaat bij de bezitsvorming niet om een spreiding van be-
staand vermogen, doch om het toekennen van een aandeel in nieuw
gevormd vermogen.
Het meest spectaculair treedt in onze maatschappij vermogensgroei
aan de dag in de vorm van de gestage uitbreiding van de kapitaalgoe-
derenvoorraad of, in de terminologie van het Centraal Planbureau, van
het in kapitaalgoederen geïnvesteerde bedrijfsvermogen. In vergelij-
king tot dit produktieve vermogensbestand zijn de overige gedaanten,
die het vermogen kan aannemen, qua omvang, van ondergeschikte be-
tekenis. De bevolkingscategorie die aan de vermeerdering van de na-
tionale kapitaalgoederenvoorraad het minste deel heeft, is de categorie
van de werknemers. Het laat zich daarom verstaan, dat in het bezitsvor-
mingsbeleid juist deze beide elementen worden gecombineerd. Voor
het bezitsvormingsbeleid is het scheppen van een band tussen de werk-
nemers en de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad het meest
aangewezen aangrijpingspunt als men de vermogensdistributie eenan-
der aanzien wil geven.
Vaak wordt bepleit om in dat beleid de klemtoon te leggen op de be-
vordering van het eigen-woningbezit. Dat is ongetwijfeld een vorm van
vermogensbezit die velen aanspreekt. Het bezit van een eigen huis ver-
hoogt de weerstand in moeilijke omstandigheden, stimuleert de spaar-
zin en draagt bij tot een grotere belangstelling in het gemeenschaps-
leven. Het met behulp van een betrekkelijk gering basiskapitaal ver-
werven van een eigen woning kan voorts de start zijn voor een gelei-
delijk accelererend vermogensbezit. Vooral in tijden van een krachtige
inflatie kan de eigendom van een woning uit het oogpunt van vermo-
gensvorming plezierige kanten bezitten.
Nochtans willen wij er op wijzen, dat voor een breed opgezet bezits-
vormingsbeleid de jaarlijkse aanwas van het woningenbestand onvol-
doende substantie biedt. Om dat beleid de gewenste armslag te geven,
zal men het niet tot de woningsector kunnen en mogen beperken. Met
andere woorden, de inzet van het bezitsvormingsbeleid vormt niet een
deel van de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad - voorzover
men het woningbestand al tot deze categorie zou willen rekenen - doch
de groei van het totale produktieve nationale vermogen.
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De relatie tussen de vermeerdering van het nationale produktieve ver-
mogen en de werknemers beschouwen wij als de meest wezenlijke be-
trekking voor het op bezitsvorming afgestemde beleid. Daaruit volgt
reeds dat het in dat beleid evenmin gaat om het opvoeren van het indi-
viduele en gezinscomfort met duurzame gebruiksgoederen. Om dit
aantrekkelijke aspect van de welvaartsstaat tot zijn recht te laten komen,
zou in het bezitsvormingsbeleid het accent moeten liggen op de inko-
mensgenererende eigenschap van vermogensbezit, dan wel op de mo-
gelijkheid het verkregen vermogenspart zonder veel omhaal om te kun-
nen zetten in consumptieve bestedingen.
De bijdrage die vermogensbezit kan leveren aan dejaarlijkse inkomens-
groei van de werknemers beweegt zich echter binnen tamelijk nauwe
grenzen. In verhouding tot de verbetering die samenhangt met de stij-
ging van het algemene welvaartsniveau is deze bijdrage praktisch te
verwaarlozen. In dat opzicht heeft het bezitvormingsbeleid dus be-
trekkelijk weinig te bieden.
Wanneer men er niet in zou slagen om het idee van de vermogenspar-
ticipatie de concurrentie-slag met de aanschaf van duurzame con-
sumptiegoederen te doen winnen, dan lijkt elk bezitvormingsbeleid
bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Op dit punt is in onze samenle-
ving een mentaliteits-ombuiging noodzakelijk, die tot de zwaarste hin-
dernissen moet worden gerekend welke het bezitsvormingsbeleid op de
duur moet zien te overwinnen.

3. ECONOMISCHE MOTIVERING VAN DE BEZITSVORMING

De claim van de werknemers op de kapitaalaccumulatie in de nationale
volkshuishouding wordt vaak gemotiveerd met gronden ontleend aan
de sociale rechtvaardigheid of door andere ideologische overwegingen
geschraagd. Het is verre van ons om te betogen dat zulke overwegingen
niet ter zake doen. In de arena van de welvaartsverdeling zullen onge-
twijfeld ideologisch bepaalde standpunten tot de wapenuitrusting blij-
ven behoren; zij verlenen aan de maatschappelijke verdelingsstrijd
kleur, glans en gloed. Deze studie richt zich evenwel zo veel mogelijk
op de meer nuchtere argumentatie van het pro en contra, alsmede op
de economische doelmatigheidsvragen die de bezitsvorming oproept.
In deze paragraaf willen wij aandacht schenken aan enige economi-
sche motieven, die ter verdediging van het bezitsvormingsbeleid wor-
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den aangedragen. Daarna stellen wij enkele sociaal-politieke overwe-
gingen aan de orde.
Wat de economische motivering van het bezitsvormingsbeleid betreft,
willen wij in de eerste plaats twee bijdragen globaal behandelen die
afkomstig zijn uit de sfeer van de economische theorie. Daarna zullen
wij ingaan op de motivering, die in de praktijk van de Nederlandse
bezitsvormingspolitiek steeds een belangrijke plaats heeft ingenomen,
namelijk het veilig stellen van de economische groei en van een bevre-
digend peil van werkgelegenheid.

De kapitaalgoederenaoorraadeen gemeenscha~iscate~orie

Tot de meest boeiende, doch tevens tot de minst gemakkelijke theore-
tische verhandelingen over het bezitsvormingsbeleid behoort de ge-
dachtengang die Schouten ter zake heeft ontvouwd. Vanuit het licht
dat de moderne groeitheorie op de algemeen-economische samenhan-
gen werpt, komt Schouten tot de conclusie dat de nationale kapitaal-
goederenvoorraad een evident gemeenschapskarakter bezit.u)
Werkoorzakelijk gezien, aldus Schouten, dankt de winst zijn ontstaan
aan allen die via de door hen betaalde prijzen van goederen en dien-
sten de ondernemingen een surplus van opbrengst boven bedrijfseco-
nomische kosten bezorgen. Doeloorzakelijk bezien, is dit surplus nodig
om de nationale groei te financieren, welke groei op zijn beurt nood-
zakelijk is om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen voor de aanwas van
de beroepsbevolking en voor degenen die als gevolg van technische
arbeidsbesparingen opnieuw in het produktieproces moeten worden
ingeschakeld?~) Gelet op deze taakstelling van het surplus kan men
dit ook opvatten als een onderdeel van de totale of maatschappelijke
kosten van het voortbrengingsproces, m.a.w. het surplus van opbrengst
boven kosten stelt macro gezien niets anders voor dan het offer dat de
gemeenschap moet brengen om zich te verzekeren van groei en volle-
dige werkgelegenheid. Om de genoemde redenen interpreteert Schou-
ten de nationale kapitaalgoederenvoorraad als een gemeenschaps-
categorie.
Het gemeenschapskarakter van de kapitaalgoederenvoorraad vergt
dat de gehele opbrengst van het kapitaal, de winst ofhet kapitaalrende-
ment, wordt besteed aan de financiering van investeringen. Als dit het
geval is, wordt aan de voorwaarde voldaan dat het kapitaalrendement
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volledig strekt tot het veilig stellen van het gemeenschapsdoel van een
welvaartsvooruitgang onder de conditie van full-employment.
Binnen het stelsel van de particuliere eigendom - ook van produktie-
middelen - met daaraan gekoppeld het vrije beschikkingsrecht over
de eigendom en de daarmede verkregen revenuen, zijn de kapitaal-
eigenaren echter in staat en handelen zij in de praktijk ook dienover-
eenkomstig, om een deel van het kapitaalinkomen aan te wenden voor
consumptieve bestedingen. In zulk een situatie is volgens Schouten het
produktieve kapitaal nog niet volledig geëvolueerd in de richting van
gemeenschapsvermogen.~)
Het is alsdan mogelijk en zinnig om door middel van een gecoërdi-
neerde spaar-, investerings- en loonpolitiek de bestaande toestand te
wijzigen. Langs modeltheoretische weg toont Schouten aan dat door
een dergelijk beleid een aanpassingsproces naar een hoger peil van
evenwichtige groei kan worden verkregen, zonder nadelige fluctuaties
in de werkgelegenheid. Dit proces wordt op gang gebracht door een
autonome, tegelijkertijd tot extra besparingen en investeringen aan-
leiding gevende loonpush, d.w.z. door een investeringsloon. Via dit
loon verwerven de werknemers een aandeel in de vermeerdering van
de kapitaalgoederenvoorraad en profiteren zij mede van de technische
vooruitgang. De technische vooruitgang ziet Schouten als een ver-
schijnsel, waaraan iedereen in de maatschappij in meerdere ofmindere
mate bijdraagt, zodat het niet redelijk is de vruchten daarvan voor een
bepaalde categorie te reserveren.
Schouten beschouwt zijn idee van een gecotirdineerde politiek, waar-
van het investeringsloon een onlosmakelijk onderdeel vormt, als „de
belangrijkste bijdrage die de macro-economist kan geven voor een
structurele hervorming van de maatschappij".14)

Met zijn theoretische betoog, dat wij hierboven zo goed mogelijk heb-
ben geprobeerd samen te vatten, heeft Schouten naar ons oordeel ge-
wichtige elementen aangedragen voor een stapsgewijze, structurele
veranderingsstrategie van de geldende vermogensverhoudingen. Voor-
al is van belang dat Schouten nog eens de aandacht heeft gevestigd op
de directe betrokkenheid van de gehele samenleving bij de technische
vooruitgang, de kapitaalvorming, de economische groei en het in
stand houden van een bevredigend werkgelegenheidspeil. Die betrok-
kenheid zou door een doelbewust bezitsvormingsbeleid kunnen worden
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gestimuleerd en ondersteund. De betekenis in dit kader van het instru-

ment van het investeringsloon, zal in deze studie nog uitvoerig aan de

orde worden gesteld. Op de aspecten in het betoog van Schouten, die

daarop betrekking hebben, komen wij danook ineenlaterstadium terug.

Wel menen wij op dit moment een vraagteken te moeten plaatsen bij

de uiteindelijke strekking van Schouten's denkbeelden. Zijn visie op

het gemeenschapskarakter van de kapitaalgoederenvoorraad gaat na-

melijk zo ver, dat naar Schouten's mening eigenlijk niemand delen

daarvan in particuliere eigendom zou mogen bezitten.

Het opheffen van de particuliere eigendom van kapitaalgoederen

komt evenwel in conflict met een voorwaarde, die historisch gezien

steeds een uiterst belangrijke functie in onze maatschappij heeft ver-

vuld. Wij bedoelen de voorwaarde van het bewaren van een recht-

streekse band tussen het voorwerp van bezit en de persoon van de be-

zitter zelve.
Het doorsnijden van die band over de gehele linie ondergraaft de toe-

passing van bezitsvormende maatregelen, die beogen grotere groepen

dan thans het geval is bij het proces van kapitaalvorming te betrekken

op basis van de persoonlijke mede-eigendom van en mede-verantwoor-

delijkheid voor de nationale kapitaalgoederenvoorraad. Het loslaten

van de relatie tussen het bezittende subject en het bezitsobject mondt

uit in een of andere collectivistische samenlevingsformule.

Onduidelijk is of Schouten een dergelijke, volledig gecentraliseerde

ordening van alle produktieve eigendom voorstaat. Geenszins staat

vast, dat een dusdanige ordening doelmatiger zal functioneren dan een

gedecentraliseerd systeem, dat berust op de eigendom van kapitaal-

goederen door individuele personen of groepen van personen. In onze

samenleving gaat vrij algemeen de voorkeur uit naar een gemengde

orde, welke men kan beschouwen als een middenweg tussen totalitaire

en louter individualistische, atomistische maatschappijstructuren. In

deze gemengde orde komt naar de opinie van velen het sociale karak-

ter van de produktiemiddelen onvoldoende tot zijn recht. Ons inziens

is het echter niet noodzakelijk om ter onderstreping van dit sociale facet

te concluderen, dat overschakeling op een gecentraliseerde, anonieme

eigendomsordening van kapitaalgoederen dwingend is geboden.

Men kan de gewenste correcties ook op een andere manier aanbrengen

en aldus de aansluiting behouden op de hoofdcomponenten van de ten

onzent aanwezige maatschappelijke stromingen.
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Automatisering mag geen parad~s aoor kapitalisten schep~ien

Een anders getinte economische motivering van het bezitsvormings-
beleid is afkomstig van Meade. Deze schrijver is van oordeel dat de
technische ontwikkeling, welke zich het meest markant vertoont in het
verschijnsel van de automatisering, gemakkelijk gepaard kan gaan
met een verminderde vraag naar arbeidskrachten. Meade acht het
zeer wel denkbaar, dat de bemanningvan de nieuwe investeringen min-
der mensen vraagt dan uit de groei van de beroepsbevolking en de uit-
stoot van personeel ter beschikking komen. De positie van de werk-
nemers op de arbeidsmarkt kan daardoor ernstig verzwakken.
Op grond van allocatie- of doelmatigheidsoverwegingen zal een rela-
tief overvloedig aanwezige produktiefactor frequent moeten worden
ingezet. Om dit te bereiken is een lage prijs gewenst. De aanbieders
van de desbetreffende produktiefactor ontvangen als gevolg hiervan
een lage beloning. Omgekeerd zullen de aanbieders van een relatief
schaarse produktiefactor een hoge prijs, dus een hoog inkomen incas-
seren. De doelmatigheid dwingt er immers toe de schaarse produktie-
factor minder intensief te benutten.
Aan de hand van bovenstaande redenering toont Meade aan dat het
prijsmechanisme een tweevoudige functie vervult. Deze functie be-
staat enerzijds in het vaststellen van de mate waarin van een produktie-
factor of van een goed gebruik zal worden gemaakt - het doelmatig-
heidsaspect - en anderzijds in het bepalen van het inkomen van de
aanbieders van de produktiefactor of van het goed - het verdelings-
aspect van het prijsmechanisme.
Beide genoemde aspecten kunnen met elkander op gespannen voet
geraken. Dat is bijvoorbeeld het geval onder de omstandigheden van
een arbeidsbesparende technische ontwikkeling. Om het arbeidsover-
schot te absorberen, zou de loonvoet relatief moeten dalen en de kapi-
taalbeloning relatief moeten stijgen. Als die situatie actueel wordt, zal
het nationale inkomen in grotere mate aan de kapitaalbezitters toeval-
len. Een prijs- en inkomensvorming op basis van de doelmatigheid
creëert aldus een wijziging in de inkomens- en vermogensverdeling ten
voordele van de niet-werknemers.
In de meeste moderne volkshuishoudingen bemoeit de overheid zich
met het economische leven. Onder de condities van een toenemende
kapitaalintensieve produktie wordt zij oog in oog geplaatst met een
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aanscherping van de toch al bestaande problematiek van de scheve
welvaartsverdeling. De overheid zal moeten kiezen tussen het voorrang
verlenen aan het doelmatigheidsaspect van het prijsmechanisme of het
laten prevaleren van het verdelingsaspect.
Meade merkt op, dat men zich ten aanzien van de automatisering
hoofdzakelijk bezighoudt met zulke vragen als „Wat zullen wij met de
vrije tijd doen, die straks in zo ruime mate ons deel zal zijn?" Hij is
daarentegen van mening dat een andere, veel moeilijker vraag aan de
orde moet worden gesteld. Namelijk deze: „What shall we all do when
output per manhour ofwork is extremely high but practically the who-
le of the output goes to a few property-owners, while the mass of the
workers are relatively (or even absolutely) worse off than before?" 15)

De mogelijkheid van een eventueel „Brave New Capitalists Paradise"
in de toekomst heeft Meade aan het denken gezet over de vraag hoe
men een dergelijke ontwikkeling zou kunnen verijdelen. Hij ziet hiertoe
in beginsel vier oplossingen.
Te weten: de constructie van een vakbewegingsstaat, met als voor-
naamste correctie-instrument een wettelijk minimumloon; de inrich-
ting van een welvaartsstaat, die van de rijken zware progressieve belas-
tingen int; het in het leven roepen van een socialistische staat waarin
alle produktieve eigendom aan de overheid toebehoort en tenslotte een
vierde weg, die uitloopt op een pleidooi voor een bredere spreiding van
de eigendom of in Meade's eigen terminologie: „a property-owning
democracy". Voor ons doel van het meeste belang is de opvatting van
Meade, dat de overheid in dat laatste kader zou moeten overgaan tot
de bevordering onder meer van maatregelen van „employee sharing"?g)
Dit komt dus neer op een aanbeveling tot het voeren van een bepaalde
bezitsvormingspolitiek.

De economische grondslag voor een bezitsvormingsbeleid wortelt bij
Meade in de verwachting van een structurele uitschakelingstendens
van de produktiefactor arbeid.
Bombach noemt de argumenten die Meade hiervoor aanvoert origi-
neel en goed doordacht. Toch kan hij in diens veronderstelling van een
toekomstige, vooral arbeidsbesparende technische vooruitgang voor-
alsnog niet meer zien dan een interessante werkhypothese. Als Meade
gelijk heeft, aldus Bombach, dan moet de tweede industriële revolutie
duidelijk anders verlopen dan de eerste. Een zekere aanwijzing voor
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het realiteitsgehalte van Meade's suppositie zou wellicht besloten kun-
nen liggen in de omstandigheid dat de ondernemers tegenwoordig de
technische ontwikkeling meer bewust plannen in de richting van ar-
beidsbesparende voortbrengingsmethoden.l')
Bijval ontvangt Meade van zijn landgenoot Grossley. Deze auteur acht

een technische ontwikkeling zoals door Meade geschetst niet uitgeslo-

ten. Ook deelt hij de opvatting van Meade dat een daling van het loon-
aandeel in het nationale inkomen in de toekomst tot de mogelijkheden
behoort.
Crossley is van oordeel dat „unless employees acquire claims on the

increased property income as well, there is clearly a grave risk of alie-

nation and aggravated conflict between the properties and employed

classes in advanced capitalist societies".la) Crossley ondersteunt met

deze uitspraak de motivering van 1~leade voor een politiek, waarbij de

werknemers mede-eigenaar worden van de kapitaalgoederenvoorraad.
Pen heeft er geen bezwaar tegen dat men zich bezint over de mogelijk-

heid dat arbeid op grote schaal door automatisering kan worden uit-

gestoten. Hij acht dit echter zodanig in strijd met de feitelijke ontwik-

keling, dat hij er voor waarschuwt „science fiction fantasies" te houden

voor de realiteit. „The point here is" - zo stelt Pen -„that there has

been no mass unemployment through eapulsion. Most people have to

work hard for their living. The share for labour is not falling, but ri-

sing. In this sense it is not labour but capital that is becoming abun-
dant".ls)
Inderdaad mogen wij met Pen vaststellen dat de vrees van Meade voor
een omvangrijke technologische werkloosheid tot dusver niet met over-
tuigende feiten kan worden gestaafd.
Mocht in de toekomst zulke werkloosheid dreigen, dan bestaat de mo-
gelijkheid om via bewuste manipulaties met de per man beschikbare
arbeidstijd het door Meade gesignaleerde arbeidsoverschot drastisch
te reduceren. Voor dit aspect heeft Meade te weinig oog getoond. Bo-
vendien komen in zijn betoog de in de moderne welvaartsstaat zo be-
langrijke herverdelingsmechanismen onvoldoende tot hun recht. Wijzi-
gingen in de primaire inkomenssfeer behoeven daardoor niet zonder
meer te leiden tot een daling van het aandeel van de werknemers in het
beschikbare inkomenstotaal.
Desondanks mogen wij vaststellen dat Meade's analyse van een moge-
lijke toekomstige technische ontwikkeling en de implicaties daarvan
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voor de welvaartsverdeling vooral in die zin van betekenis is, dat hij
heeft laten zien dat toepassing van vermogensparticipatie onder de
omstandigheden van een eventueel optredend arbeidsoverschot de
werknemers een sterkere maatschappelijke positie bezorgt dan zonder
vermogensbezit het geval zou zijn.

Economische achtergronden van het bezitsvormingsbeleid in Nederland

In de praktijk van het Nederlandse sociaal-economische beleid is de
noodzaak tot bezitsvorming steeds mede gemotiveerd vanuit de over-
weging, dat de financiering van de economische groei beter zou zijn ge-
waarborgd, indien de werknemers een verhoogde bijdrage zouden le-
veren aan de nationale besparingen.
In de Troonrede van 1958 lezen wij bijvoorbeeld, dat bij de uitwer-

king van het bezitvormingsbeleid „rekening moet worden gehouden

met de omstandigheid, dat een hoog niveau van besparingen voor het
welzijn van ons volk nu en in de toekomst dringend is geboden". Dit
thema keert ter ondersteuning van de bezitsvormende maatregelen
herhaaldelijk in overheidsdocumenten terug.
De uit 1966 daterende Spaarnota is praktisch geheel van deze ziens-
wijze doortrokken. Ook de Memorie van Toelichting bij de Wet op het
Spaarloon, die op 1 januari 1973 van kracht is geworden, wijst er op

dat „macro-economisch bezien een voldoende hoog spaarniveau alleen

kan worden bereikt indien alle geledingen van onze samenleving daar-

toe een bijdrage leveren". Een dergelijke benadering plaatst de ver-
mogensparticipatie van werknemers midden in de sfeer van de econo-
mische doelmatigheid, die wij in deze paragraaf tot vertrekpunt heb-
ben gekozen.
De laatste jaren heeft de Sociaal-Economische Raad zich nogal be-
zorgd over de financiering van de economisehe groei uitgelaten. De ver-
klaring daarvan moeten wij vooral zoeken in de forse verschuiving, die
zich in de functionele inkomensverdeling ten gunste van de arbeids-
factor heeft voltrokken. Tegen deze achtergrond heeft de Raad een
relatie gelegd tussen het handhaven van een behoorlijke mate van eco-
nomische groei en het streven om het looninkomen, dus de werkne-
mers, in grotere mate bij het proces van kapitaalvorming te betrekken.
In het S.E.R.-advies inzake de nota Economische Contouren voor de
jaren 1972~1975 van het Centraal Planbureau wordt ter zake opge-
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merkt, dat bij het alternatief van een l00~0 loonstijging in bedoelde
jaren, „het beschikbare overige inkomen niet in voldoende mate zal
toenemen om de netto particuliere investeringen te financieren".zo)
Voor deze financiering zal daarom mede een beroep moeten worden
gedaan op middelen uit de sfeer van de institutionele beleggers en het
buitenland en wel in sterkere mate dan voorheen, indien men het groei-
tempo uit het verleden grosso modo wil handhaven. Daarbij kan -
aldus het S.E.R.-rapport - ook gedacht worden aan het vergroten van
de bijdrage van het looninkomen in de besparingen. Gelet op de daling
van het rendement wijst de Raad bovendien op de aannemelijkheid
van een kritische grens „waar beneden de bereidheid tot investeren in
belangrijke mate zal worden gereduceerd waardoor de groeivoet voor
de investeringen op een wezenlijk lager niveau zal komen te liggen dan
het model (van het Planbureau - R. aangeeft".~)
Eenscherpe teruggang in de investeringen kan tot een wijziging in de
trend van de produktie leiden, waardoor het toekomstbeeld, zoals door
het C.P.B. geschetst, er geheel anders kan komen uit te zien, zo voegt
de Raad hier in wat ándere bewoordingen aan toe. Dit zelfde geluid
keert terug in het 16e halfjaarlijkse Economische Rapport van de
S.E.R. en in het commentaar van de Raad op het eerste rapport van
de Commissie Economische Deskundigen 2z)

In het 17e halfjaarlijkse rapport merkt de S.E.R. andermaal op, dat in
de komende jaren de financiering van de investeringen een wezenlijk
knelpunt kan gaan vormen. In het rapport komt een berekening voor,
volgens welke in 1975 een financieringstekort voor bedrijfsinvesterin-
gen in vaste activa en voorraden zou resulteren van ruim 600 miljoen
gulden. Op een andere plaats in het rapport wordt deze problematiek
opnieuw in verband gebracht met de wens om het looninkomen meer
dan voorheen bij de financiering van de bedrijfsinvesteringen te be-
trekken?~)
De opvatting van het hoogste publiekrechtelijke orgaan dat het georga-
niseerde bedrijfsleven kent, bleefvan officiële zijde niet geheel onbeant-
woord. In een rede van de toenmalige minister van Economische Za-
ken Langman voor het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond,
werd eveneens ingegaan op het driehoeksverband tussen economische
groei, investeringen en besparingen.24) De bewindsman stelde in die
rede, dat bij niet verlangzaming van het groeitempo het aantrekken
van voldoende besparingen naar de bedrijvensector een probleem
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wordt. Als gevolg van verminderde rendementsposities en afnemende
mogelijkheid tot zelffinanciering, zullen elders in de samenleving be-
sparingen tot stand moeten komen die in risicodragend vermogen kun-
nen worden getransformeerd. In dat verband herinnerde de minister
aan een eerder door hem gedane suggestie om winstdeling voor werk-
nemers in de vorm van nieuwe aandelen of converteerbare obligaties
te doen geschieden. Aan de werkgevers hield de bewindsman voor dat
zij zullen moeten leren leven met eigendoms- en zeggenschapsverhou-
dingen die men vroeger voor onmogelijk gehouden zou hebben. Een
opmerkelijk geluid van een man in een hoogst verantwoordelijke posi-
tie voor een forum, dat voor zulke toekomstvisies als de minister ont-
vouwde toch vermoedelijk niet het meest receptief is ingesteld.
In hetzelfde kader past de kritische vraag, die de president van de na-
tionale bank in het jaarverslag 1971 heeft opgeworpen, namelijk de
vraag „of het thans bereikte niveau van de arbeidsinkomensquote, ook
indien deze niet verder zou stijgen, verenigbaar is met een investerings-
peil noodzakelijk voor een redelijke economische groei en daarmede
voor een bevredigende werkgelegenheid"?~) Zijlstra voegt hieraan
toe dat op het eerste gezicht twijfel dienaangaande gerechtvaardigd
lijkt. Hij meent overigens dat deze kwestie niet in abstracto, doch
slechts langs proefondervindelijke ~veg zijn oplossing kan vinden.
De zorg waaraan de Sociaal-Economische Raad en de minister van
Economische Zaken uiting gaven, ligt geheel in het verlengde van de
hierboven besproken beleidsopvatting, volgens welke het handhaven
van een behoorlijk groeitempo en daarmede van een voldoende niveau
van werkgelegenheid slechts realiseerbaar worden geacht indien de
nationale besparingen - dank zij grotere bijdrage daartoe van de werk-
nemers - op het gewenste peil zouden kunnen worden gehouden. In
het aangehaalde jaarverslag van de nationale bank ontbreekt echter de
verwijzing naar een mogelijke bijdrage van de werknemers aan de op-
lossing van de gestelde problematiek.

Economische groei in discussie

De twijfel die in het voorafgaande naar voren trad omtrent de mogelijk-
heid tot financiering van de gewenste voortgang van de investerings-
activiteit, wordt gedragen door een visie op de noodzaak tot economi-
sche groei zoals deze tot voor kort vrij algemeen opgeld deed.
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Kritische geluiden over wat vaak „ongeremde" en „ongerichte" eco-
nomische groei wordt genoemd, klonken evenwel reeds duidelijk door.
Ook vanuit de hoek der economisten werd gewezen op de grenzen van
de groei en op de imperfecties van de gangbare calculatieschema's,
waarin negatieve effecten van de groei als toevoegingen aan de wel-
vaart worden opgenomen.
De in 1973 opgetreden energie-schaarste en de daarmede gepaard
gaande bijverschijnselen heeft het belang van een beheerste, selectieve
of een aan gewijzigde doelstellingen aangepaste groei geaccentueerd.
De implicaties hiervan voor het toekomstige verloop van het economi-
sche gebeuren kunnen op dit moment nog niet tot in alle onderdelen
worden voorzien. Zij vallen ook als zodanig buiten het terrein dat door
deze studie wordt bestreken. Voor ons doel van betekenis is dat wij er
vanuit gaan, dat de constructie vaii een „zero-growth society" zeker
geen hoger realiteitsgehalte bezit dan de veronderstelling dat er ook na
1974 sprake zal zijn van economische groei. Wellicht zal die groei meer
gematigd zijn dan in het verleden, beter beheerst ook en aan striktere
voorwaarden gebonden, doch in elk geval nemen wij aan dat de ten-
dens naar een hoger welvaartspeil zich ook in de komende jaren zal
doorzetten.
Een samenleving zonder enige economische vooruitgang en de daarbij
passende dynamiek - de Roos vergeleek onlangs een dergelijke toe-
stand treffend met het beeld van een streng gereformeerd dorp op zon-
dagmiddag~) - verdraagt zich ons inziens moeilijk met de Faustische
drang van de westerse cultuur, die op meer en beter is ge~riënteerd en
waarvan nauwelijks kan worden verwacht, dat deze binnen het bestek
van enkele decennia fundamenteel kan worden verlegd. Voor hand-
having van een zekere economische groei pleit ook de overweging dat
wij de middelen voor oplossing van een reeks nog onvervulde maat-
schappelijke verlangens toch minstens mede zullen moeten vinden in
een verdere toeneming van het nationale inkomen. Van sociologische
zijde is er op geattendeerd dat grote delen van ons volk pas sinds be-
trekkelijk kort een redelijke, individuele welstand kennen en een ver-
wachtingspatroon dat op uitbreiding daarvan is gericht. Bij stopzetting
van het groeiproces kan in de maatschappij als gevolg hiervan grote
sociale onrust ontstaan.27)
Voortzetting van de economische groei veronderstelt, hoe dan ook,
een verdere vermeerdering van de kapitaalgoederenvoorraad en im-
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pliceert tevens dat het desbetreffende verdelingsvraagstuk onze samen-
leving zal blijven bezig houden.

Verband tussen groei en kapitaalvorming

Van Berkum heeft de relatie tussen economische groei en kapitaalvor-
ming in een tweetal universele wetmatigheden vastgelegd.2a) In de eer-
ste plaats - aldus van Berkum - vereist praktisch elke economische ont-
wikkeling tot een hoger niveau de accumulatie van kapitaal in de alge-
mene zin van uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. In de
tweede plaats is voor kapitaalvorming noodzakelijk dat de produktie
de lopende consumptieve bestedingen overtreft, er zal met andere
woorden moeten worden gespaard.
De eerste wetmatigheid die van Berkum heeft geformuleerd, is van zeer
algemene aard. Daarin wordt nog niets gezegd over de kracht van het
bedoelde verband, terwijl ook geen uitspraak wordt gedaan over de
meest wenselijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad.
Het aangeven van het gewenste tempo van kapitaalaccumulatie houdt
in dat men een uitspraak zou moeten doen over het in onze samenle-
ving nastrevenswaardige beslag van de investeringen op het totaal der
beschikbare middelen. Een exacte indicatie ter zake van deze voor de
toekomst gewenste, zo men wil, optimale investeringsquote kan even-
wel niet rechtstreeks uit economische redeneringen worden afgeleid.
Ook in de sfeer van het praktische beleid beschikt men niet over een
concrete maatstaf voor het gewenste investeringsniveau. Naar het
reeds aangehaalde woord van de president van de nationale bank kan
deze kwestie niet in abstracto, doch slechts langs de weg van „trial and
error" naar een oplossing worden gevoerd.
Bij de beoordeling van de gewenste omvang van de investeringsactivi-
teit wordt aan de doelstelling van volledige werkgelegenheid zwaar
gewicht gehecht. Om volledige werkgelegenheid te waarborgen, moet
in het algemeen de kapitaalgoederenvoorraad zo snel toenemen dat de
jaarlijkse aanwas van de beroepsbevolking kan worden opgevangen en
bovendien nieuwe plaatsingsmogelijkheden worden gecreëerd voor die
werknemers, welke door de technische ontwikkeling uit het arbeids-
proces worden gestoten.
In een situatie van reeds aanwezige, te hoge werkloosheid dient boven-
dien via extra (breedte-)investeringen een versterkte absorptie van
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arbeidskrachten tot stand te worden gebracht. Verwacht men voor de
toekomst een lager arbeidsaanbod dan in het verleden, dan kan daarin
een motief gelegen zijn voor een minder hoge investeringsactiviteit.
Houdt men evenwel rekening met een versneld verlopend proces van
rationalisatie - tot uitdrukking komend in een toenemend verlies aan
arbeidsplaatsen als gevolg van b.v. relatief aan betekenis winnende
diepte-investeringen - dan is juist een stijgende investeringsquote ver-
eist.
Van belang zijn voorts de recente verschuivingen in de wereldhandel,
die samenhangen met gewijzigde onderlinge posities van industriële
landen, olie-producerende landen en ontwikkelingslanden. Deze ver-
schuivingen kunnen omvangrijke veranderingen in de vraag- en pro-
duktiestructuur teweeg brengen, welke tot een versterkte investerings-
activiteit kunnen nopen. Gewezen zij daarnaast op de toenemende be-
tekenis van milieu-overwegingen en hun voorshands nog moeilijk te
kwantificeren invloed op de gewenste investeringsomvang.
Andere elementen die bij de beoordeling van de optimale investerings-
omvang een rol spelen, zijn de hoogte van het door de ondernemers ge-
wenste rendement en het door de produktiefunctie beschreven verband
tussen produktie-resultaat en de inzet van bepaalde combinaties van
arbeid en kapitaal. Met name over het feitelijk verloop van de produk-
tiefunctie staat weinig in concreto vast. Dit vooral verklaart waarom
de economische theorie ( nog) niet bij machte is om langs deductieve
weg verkregen inzichten omtrent de normatieve investeringsquote in
termen van operationeel beleid te vertalen.
Stellen wij louter ter bepaling van de gedachten, de voor ons land ge-
wenste reële groeivoet van de bedrijfsinvesteringen op 40~0 's jaars, dan
zou dit na 17 à 18 jaar een verdubbeling betekenen van het thans in
kapitaalgoederen geïnvesteerde bedrijfsvermogen ad ~ f 300 miljard.
Tegen prijzen van 1972 berekend, komt dit neer op een totaal bedrijfs-
vermogen van ruwwegf 800 miljard omstreeks de eeuwwende, of per
economisch actieve op ruimf 130.000. Hiermede hebben we tegelij-
kertijd de orde van grootte aangegeven van hetgeen in de eerstvolgende
decennia de inzet zou kunnen zijn van een participatief vermogens-
beleid.

Van Berkum's tweede universele wetmatigheid ten aanzien van de
relatie tussen groei en kapitaalvorming bevat in essentie een conditio
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sine qua non, en wel deze dat kapitaal-accumulatie consumptieve te-
rughoudendheid tot grondslag heeft.
Wanneer de investeringen met het oog op groei en werkgelegenheid
een jaarlijkse toeneming moeten vertonen, zullen ook de besparingen
een dergelijk bewegingspatroon te zien moeten geven. In verband met
opgetreden veranderingen in de functionele inkomensverdeling en met
de effecten als gevolg van het versterkte streven naar meer gelijkmatige
inkomensverhoudingen in de personele sfeer lijkt het handhaven van
een voldoende hoge nationale spaarquote in de komende jaren niet
zonder meer gegarandeerd.
Op de verschuivingen in de inkomensverdeling en de consequenties
daarvan voor investeringsactiviteit, groei en werkgelegenheid komen
wij in hoofdstuk V uitvoerig terug. Wij volstaan op dit moment met de
constatering, dat het idee van regering en S.E.R. om de besparingen
op te vijzelen via een grotere bijdrage van het looninkomen, voor de
toekomst ten volle zijn actuele betekenis behoudt. In hoofdstuk II zul-
len wij nagaan welke maatregelen in principe genomen kunnen wor-
den om de werknemers in omvangrijker mate dan voorheen bij het pro-
ces van sparen en kapitaalvorming in te schakelen.

4. ENKELE SOCIAAL-POLITIEKE OVERWEGINGEN RONDOM DE

BEZITSVORMING

Als element van het verdelingsvraagstuk is de bezitsvorming niet een
puur economisch probleem. In de inleiding tot dit hoofdstuk maakten
wij reeds gewag van de brede maatschappelijke achtergrond, die het
streven naar vermogensparticipatie door de werknemers vertoont. Aan
enkele meer sociaal-politiek getinte facetten van de bezitsvorming wil-
len wij daarom een aparte paragraaf wijden.

Maatschappel~k onbehagen en bezitsvorming

De grote massa van de werknemers bezit geen rechtstreekse eigendoms-
band met de nationale kapitaalgoederenvoorraad. In dit opzicht duurt
naar de mening van Jostock hun proletariërstoestand vOOrt.28) De
term proletariër moet men daarbij verstaan in de zin die Mandel
daaraan geeft : hij die geen toegang heeft tot de produktiemiddelen ~)
F. van der Ven beschouwt het thans nog hanteren van deze kwalificatie
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als door de ontwikkeling achterhaald: „de sociale revolutie heeft de
arbeider in feite vrijgemaakt".31)
Van der Ven doelt daarbij klaarblijkelijk op de evolutie die hij zelf eens

raak heeft getypeerd als de overgang van de vroegere individualistische
bezitsorde naar de huidige sociale rechtsorde van de arbeid.~) Deze
overgang heeft ongetwijfeld in de positie van de vroegere, gedepriveer-
de en volledig afhankelijke werkman een aanzienlijke wijziging ge-
bracht. Als werknemer of inedewerker - de laatste term raakt steeds

meer in zwang - is hij thans omgeven door een ingewikkeld stelsel van
beschermende, wettelijke en buitenwettelijke normen en spelregels. In
zijn bestedingspatroon geeft de werknemer er duidelijk blijk van dat de
opwaartse welvaartscurve niet aan hem is voorbij gegaan.
Bedoelde positieverandering kan echter niet verhelen, dat de werkne-

mer „in beginsel nog altijd onderworpen (is) aan de wisselvalligheden

van de (arbeids)markt en de aard van de gezagsuitoefening van de
ondernemers".~) Ter Hoeven, van wie de zojuist aangehaalde uit-

spraak afkomstig is, meent dat door de uiterlijke kenmerken van de in-

grijpende sociaal-politieke verbeteringen van na de tweede wereld-

oorlog gemakkelijk het denkbeeld kan zijn gegroeid, dat de werkne-

mers tevreden zijn met het bereikte. Volgens ter Hoeven tonen echter

ook allerlei buitenlandse studies aan dat, „veranderingen in produktie-
technieken, in wooncultuur en in algemene levensomstandigheden
slechts een flauwe invloed op het arbeidersdenken hebben gehad. Van

verburgerlijking in het denken over verdelingsvraagstukken is slechts

weinig te merken" ~) Samenvattend meent deze socioloog, dat econo-

mische afhankelijkheid en sociale onderschikking meer dan verande-

ringen in het consumptieniveau en levensstijl doorwerken op de ar-

beidersmentaliteit 3b)

Dezelfde schrijver is van oordeel, dat het verdelingsvraagstuk voor de

werknemers een zeer ruime strekking bezit. De verdeling, aldus ter

Hoeven, verwijst in het arbeidersdenken naar een omvattend sociaal

fenomeen, waarin de totale positie van de arbeiders is opgenomen~)

Deze interpretatie vindt steun in talloze uitspraken van vakbondslei-

ders, die praktisch allen de bestaande verdeling beschouwen als een

van de voornaamste oorzaken van het bij vele werknemers levende on-

behagen over hun maatschappelijke situatie.

Een prominent ex-vakbondsleider als Kloos noemt het terugdringen

van de welvaartsverschillen een taak die de vakbeweging traditiege-



Enkele sociaalpolitieke overwegingen rondom de bezitsvorming 33

trouw op zich heeft genomen, juist om te voorkomen dat de sterkste
het onderste uit de kan mag halen en om te bereiken dat de minder be-
gaafden zich zaken kunnen aanschaffen die - in alle betrekkelijkheid -
het leven tenslotte wat kleur en inhoud geven 37)
Met zijn scherpe pen hekelt Kloos ook de onmondigheid waartoe het
moderne produktiesysteem de werknemer veroordeelt. Men kan er niet
aan voorbij gaan, zo stelt deze auteur, „dat - ondanks alle produktie-
toeneming en welvaartsstijging - de meeste mensen voor zij aan het
werk gaan, met hun jas ook hun mondigheid en hun beslissingsvrijheid
aan de kapstok hebben gehangen".38)
Een overeenkomstig geluid klinkt door in een brochure van de vroegere
Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel. Daarin wordt
opgemerkt dat de werknemer zich in het produktie-en consumptiebe-
stel in een horigheidssituatie bevindt. De werknemer kan niet tot ont-
plooiing van zijn mens-zijn komen, omdat hij moet werken in starre
leefpatronen en opgelegde arbeidsverhoudingen, waarbij slechts die
gaven en capaciteiten de beste ontwikkelingskansen geboden worden,
welke dienstbaar zijn aan het economische rendement. De resultaten
van de inspanningen ziet de werknemer voor een groot deel een ondui-
delijke bestemming krijgen of afvloeien naar geprivilegieerden, die op
basis van macht of bezit hun eisen ingewilligd krijgen.as)
Rondom de beide thema's van medezeggenschap en welvaartsverde-
ling kan men een bloemlezing van citaten samenstellen met als hoofd-
strekking het verlangen naar wijziging van de bestaande maatschap-
pelijke verhoudingen. Wij achten de weergegeven opvattingen echter
voldoende representatief voor het verband, dat vaak gelegd wordt tus-
sen de onvrede over de welvaartsverdeling en de huidige situering van
de werknemers in het landschap van de moderne welvaartsstaat. Van-
uit die gedachtengang is het begrijpelijk, dat sommigen van bezitsvor-
mende maatregelen - voorzover deze een bijdrage kunnen leveren tot
verminderde welvaartsverschillen - tevens verwachten dat daardoor
het bij veel werknemers levende gevoel van onbehagen kan worden af-
gezwakt~) De waarde van deze verwachting is intussen moeilijk we-
tenschappelijk te verifiëren.

Bezitsvorming en de beheersing van het sociale conflict

In de strijd om een aandeel in de toeneming van het nationale inkomen
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tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen en de overheid
constateren wij de laatste jaren een duidelijke verharding. Het eigen
belang van partij en treedt scherper geprofileerd naar voren. Op hetveld
van de collectieve arbeidsbetrekkingen ontbreekt tussen de deelnemers
een consensus over de waarden en normen, die doel en inrichting van
de samenleving zouden moeten bepalen. Dit gebrek aan consensus
wordt vooral manifest op het terrein van de inkomensvorming en inko-
mensverdeling. Daar is immers de contactname tussen werkgevers,
werknemers en overheid het meest intensief. Er is geen automatisch
werkend mechanisme beschikbaar dat de respectieve claims op de aan-
was van het nationale inkomen binnen het raam van de reële economi-
sche ruimte dwingt. Het niet op elkaar afgestemde gedrag van de par-
tijen wekt spanningen op, die mede tot uiting komen in de omvang van
de in het binnenland verwekte inflatie.
De hoogte van deze „home made inflation" kunnen wij daarom op-
vatten als een graadmeter voor de diepgaande meningsverschillen tus-
sen de deelnemers aan de verdelingsstrijd over de gerechtvaardigd-
heid van de onderlinge inkomensverwachtingen en de wenselijkheid
van een bepaalde structuur van de nationale bestedingen.
Vaak ~vordt de oorzaak van de inflatie gezocht in de stijging van de
collectieve voorzieningen en in het oplopen van de loonkosten. Het be-
schouwen van deze factoren als gangmakers van de binnenlandse inflatie
ligt naar ons oordeel echter te zeer in de sfeer van de economische regi-
stratie en van de economische analyse en te weinig in het domein van
de werkelijke, oorzakelijke verklaring. Dat is ook de mening van Tur-
vey. Achter de versnelde loonbeweging in Engeland en andere landen
vermoedt deze auteur krachten werkzaam zoals „strong feelings of
social injustice" en „feelings about the appropriateness ofdifFerentials".
Het werkelijk transparant maken van het inflatieproces kan niet ge-
beuren met de „rather pathetically small toolkit ofequipment" van de
economie. De economist kan dediepstegrondenvan de inflatie niet bloot-
leggen, aldus Turvey, en hij voegt hieraan toe :„My feeling is that it is
a question of relative deprivation and the perception of social justice
which is the key to understanding what has happened".~) In dezelfde
sfeer liggen de opvattingen van Baxter. Deze heeft een poging gedaan
om een begin te maken met het opsporen van het verband tussen ge-
voelens van achterstelling en sociale ongelijkheid enerzijds en ander-
zijds zulke verschijnselen als overtrokken loonclaims en de weigering
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van werknemers om zich in de ondernemingen en ten opzichte van re-
geringen cotiperatief op te stellen. Niet vervulde verwachtingen kunnen
op deze manier in een additionele inflatie manifest worden~)
Het behoort tot het praktisch algemeen beleden inzicht dat het in het
binnenland genererende inflatieproces zo veel mogelijk moet worden
beperkt. Dat is nodig in verband onder andere met de positie van de
overheidshuishouding, de ontwikkeling van de kosten der sociale ver-
zekeringen, de werkgelegenheid, de investeringen, de pensioenen, het
zo veel mogelijk zuiver houden van de schuldverhoudingen en ons aan-
deel in de wereldhandel. Een oplossing voor deze complexe en urgente
problematiek - die bij een verkeerde aanpak heel licht kan eindigen in
sociale onrust en economische wanorde - vereist voor alles redelijk
overleg tussen alle groeperingen, die in de maatschappij een toonaan-
gevende positie innemen. Waar de tegenwoordige spelregels falen, zal
op basis van rationele standpunten een nieuwe strategie moeten worden
ontwikkeld, die redelijke waarborgen biedt voor het met elkaar in over-
eenstemming brengen en houden van de beschikbare middelen en de
in de maatschappij levende aspiraties en verwachtingen. Daarbij lijkt
het niet verstandig om te trachten bij voorbaat de mogelijkheid van een
conflict tussen de partijen uit te sluiten. De ervaring leert dat het weí-
nig zin heeft tegenstrijdige belangen en daardoor aanwezige conflict-
stof te verdoezelen. Beter is het te streven naar een openlijke erkenning
van de tegenstellingen en daarvoor procedures te ontwerpen, die in
staat zijn de conflicterende belangen regulerend afte wikkelen in over-
eenkomsten met een compromissoir karakter.
Van Doorn is deze zelfde mening toegedaan. Waaraan wij in ons land
behoefte hebben, aldus van Doorn, is het op het hoogste niveau bou-
wen van een machinerie om nationale conflicten in de hand te hou-
den: „Het kenmerk van een democratische samenleving is niet „har-
monie", evenmin „conflict", nog minder de onderdrukking van con-
flict en de indoctrinatie van harmonie, maar het beschikken over in-
stituten en procedures die de onvermijdelijke en soms wenselijke con-
flicten een tehuis bieden voor een zakelijke benadering"43)

Wat de inhoud van bovenbedoelde strategie betreft, kan men zich in
hoofdzaak een drietal globale ontwikkelingsmodellen denken.
In de eerste plaats zou men kunnen streven naar een verminderingvan
het aandeel van de arbeidsfactor in het nationale inkomen. Dit ont-
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w~ikkelingsmodel komt in feite neer op het bevorderen van de onderne-
mingswinsten. Het leidt tot opvoering van rendementen en tot het ver-
groten van de mogelijkheden om de financiering van de investeringen
met behulp van ingehouden winsten te doen geschieden. Op basis van
puur economische argumenten kan een dergelijk beleid goed worden
verdedigd. In het bijzonder ook in verband met de werkgelegenheids-
situatie. Uit de winsten komen immers in ons stelsel voornamelijk de
middelen om de investeringen te financieren, waarmede nieuwe ar-
beidsplaatsen worden gecreëerd.
Bij de huidige verhoudingen tussen werkgevers, werknemers en hun
organisaties zal evenwel een strategie, die in een beklemtoning van het
rendement zijn oriëntatie zoekt, zeer waarschijnlijk hevige sociale en
economische spanningen oproepen. Waar rekening moet worden ge-
houden met een voortgaande stijging van het aandeel van de collec-
tieve sector in het bestedingentotaal - zij het vermoedelijk iets meer
gematigd dan in het verleden het geval is geweest - betekent een politiek
van winstbevordering dat de uitloopmogelijkheden van het vrij be-
steedbare, reële loon tot praktisch nihil worden gereduceerd. Wil men
immers het nationale bestedingsevenwicht handhaven - d.w.z. ínflatie-
versterkende binnenlandse impulsen vermijden - dan moet het groeien-
de aandeel van de collectieve bestedingen noodzakelijkerwijze ge-
paard gaan met een relatieve inkrimping van de niet collectief bepaal-
de bestedingen. Een verhoging van de winstquote zal dan onontkoom-
baar moeten leiden tot een zware druk op de reële, voor consumptieve
uitgaven beschikbare inkomensstijging. Gelet op de hoge marginale
verbruiksneiging van de werknemers kan men dit bijna geheel op een
lijn plaatsen met een afremming van de toeneming van het reële, vrij
besteedbare loon.
Een dergelijk beleid zou in elk geval de vakbeweging in een uiterst
moeilijke positie manoeuvreren. Sturmthal spreekt in dit verband zelfs
van het aanvaarden van een uitnodiging tot zelfmoord. De vakorgani-
saties zou geen lang leven beschoren zijn wanneer zij „nicht Werk-
zeuge der Verbesserung der Lebenshaltung ihrer Mitglieder, sondern
im Gegenteil Instrumenten w~.ren, um diesen Prozesz zu verlangsamen
oder gar zu verhindern".~)
Mede om deze reden lijkt ons de combinatie van een „nullijn" voor de
werknemers en een „winst-plus-lijn" voor de ondernemingen in het
huidige krachtenveld niet erg realistisch.
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Een tweede ontwikkelingsmodel zou kunnen zijn het kweken van meer

besparingen in de overheidssector. De overheid zou dan moeten streven

naar een groter overschot op de gewone dienst van haar begroting en

dit overschot moeten aanwenden voor de financiering van maatschap-

pelijk gewenste investeringen. Het is duidelijk dat deze financierings-

methodiek zich moeilijk verdraagt met de dominerende opvattingen

over de functie van de overheid in ons maatschappelijk en economisch

systeem.
Aan dit aspect kan men meer of minder gewicht hechten, doch ook los

daarvan mogen de moeilijkheden, die aan deze oplossing verbonden

zijn, ruet worden onderschat. Wij wijzen vooreerst op het probleem

van de criteria, waarover de overheid zou moeten beschikken om haar

investeringsbeslissingen te toetsen. Vervolgens stuit men op het facet

van de sterk verhoogde belastingdruk die nodig is om de overheidsbe-

sparingen tot stand te brengen en de afwentelingsreacties daarop van

de economische subjecten. Tenslotte is van belang te overwegen dat

een maatschappelijk stelsel, waarbij de overheid optreedt als belang-

rijkste spaarder en investeerder, ons land in het internationale milieu

de positie van buitenbeentje zou bezorgen, hetgeen vergaande conse-

quenties met zich zou kunnen brengen.
Resteert als derde alternatief het ontwikkelen van een strategie, waar-

bij de werknemers worden betrokken bij de financiering van de inves-

teringen. Het kernpunt van dit alternatief houdt in dat het waarborgen

van een voldoende omvang van de investeringsactiviteit en van een

bevredigend peil van werkgelegenheid een functie is, die niet meer

uitsluitend of overwegend aan het winstinkomen, c.q. de ondernemers

toevalt. Als maatschappelijke opgave zou deze taak dan mede tot de

verantwoordelijkheid van de werknemersgroepering gaan behoren.

Hoe dat zou moeten gebeuren, is een kwestie van instrumentatie. Het

belang van het derde alternatief voor een betere beheersing van het so-

ciale conflict en een meer geslaagde bewaking van de economische

grondwet van middelen en bestedingen rechtvaardigt, dat wij naar de

mogelijkheden om deze derde strategie te realiseren een nader onder-

zoek instellen.
Immers - indien het idee van de bezitsvorming in onze samenleving

economisch te verwezenlijken en ook overigens levensvatbaar zou zijn,

dat wil zeggen door ondernemers en werknemers aanvaard zou wor-

den - dan zou dit instrument niet alleen van betekenis zijn voor een
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verandering van de vermogensverhoudingen, maar bovendien kunnen
bijdragen tot het verkrijgen van een grotere stabiliteit op het gehele
sociaal-economische erf.
Dit effect kan worden bevorderd door de bezitsvorming in te passen in
een geïntegreerd inkomens-, bestedingen- en budgetbeleid. Alle be-
trokkenen, overheid, werkgevers en werknemers, zouden daarbij con-
sequent aandacht moeten schenken aan het scheppen van meer even-
wichtige maatschappelijke verhoudingen in het algemeen en in het bij-
zonder aan het tot stand brengen van een gelijkmatiger inkomens- en
vermogensverdeling. Dit uiteraard binnen de grenzen van wat sociaal
en economisch aanvaardbaar en wenselijk wordt geacht. Het bepalen
van die grenzen is geen kwestie van exacte meet- of rekenkunde, doch
als het ware de permanente opdracht, die de partijen tastend en zoe-
kend telkens tot een goed einde moeten zien te voeren. De in de laatste
jaren naar voren gekomen gedachte van een centraal akkoord kan voor
dit streven een bruikbaar kader vormen.
Het lijkt niet overtrokken om te verwachten dat bij aanvaarding van
deze werkwijze de noodzakelijke synchronisatie van de gedragingen
van de groeperingen, die in het arbeidsbestel een preponderante positie
innemen, in elk geval gemakkelijker tot het gewenste resultaat zal lei-
den dan onder de thans geldende condities.
Nuchtere realiteitszin gebiedt intussen onmiddellijk te erkennen, dat
ook binnen het frame-work van een centraal akkoord de verdelings-
problematiek per definitie in een potentieel conflictveld zal blijven lig-
gen. Ten opzichte van de huidige gang van zaken zou er dan toch
sprake zijn van een niet onbelangrijk verschil. Het belangenconflict
handelt dan immers niet meer over de principiële vraag of de werkne-
mers toegang tot de kapitaalgoederensfeer moet worden verschaft,
maar slechts over de mate waarin dat onder de gegeven omstandighe-
den mogelijk is. Over pragmatische kwesties ligt overeenstemming
veelal eerder binnen het bereik dan een overeenstemming over be-
ginselen.
Het is natuurlijk allerminst zeker dat de mede-betrokkenheid bij de
kapitaalvorming de gemiddelde werknemer op voorhand meer zal
contenteren dan de tegenwoordige, voornamelijk op een consumptie-
vermeerdering georiënteerde welvaartsdeelname. Ook staat niet zon-
der meer vast dat de niet-werknemers zich bij de gewijzigde verhou-
dingen zullen neerleggen. Voor beide sociale categorieën geldt, dat zij
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zich zouden moeten instellen op een essentiële verandering van hun
maatschappelijke rol. Op korte termijn kan dit niet anders dan met
fricties gepaard gaan.

Bezitsvorming, werknemers en vakbeweging

Het welslagen van elk bezitsvormingsbeleid veronderstelt dat bij de
werknemers - en bij de werknemersvakbeweging als belangrijkste re-
presentant van deze groep - de bereidheid aanwezig is om met zulk
een beleid in te stemmen en de consequenties daarvan te aanvaarden.
De welvaart van de overgrote meerderheid der werknemers drukt zich
overwegend uit in de consumptieve sfeer. Zal de gemiddelde werkne-
mer het op prijs stellen, wanneer hij mede de functie van kapitaalver-
schaffer zou moeten uitoefenen? Is hij nog geneigd in de verzorgings-
staat persoonlijke produktieve eigendom positief te waarderen? Ver-
kiest hij niet boven de mede-eigendom van produktiemiddelen de si-
tuatie, waarbij een gestaag stijgend inkomen hem in staat stelt tot het
doen van meer consumptieve uitgaven? Begaat men geen ernstige
dwaling, wanneer men via een bezitsvormingsbeleid, de werknemer
het bezit van produktief vermogen „opdringt", dat hij wellicht niet
wenst? Is in een maatschappij waarin een spectaculaire verschuiving
van inkomen uit vermogen naar inkomen uit arbeid is opgetreden, de
gehele gedachtengang achter de bezitsvorming niet als conservatief te
bestempelen, zoals F. van der Ven45) meent, of zelfs te beschouwen als
een reactionair streven, tot welk standpunt van de Woestijne geneigd
is.~) Heeft een poging om de bij de status van bezitsloosheid van pro-
duktie-middelen passende mentaliteit om te buigen in andere richting
nog enige waarde gelet op de bescherming die in onze samenleving de
sociale zekerheidsregelingen bieden gedurende het gehele traject van
de wieg tot het graf?
De boven aangevoerde bedenkingen tegen de bezitsvorming moeten
wij bijzonder ernstig nemen. Zij zijn niet gemakkelijk te weerleggen,
met name niet omdat bij de waarde-schatting van het bezitsvormings-
beleid subjectieve elementen een duidelijke plaats innemen. Preiser
heeft ter verdediging van het zogenaamde „utopische" karakter van
de vermogensparticipatie van de werknemers opgemerkt, dat men in
de geschiedenis de betrokkenen altijd bewust heeft moeten maken van
hun eigen situatie en van „was ihnen eigentlich fehlt". Preiser herin-
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nert in dit verband aan de verzuchting van Ferdinand Lasall over de
„verdammte Bedurfnislosigkeit der Arbeiter".47)
Van von Nell-Breuning stamt de uitspraak, dat het in de huidige maat-
schappelijke competitie zeker verschil maakt of inen alleen roeispanen
(arbeid) ter beschikking heeft of daarnaast nog een buitenboord-motor
(vermogen) 48) Voor deze zeer bekende voorvechter van een effectief
bezitsvormingsbeleid is de mede-eigendom van de werknemers van het
produktie-apparaat een „gesellschaftspolitisches Postulat". Ter ver-
duidelijking van zijn opvatting merkt von Nell-Breuning op, dat „wenn
in unserer Gesellschaftsordnung die Proletarit~t nicht vererbliches
Schicksal sein soll, wenn wir dem Aufstieg des Arbeitnehmers zur
Selbst~ndigkeit nicht nur theoretisch als erfreulich und f~rderungswur-
dig erkl~ren, sondern ihm auch praktisch die M~glichkeit da zu geben
wollen, dann erfordert das notwendig, dasz bisher verm~genslose Ar-
beitnehmer zu Figentum oder Beteiligung am Produktionsmittein ge-
langen".49) Met betrekking tot de sociale zekerheid plaatste H~ffner
de kanttekening, dat hoe belangrijk deze aanspraken ook mogen zijn,
zij geen substituut vormen voor echte persoonlijke eigendom.5o)
Tegen van der Ven's karakterisering van het streven naar bezitsvor-
ming kan men opmerken dat deze schrijver in zijn beoordeling het in-
komensaspect van het vermogen te zwaar laat wegen. Bij de bezits-
vorming gaat het niet in de eerste plaats om de verwerving van een
additioneel inkomen als wel om de verkleining van de bestaande ver-
schillen in de eigendomsstructuur en om het bevorderen van een gro-
tere maatschappelijke en bedrijfsdemocratie. De opvatting die bij van
de Woestijne leeft, vloeit klaarblijkelijk hieruit voort dat hij het ach-
terhaald acht om de werknemers een deel van de meerwaarde die aan-
deelhouders ontvangen in handen te spelen. De aandeelhouders zijn
namelijk niet meer de typische incasseerders van bedoelde meerwaar-
de. Dit laatste is ongetwijfeld juist. De bezitsvorming heeft evenwel
een geheel andere strekking dan van de Woestijne aan dit streven toe-
kent. Op het gevaar af al te zeer in herhaling te vervallen, zij nogmaals
beklemtoond dat de bezitsvorming au fond gericht is op het vestigen
van een „property-owned democracy", een samenleving dus waarin
de eigendom van de produktiemiddelen in grotere mate dan thans het
geval is evenredig over de leden van de maatschappij is verdeeld, waar-
door mede de basis kan worden gelegd voor een meer democratische
beheersing en besturing van de nationale kapitaalgoederenvoorraad.
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Naar de houding van de individuele werknemer ten opzichte van de
bezitsvormingsgedachte zijn in het recente verleden enkele onderzoe-
kingen gedaan. Daaruit kan men zich enigermate een beeld vormen
van hoe de werknemers zich hiertegenover opstellen.
Het Nederlands Katholiek Vakverbond organiseerde in 1968 een en-
quête, waarin onder andere werd gevraagd naar de mening over spa-
ren en spaarloon. Door 520~o van de respondenten werd sparen nood-
zakelijk genoemd, door 420~o wenselijk. Op de vraag hoe men er over
dacht wanneer de volgende loonsverhoging voor één-vijfde deel zou
worden geblokkeerd (spaarloon), antwoordde 330~o daarmede in te
stemmen; tegen dit idee verklaarde zich echter 460~0. De N.K.V.-steek-
proef telde circa 2.500 personen.
In 1965 gaf in totaal 44o~o van de in een onderzoek van de metaalbon-
den betrokken leden (1.480 personen) te kennen, dat zij niet warm
zouden lopen voor het onderwerp bezitsvorming; 420~o daarentegen
wel, terwijl 120~o het niet wist. Enkele jaren later, in 1969, liet het Ne-
derlands Verbond van Vakverenigingen een aantal leden kiezen uit
een bepaald percentage loonsverhoging in contanten (60~0) of een com-
binatie van een loonsverhoging in contanten plus een geblokkeerd loon.
De combinatie kwam hoger uit dan 6o~0. De combinatie 5;0~o contant
en 10~o geblokkeerd loon behaalde een score van 55 0~0, de combinatie
50~o contant en 20~o geblokkeerd werd door 650~o van de respondenten
geprefereerd.
De aangehaalde onderzoekresultaten wettigen de indruk, dat de werk-
nemers de noodzaak, c.q. de wenselijkheid van sparen wel inzien, doch
niet overstromen van enthousiasme om dit inzicht concreet vorm te
geven. De relatief geringe belangstelling voor de bezitsvorming ver-
klaart H. van der Ven onder meer uit de voorkeur van een meerder-
heid der werknemers voor het contante loon van deze week of deze
maand. „Noch in hun werk, noch in hun gezinsleven, noch in de poli-
tiek, hebben zij ( de werknemers) geleerd vooruit te zien. Het is als een
wijkende horizon; men kan niet verder kijken".51) Historisch is deze
houding te begrijpen. Het industriële kapitalisme heeft de werknemers
op het stuk van de produktieve vermogensvorming meer dan een eeuw
lang buiten spel geplaatst.
De straks te bespreken positieve resultaten die met bezitsvormende
maatregelen in West-Duitsland in het bijzonder na 1970 zijn behaald,
bieden grond voor de stelling dat een beleid, dat de werknemers weet
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aan te spreken, weliswaar een moeilijke, maar geen onmogelijke op-
gave vormt. In deze lijkt de houding van de vakorganisaties van werk-
nemers van doorslaggevend gewicht.
Tot dusver hebben deze organisaties in ons land en daarbuiten veelal
getracht via het traditionele middel van de loonsverhoging in contan-
ten de materiële positie van de werknemers te verbeteren. Om de idee
van de bezitsvorming op grote schaal te verwezenlijken, zouden zij het
accent in hun loonpolitieke strategie moeten verleggen naar wat Schu-
macher noemt „der verteilungspolitische Einbruch an den nicht kon-
sumierbare Teil des Sozialprodukts" b2~
Een dergelijke strategie ondervindt steun van die stroming in de econo-
mische literatuur, volgens welke de werknemers hun aandeel in het
nationale inkomen duurzaam kunnen vergroten door hun besparingen
op te voeren. In het verloop van deze studie en met name in hoofdstuk
IV zullen wij de betekenis van deze verdelingstheorie voor het bezits-
vormingsbeleid in het algemeen en voor de loonstrategie van de vak-
beweging aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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II. Instrumenten van bezitsvormingsbeleid

l. CATEGORIEËN VAN INSTRUMENTEN

Zonder de inzet van daarvoor geschikte instrumenten lijkt een essen-
tiële wijziging van de bestaande eigendomsverhoudingen praktisch
uitgesloten. In onze maatschappij zijn geen immanente krachten werk-
zaam die duidelijk stuwen in de richting van een grotere spreiding van
de eigendom van het produktieve kapitaal. Het bezit van produktie-
middelen blijft in de huidige samenleving voorbehouden aan een be-
perkte, bevoorrechte groep van personen. De grote massa heeft hoog-
stens een onrechtstreekse en onduidelijke band met de aanwezige ka-
pitaalgoederenvoorraad, namelijk via de schijf van sociale verzeke-
ringsfondsen, pensioenfondsen, levensverzekeringsmaatschappijen,
spaarbanken en andere institutionele beleggers. Bij velen leeft de in-
druk dat de geldende verdelingsmechanismen in onze samenleving de
rijken in de kaart spelen. Naar het woord van F~hl: „Wer hat, dem
wird gegeben". Deze zegswijze geeft de gangbare opinie over wat er in
het economische leven op het vlak van de vermogensvorming gebeurt,
vrij aardig weer.
Onder erkenning van het feit dat ook voor groepen middenstanders,
kleine boeren en wellicht eveneens voor sommige beoefenaren van het
vrije beroep het bevorderen van eigen bezit niet zonder belang is, moet
toch worden aangenomen dat het echte bezitsvormingsprobleem voor-
al bij de werknemers ligt. Bij de overige maatschappelijke groeperingen
speelt deze problematiek inzoverre een rol, dat er met betrekking tot
deze groepen sprake kan zijn van behoud of aanvulling van reeds be-
staande eigendom. Voor het merendeel van de werknemers moet even-
wel als het ware nog de eerste steen worden gelegd. Het bezit van pro-
duktief kapitaal is in deze kring eerder uitzondering dan regel. In die
overweging vinden wij voldoende grond om onze aandacht speciaal
op de werknemers af te stemmen, zonder daarbij acht te slaan op ver-
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schillen in positie binnen deze categorie. Als eerste globale benadering
lijkt dit zeker verantwoord.
Voor de keuze van de te gebruiken correctiemiddelen van de vermo-
gensverdeling is het maatschappelijk kader, waarbinnen men met deze
middelen wenst te opereren, een zaak van bijzondere importantie. Het

is duidelijk dat met het beeld voor ogen van een toekomstige collecti-

vistische maatschappij het ingrijpen in de eigendomsverhoudingen

veel verderstrekkende instrumenten vereist en verdraagt, dan wan-
neer men het maatschappelijke en economische stelsel uitsluitend wil
organiseren op basis van het beginsel van de individuele zelfverant-
woordelijkheid.
In deze studie kiezen wij als vertrekpunt, dat het streven naar herzie-

ning van de vermogensdistributie geplaatst wordt binnen het huidige

systeem van de gemengde economische orde. In dat stelsel wordt de
voortbrenging hoofdzakelijk verzorgd door particuliere, zelfstandige
ondernemingen. De vrijheid van het individu op economisch terrein

manifesteert zich in beginsel in de vrijheid van consumptie, van ar-

beidsplaats, van produktie en van investering. De marktwetten be-
werkstelligen een eerste ordening van het economische gebeuren. De
overheid fungeert als opperste begeleider, die de uitkomsten van het
welvaartsproces normeert naar de vrij algemeen aanvaarde doelstel-

lingen van sociaal-economisch beleid : volledige werkgelegenheid, in-

terne en externe stabiliteit, evenwichtige groei en rechtvaardige ver-

deling.
Aansluitend bij Coxl) kunnen wij de mogelijkheden om binnen het
systeem van een gemengde economische orde de vermogensverhou-
dingen ten gunste van de werknemers te wijzigen, onderscheiden in een
drietal hoofdcategorieën :
a. sparen uit het gegeven of lopende inkomen;
b. vermogensvorming uit loonsverhoging;
c. vermogensvorming langs de weg van het delen in de winsten van

ondernemingen.

Elk van deze mogelijkheden zullen wij thans aan een nadere beschou-
wing onderwerpen. Als gevolg van deze keuze zullen enkele andere
instrumenten - men denke onder meer aan de privatisering van staats-
vermogen, herziening van het erf- en schenkingsrecht en forse verzwa-
ring van de belastingdruk op aanwezig vermogen, de groei hiervan en
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de inkomsten daaruit - niet worden behandeld. Zonder de betekenis
van zulke maatregelen voor het verkrijgen van een meer evenwichtige
vermogensstructuur te ontkennen, zijn wij niettemin van oordeel dat
een beleid, gericht op de deelname van de werknemers aan de vermeer-
dering van het nationale produktieve vermogen niet in de eerste plaats
met de zo juist genoemde instrumenten ten uitvoer zou moeten worden
gebracht.
Met privatisering - het overdragen van overheidsaandelen in staats-
en semi-staatsbedrijven aan particulieren - kan slechts een beperkte
groep werknemers worden bereikt. Bovendien is er, zonder aanvullen-
de voorwaarden, geen garantie dat de desbetreffende aandelen in han-
den van werknemers blijven. Vervolgens moet men zich realiseren dat
staatsbezit voor de overheid een bron van inkomen vormt. Bij hand-
having van het uitgavenpeil zou men genoodzaakt zijn het door afsto-
ting ontstane inkomstenverlies te compenseren door een verhoging van
de belastingdruk. Vanuit de gezichtshoek van de minste pijn verdient
een dergelijke omzetting bij de huidige omvang van de belastingquote
niet direct aanbeveling. Het binnenstromen van middelenvia de niet-
belastingsfeer zal immers in het algemeen minder zichtbaar en voel-
baar verlopen dan een rechtstreekse fiscale afdrachtverhoging.
Een verzwaring van de tarieven van de successie- en vermogensbelas-
tingen, de introductie van een zogenaamde derde dimensie in de ver-
mogensbelasting en het invoeren van een vermogenswinstbelasting
hebben vanwege hun betrekkelijk marginale, additionele opbrengsten
en omdat zij als zodanig niet tot bezitsvorming bij de niet-bezitters
voeren op zijn hoogst een aanvullend karakter. Zij duiden meer het
klimaat aan van waaruit een regering uitvoering wenst te geven aan
haar opvattingen omtrent de gewenste vermogensverdeling, dan dat
zij substantieel bijdragen tot een wijziging daarvan.

2. SPAREN UIT HET LOPENDE INKOMEN

Deze mogelijkheid veronderstelt een belangrijke verandering in het
bestedingsgedrag van de werknemers. Een groter deel van het bestaan-

de inkomen zou moeten worden gespaard en een kleiner deel geconsu-
meerd. Een indicatie omtrent het niet geringe karakter van deze ver-
andering is gelegen in de omvang van de marginale consumptiequote
van loontrekkers, die doorgaans zeer hoog wordt geschat. In een maat-
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schappij met zoveel ingebouwde, verborgen verleiders is het niet een-
voudig om het eenmaal bereikte consumptievolume te verminderen.
De weg naar de spaarbank - zo heeft een geestig en wijs Duits econoom
ooit opgemerkt - loopt voor menigeen langs te veel etalages.
Bovendien speelt niet alleen de spaarwil van de werknemers een ge-
wichtige rol, er moet ook voldoende spaarcapaciteit aanwezig zijn.
Aan de hand van enkele berekeningen heeft Slooff aangetoond dat,
gegeven de loonontwikkeling en gelet op de voortdurend oplopende
„kostprijs" van een redelijk behoefteschema, de spaarcapaciteit van
het merendeel der werknemers niet mag worden overschat.2) Welis-
waar betreffen de berekeningen van Slooffhet jaar 1968, doch wij heb-
ben uit een ruwe „nacalculatie" voor 1973 niet de indruk gekregen,
dat de situatie nu met die van toen essentieel verschilt. Ruwe schattin-
gen onzerzijds voeren tot het resultaat dat globaal 800~o van de werk-
nemers per jaar minder verdient dan f 20.000. Dat is geen inkomen
waarin nà alle verplichte afdrachten en gebonden bestedingen, een
flinke ruimte aanwezig is voor het doen van vrijwillige besparingen.
In de achter ons liggende periode heeft de Nederlandse overheid een
reeks maatregelen genomen om het sparen uit lopend inkomen van in
het bijzonder de werknemers te bevorderen. Men denke in dit verband
aan de Jeugdspaarwet (1958), de Premiespaarregeling Rijksambtena-
ren (1960), de Wet houdende voorzieningen met betrekking tot pre-
miespaarregelingen en winstdelings-spaarregelingen voor werknemers
(1961), de Wet houdende fiscale faciliteiten voor bezitsvorming met
betrekking tot effekten (1963), de Algemene Premiespaarwet (1966,
die overigens met ingang van 1 januari 1974 is ingetrokken) en de Wet
tot instelling van een Bezitsvormingsfonds (1971) .
Het succes van deze stimuli is tot dusver betrekkelijk bescheiden geble-
ven. De betekenis ervan moet vooral worden gezocht in een positieve
beïnvloeding van de spaarwil. Als basisvoorwaarde voor het welslagen
van welk bezitsvormingsbeleid dan ook is dat zeker niet van belang
ontbloot. Aangezien de deelnemers aan de spaarregelingen vermoede-
lijk voor een belangrijk deel de gewoonte om te sparen reeds bezaten,
mag de betekenis van deze factor evenwel niet worden overschat.
Tot een bijstelling van de geldende eigendomsverhoudingen zullen de
officiële spaarfaciliëringsregelingen vermoedelijk niet in staat zijn. Om
die doelstelling te bereiken, zouden immers de vermogens van de kleine
spaarders als gevolg van de toegekende spaarprikkels, sneller moeten
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toenemen dan de vermogens van de traditionele deelnemers aan het
kapitaalvormingsproces. Dat is op grond van de beneden de verwach-
tingen blijvende deelname aan de spaarregelingen, de bedragen die er
mede zijn gemoeid, de uiteenlopende spaarquote van de grote en de
kleine vermogensbezitters en het verschil in rendement dat op grote
en kleine vermogens in het algemeen wordt behaald, hoogst onwaar-
schijnlijk. Veel werknemers hebben geen enkel voordeel van de ge-
troffen maatregelen. Het aantal deelnemers aan in totaal 1800 bedrijfs-
spaarregelingen werd in 1970 geschat op circa 430.000; dat is bijna
130~o van het totale aantal werknemers in ons land. De relatieve bete-
kenis van alle spaarregelingen blijkt ook hieruit, dat in 1970 niet meer
dan 10~o van de nationale besparingen vermoedelijk uit deze bron af-
komstig was3)
Terecht heeft van de Kar opgemerkt dat de spaarregelingen van het
gangbare model er toe tenderen de afstand binnen de werknemers-
groep tussen bezitters en niet-bezitters te vergroten. Deze zelfde auteur
heeft erop gewezen dat het niet denkbeeldig is, dat in het kader van de
bezitsvormende maatregelen premies worden bestemd voor besparin-
gen, die ook zonder die premies tot stand zouden zijn gekomen. Voorts
hebben vaak groepen van de regelingen geprofiteerd - daarbij gesti-
muleerd door de te behalen progressieve belastingbesparing - die niet
behoren tot de categorie waartoe een spaarbevorderingsbeleid zich in
eerste instantie moet richten 4) Wij zijn daarom geneigd het oordeel
van een groep deskundigen uit de „oude" E.E.G.-landen te onderschrij-
ven, dat de bevordering van het vrijwillige sparen door belastingfacili-
teiten op zich zelf nooit voldoende zal zijn om de vermogensvorming
van de zijde der niet-zelfstandigen in werkelijk grote omvang op gang te
brengen.b)

3. SPAREN UIT EEN LOUNSVERHOGING

Als tweede weg naar vermogensvorming van werknemers is het sparen
uit loonsverhogingen genoemd. Om dit effect te bewerkstelligen zal de
loonsverhoging welke bestemd is om te worden gespaard gedurende
kortere of langere tijd moeten worden geblokkeerd. Zonder deze voor-
waarde er uitdrukkelijk aan te verbinden, loopt men - gelet op het
normale bestedingsgedrag van de werknemers - grote kans, dat het
doel van de desbetrefl'ende loonsverhoging niet wordt gerealiseerd.
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In ons land wordt ten aanzien van bezitsvorming langs de weg van een
geblokkeerde loonsverhoging vaak een onderscheid gemaakt tussen
spaarloon en investeringsloon. Voor dit onderscheid zou als criterium
moeten gelden de vraag of bedoelde loonsverhoging al of niet de pro-
duktiviteitsruimte te boven gaat. Valt de loonsverhoging binnen het
bestek van de door het produktiviteitsaccres bepaalde toeneming van
het nationale inkomen, dan zou de term spaarloon moeten worden ge-
hanteerd. Is er daarentegen sprake van een loonsverhoging die de pro-
duktiviteitsstijging overtreft, dan zou het begrip investeringsloon op
zijn plaats zijn.
Op deze dikwijls tot spraakverwarring aanleiding gevende kwestie
gaan wij in het volgende hoofdstuk uitgebreid in. Wij zullen dan na-
melijk uitvoerig aandacht schenken aan de definitieproblemen die
rondom het begrip investeringsloon kunnen worden gesignaleerd. Om
het betoog over de middelen van de bezitsvormingspolitiek niet al te
zeer te onderbreken, gaan wij er voorshands van uit dat onder de term
investeringsloon elke loonsverhoging wordt begrepen, die ten doel
heeft de bezitsvorming van de werknemers te stimuleren en die met het
oog daarop wordt geblokkeerd. Aldus gezien, heeft het begrip investe-
ringsloon een meer generieke betekenis; zowel het spaarloon als het
investeringsloon à la mode néerlandaise worden erdoor omvat.
Het investeringsloon kan in de praktijk zeer verschillende gedaanten
aannemen. Men kan het op nationale schaal toepassen, of beperken tot
één bedrijfstak of onderneming; men kan het realiseren bij wet, bij
collectieve arbeidsovereenkomst of anderszins. Deze meer institutionele
aspecten worden in hoofdstuk IV expliciet aan de orde gesteld. Tot zo-
lang laten wij deze kanten van de zaak rusten.

Het investeringsloon in de Duitse Bondsrepubliek

Zover valt na te gaan is het investeringsloon een concept van Duitse
origine. Het geestelijk vaderschap ervan schijnt te berusten bij Karl
Arnold, in leven minister-president van de deelstaat Nordrhein-West-
falen. In 1951 hield Arnold een referaat op een congres van de C.D.U.
te Karlsruhe. Hij stelde daarin voor op het uurloon van de werknemers
2 pfennig in te houden, dit bedrag door de ondernemers te laten ver-
dubbelen en de aldus te verkrijgen middelen te leiden naar een cen-
traal instituut ter financiering van investeringene) Andere schrijvers
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wijzen Erwin H~ussler aan als degene die het eerst de term investe-
ringsloon heeft gebruikt.') Het parlementslid H~ussler ontwikkelde,
mede naar aanleiding van een dreigende staking in de metaalindu-
strie van Baden-Wurttemberg in 1954, de gedachte om toekomstige
loonsverhogingen te splitsen in een consumptief loonbestanddeel en
een loonsverhoging bestemd voor investeringsdoeleinden. Ook dienen
in dit verband de belangrijke bijdragen tot de gedachten-vorming te
worden vermeld van Oswald von Nell-Breuning, wiens conceptie van
een verhoging van de loonquote bij tezelfdertijd toenemende, vrijwil-
lige werknemersbesparingen bekend staat als het „Sparen ohne Kon-
sumverzicht". Reeds in 1947 brak deze schrijver een lans voor het
laten delen van de werknemers in de eigendom van het mede door hen
weer op te bouwen produktieapparaat.
Het investeringsloon vormt één van de concrete voorstellen die in
West-Duitsland vooral na 1953 zijn gelanceerd om een politiek van
vermogensvorming in brede lagen in gang te zetten. In dat jaar, aldus
Schaap,8) was de eerste fase van de wederopbouw voltooid en werd de
enorme vermogensconcentratie bij de ondernemingen tot een publieke
steen des aanstoots. Van alle zijden kwamen reacties los en werden
ideeën aangedragen ter correctie van het naar „Abhilfe schreiende
Skandal" en voor de omvorming van een „sozialpathologischer Zu-
stand". Men kan echter niet zeggen, dat deze beroering in kringen van
wetenschap, kerken en sociale organisaties spoedig de basis legde voor
een werkelijk effectief overheidsbeleid, dat op een brede instemming
mocht rekenen. Ruim twintig jaar na de start van de disputen over de
ongelijke vermogensverhoudingen blijft in ons oostelijke buurland dit
fenomeen en de met het oog hierop meest wenselijke operationele be-
nadering een maatschappelijk twistpunt van de eerste orde. Illustra-
tief hiervoor zijn de begin oktober 1972 in het raam van de Konzer-
tierte Aktion gemaakte afspraak om het probleem van de inkomens-
en vermogensverdeling nog eens grondig onder de loep te nemen en
de begin 1974 opnieuw opgelaaide discussie naar aanleiding van de
voorstellen tot een wettelijk verplichte winstdeling van de toenmalige
regering-Brandt.
De verklaring voor het tot voor enkele jaren geringe succes van de be-
zitsvormingspolitiek in West-Duitsland zoekt Bitz onder meer in de
terughoudende opstelling van de werkgevers en van grote delen van de
vakbeweging.9) De weinig meegaande houding van eerstgenoemde
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groepering is uiteraard gemakkelijker te begrijpen dan de aarzeling in
werknemerskring. Volgens Bitz spelen hierbij twee factoren een rol.
Vooreerst een zeker ideologisch bepaald principieel ressentiment van
de vakbeweging tegen kapitaalbezit in het algemeen. Vervolgens wijst
deze auteur op de vrees bij de Duitse vakorganisaties dat door een
krachtige aanpak van de vermogensconcentratie wellicht de bij hen
levende plannen tot uitbreiding van de medezeggenschap minder kans
op realisering zouden kunnen hebben. Dat deze vrees niet geheel onge-
grond was, blijkt uit een in 1968 door de Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverb~nde gepubliceerd document, waarin deze zich
bereid verklaarde met de vakbeweging te overleggen over collectieve
overeenkomsten ter zake van investeringsloon, doch tegelijkertijd de
voorstellen van werknemers voor uitbreiding van de medezeggenschap
in de kolenmijnen en de ijzer- en staalindustrie tot de rest van het be-
drijfsleven volstrekt afwees.lo)
In ieder geval was het resultaat van de houding van de Duitse werk-
gevers- en werknemersorganisaties dat de wetgever geen zware pressie
ondervond in de richting van een officieel en doeltreffend beleid van
vermogensherverdeling. Ook de kwaliteit van de diverse naar voren
gebrachte plannen alsmede de wijze waarop deze werden gepresen-
teerd, waren aldus Bitz niet bevorderlijk voor de totstandkoming van
een dergelijk beleid. Vele plannen die op het eerste gezicht een soort
wondermiddel leken, vielen bij een nadere analyse als zijnde weinig
effectief of zelfs geheel onpraktisch door de mand.u)

Het opmerkelijke feit doet zich intussen voor, dat in West-Duitsland
de bezitsvormingspolitiek sinds 1970 kan wijzen op een soort van door-
braak. Die doorbraak beperkt zich overigens tot de deelname van de
werknemers aan spaarregelingen, maar dan toch zo, dat hierin een
duidelijk verband ligt met het investeringsloon.
In maart 1965 had de I. G. Bau-Steine-Erden als eerste vakbond kans
gezien om een collectieve spaarregeling in de c.a.o. vast te leggen. Dit
gebeurde zonder dat hiervoor op dat moment een wettelijke basis kon
worden gevonden in de zgn. 312 DM-Gesetz. Deze wet, daterend uit
1961, maakte het mogelijk dat afzonderlijke werkgevers aan hun werk-
nemers jaarlijks maximaal 312 DM toekenden, die de werknemers op
voordelige voorwaarden konden sparen of voor andere bezitsvormende
doeleinden mochten aanwenden. De deelname van werkgever en werk-
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nemer berustte geheel op vrijwilligheid. Het efTect van de regeling bleef

zeer beperkt. In 1964, driejaar na het in werking treden ervan, bedroeg

het aantal deelnemers niet meer dan 380.000.
Pas nadat de bouwvakbond onder de toenmalige leiding van Georg

Leber met de bouwpatroons een collectieve spaarovereenkomst had

gesloten, verliet de wet haar strikt op toepassing in het individuele be-

drijf gerichte uitgangspunt. In de zomer van 1965 werd de wet gewij-
zigd in die zin, dat een spaarregeling nu ook onderdeel zou kunnen

vormen van een landelijke of regionale c.a.o. De faciliteiten - vrijstel-

ling van belasting en sociale premies - golden daarmede tevens voor

stortingen door werkgevers ten behoeve van hun werknemers gedaan

op basis van een afspraak in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Naast het gewone loon konden alle werknemers die onder een c.a.o.

vielen dus een speciale „Leistung" ontvangen bedoeld voor hun ver-

mogensvorming.
Aanvankelijk aarzelden enkele grote vakorganisaties om de hier ge-

boden kans te benutten. Men vreesde dat de in het kader van de aan-

gepaste bezitsvormingswet te behalen voordelen door de werkgevers in

mindering zouden worden gebracht op de ruimte beschikbaar voor
loonsverhoging in contanten. Ook veronderstelde men dat de prefe-

renties van de werknemers juist op dit laatste georiënteerd zouden zijn.

In mei 1970 trad echter in het beleid van de zeer belangrijke metaal-

vakbond, de I.G. Metall, een wending op, die mede werd veroorzaakt

door pressie van onderop. In die maand sloot deze vakbond voor 4 mil-

joen werknemers een collectieve overeenkomst over bezitsvormende

uitkeringen af, welke loopt tot medio 1976. Als gevolg van dit akkoord

betaalt de werkgever voor elke werknemer 26 DM per maand. Daar-

mede werd de destijds geldende wettelijke „ruimte" voor gefacilieerde
spaarregelingen volledig uitgeput.
Inmiddels is sedert 1970 in Duitsland het maximum van de op vermo-
gensvorming gerichte uitkeringen van 312 DM opgetrokken tot 624
DM per jaar. De systematiek van de faciliteitentoekenning werd in
het jaar daarop zo gewijzigd, dat de overheid in plaats van vrijstelling
van belasting en sociale verzekeringspremies, nu een premie betaalt
van 300~0 over het gespaarde bedrag, voorzover dit voor de toegelaten
bestemmingen wordt gebruikt. Voor gehuwden met meer dan twee
kinderen bedraagt de premie 400~0. De faciliteiten worden niet verleend
aan gehuwden met een jaarinkomen van meer dan 48.000 DM; voor
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alleenstaanden ligt de grens op 24.000 DM. Door combinatie met de
op bevordering van het eigen-woningbezit afgestemde regeling kan een
werknemer op deze wijze een totale premie incasseren van 50 tot 85o~o.
Volgens recente gegevens namen medio 1973 bijna 15 miljoen werk-
nemers via de c.a.o. aan een spaarregeling deel. In 1969 waren er dat
nog slechts 1 miljoen. Op individuele basis profiteerden in 1972 iets
meer dan 4 miljoen werknemers van de 624 DM-Gesetz. Dat brengt
met zich mee dat thans meer dan 85o~o van de afhankelijke beroeps-
bevolking bij genoemde wet is betrokken.
Per werknemer werd in 1969 280 DM gespaard, in 1972 was dit 510
DM. In totaal spaarden de deelnemers, inclusief renten en premies, in
1972 ongeveer 11 miljard DM. De verwachting lijkt gewettigd dat het
in de Bondsrepubliek in 1970 verhoogde spaarmaximum in de komen-
de jaren tot een verdere aanzwengeling van de deelname en het gemid-
delde spaarbedrag zal leiden. Dit voorzover er geen tegengestelde
krachten gaan optreden, die het gevolg zouden kunnen zijn van een in
januari 1974 aangekondigde fundamentele verandering in het Duitse
bezitsvormingsbeleid. Volgens de nieuwe voorstellen - die wij in de
volgende paragraaf zullen bespreken - zou de klemtoon in het beleid
van de spaarregelingen verschuiven naar een wettelijk voorgeschreven
systeem van algemene winstdeling.
Een studiecommissie van de C.D.U. onder leiding van Fritz Burgba-
cher heeft in 1970 het voorstel gedaan, om bij wet een „Beteiligungs-
lohn" in te voeren. De Burgbacher-versie van het investeringsloon be-
helst een toeslag van 20 DM per maand op het loon of salaris van iede-
re werknemer, te betalen door de werkgever. Het Beteiligungslohn
moet voor zes volle jaren worden belegd in vermogenswaarden ter
vrije keuze van de werknemer. Gedurende de verplichte beleggings-
termijn is omzetting in andere vermogenswaarden toegestaan. De over-
heid zou aan het Beteiligungslohn een premie moeten verbinden van
300~0; het loon is niet vrijgesteld van belasting en sociale lasten. In
plaats van het wettelijke investeringsloon kunnen per c.a.o. overeen-
komsten over een dergelijk loon worden gesloten, mits het daarbij gaat
om een minimaal bedrag van 240 DM per jaar.12)
Het plan Burgbacher, dat overigens voortborduurt op het reeds eerder
door de zogenaamde H~ussler-Stehle-Kreis gepropageerde idee om bij
wet voor te schrijven dat alle loonsverhogingen boven 6 pfenning per
uur voor investeringen zouden moeten worden aangewend, is momen-
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teel een van de elementen die in de Duitse Bondsrepubliek in de dis-
cussies een belangrijke rol spelen. De Deutsche Gewerkschaftsbund
heeft van dit voorstel duidelijk afstand genomen. De leiding van dit
vakverbond vreest dat een wettelijk investeringsloon een drukkende
invloed zal uitoefenen op de via de c.a.o. te realiseren bezitsvormende
uitkeringen. Bovendien is men van die zijde van oordeel dat het plan-
Burgbacher onnodig ingrijpt „in den Gestaltungsspielraum der sozia-
len Selbstverwaltung" ~) Deze opmerking staat echter op gespannen
voet met de voorkeur van het vakverbond voor een bij wet ingevoerd
winstdelingssysteem. Ook in dat geval is er immers sprake van een bin-
nendringen van de overheid in het proces van arbeidsvoorwaarden-
vorming op collectieve schaal.

Plannen van de Deense vakbezveging

In mei 1971 stemde het Congres van de Deense Landsorganisationen
in met het plan tot instelling van een winst- en investeringsfonds voor
werknemers. Dit plan berust op drie pijlers. Vooreerst wil men er alle
werknemers bij betrekken, dus ook degenen, die in overheidsdienst
werken of bij niet-commerciële instellingen. Vervolgens wenst men
uitdrukkelijk persoonlijke eigendomsrechten te creëren, die bij veran-
dering van werkkring of bij pensionering behouden moeten blijven.
Ten derde wil men binnen de nationale regeling ruimte laten voor on-
dernemingsgewijze opgezette kapitaalfondsen, om aldus een directe
democratie op basis van mede-eigendom te bevorderen.
Voor de instelling van het nationale fonds doet men een beroep op de
wetgever. In de mogelijkheid een fonds van de grond te krijgen langs
de weg van onderhandelingen met de werkgevers, heeft men zeer wei-
nig vertrouwen. De vooropgezette bedoeling van het voorstel is de
werknemers te doen deelnemen in het proces van kapitaalvorming en
in het inkomen, dat daaruit voortvloeit. De bijdragen moeten door de
werkgevers worden betaald op basis van de loonsom.
Bij de start zou dit lo~o moeten zijn, daarna elk jaar eerf ~o~o meer, tot
na 8 jaar het maximum van 50~o is bereikt. De werkgeversbijdragen aan
het fonds worden los gezien van de normale, via onderhandelingen te
bereiken loonsverhogingen. De in het fonds verzamelde gelden worden
vijfjaar geblokkeerd. Het aan elke individuele werknemer toevallende
aandeel in het fonds is per hoofd gelijk.
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Eind februari 1973 heeft de Deense regering een wetsontwerp inge-
diend dat beoogt de helft van het kapitaal van ondernemingen met
meer dan 50 werknemers in handen te brengen van een trustfonds. Dit
fonds zou beheerd moeten worden door 36 vertegenwoordigers van
werknemerszijde en door 24 leden benoemd door de minister van So-
ciale Zaken. De voeding van het fonds is als volgt gedacht. Bij de start
van de wet moeten alle betrokken ondernemingen een halfprocent van
de totale loonsom in het fonds storten. Ieder jaar, tot 1983, loopt het
beginpercentage met een half procent omhoog. De werknemers ont-
vangen als tegenwaarde certificaten naargelang het aantal dienstjaren.
Zeven jaren na de eerste storting mogen de certificaat-houders hun stuk-
ken verzilveren. Aanvankelijk wilde de Deense regering per 1 juli 1973
met de regeling een aanvang maken. Als gevolg van politiek tegenspel
werd deze datum opgeschoven tot 1 juli 1974. De regeringswisseling
die eind 1973 in Denemarken heeft plaats gevonden heeft het lot van
het wetsvoorstel onzeker gemaakt.14)

Investeringsloon in Italië niet van de grond gekomen

Aan het begin van de jaren zestig lanceerde de katholieke Italiaanse
Confederatie van Werknemersvakverenigingen (C.I.S.L.) voorstellen
voor een investeringsloon. Met dit plan wenste deze vakcentrale een
wijziging en een versteviging van de vakbewegingsinvloed op econo-
mische beslissingen te bereiken, in het bijzonder ten aanzien van be-
slissingen over investeringen in achtergebleven regio's. Met de loon-
onderhandelingen als praktisch mechanisme zou gestreefd moeten
worden naar het vaststellen van een deel van de mogelijke loonsver-
hoging in spaarcertificaten. Iedere werknemer zou echter geheel vrij
zijn om de loonsverhoging volledig in contanten op te eisen. De tegen-
waarde van de spaarcertificaten zou worden geleid naar een investe-
ringsfonds. Dit fonds zou zorg moeten dragen voor de belegging van de
verzamelde gelden mede in investeringen die de vakbeweging voor de
ontwikkeling van bepaalde landsdelen noodzakelijk zou achten.
Medio 1964 speelde de toenmalige regering onder leiding van Aldo
Moro met de gedachte om de werknemers wettelijk tot sparen te dwin-
gen. Een deel van elke loonsverhoging zou opzij moeten worden ge-
legd en vervolgens geinvesteerd in het bedrijf waarin de werknemers
werkzaam zijn. Dit idee, dat minder was geboren uit de behoefte om de
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bezitsvorming te stimuleren als wel om uit grote inflatie-zorgen te ge-
raken, is bij de Italiaansevakbeweging niet in goedeaarde gevallen. Men
vond de risico's voor de werknemers te groot. Het is dan ook veelbeteke-
nend dat het investeringsloon als zodanig niet meer in het in juli 1969
vastgestelde nieuwe actieprogramma van de C.I.S.L. voorkomt.ls)

De Nederlandse Spaarloonwet

Met de wet van 13 december 1972 houdende begeleiding van spaar-
loon op het terrein van de belasting- en premieheffing (Stb. 697), heeft
de Nederlandse overheid een nieuwe stimulans willen verschaffen aan
het sparen door werknemers. In tegenstelling tot de langer bestaande
regelingen, die zich vooral richten op het bevorderen van individuele,
vrijwillige besparingen uit het lopende inkomen, is de Spaarloonwet
toegespitst op het vergemakkelijken van collectieve, verplichte bespa-
ringen die ontstaan op grond van een overeenkomst per bedrijfstak of
onderneming geldend voor een bepaalde groepering van werknemers.
Normaliter zal dit zijn een regeling in een collectieve arbeidsovereen-
komst of een hiermede vergelijkbare regeling. Dit behoeft echter niet
per se het geval te zijn. Denkbaar is dat een individuele werkgever
voor zijn personeel ofvoor een bepaald tot dezelfde categorie behorend
deel ervan, een spaarloonregeling aangaat, waarbij de ondernemings-
raad of een meer specifieke personeelsdelegatie optreedt als partij ter
andere zijde. De desbetreffende wet is met ingang van 1 januari 1973
in werking getreden.
Vanuit het bedrijfsleven is sedert 1966 sterke aandrang uitgeoefend
om tot zulk een regeling te komen. In de praktijk werd namelijk als
een belangrijk bezwaar tegen het realiseren van geblokkeerde loons-
verhogingen ondervonden, dat de fiscus op enig moment zijn claim zou
moeten presenteren en dat bovendien de aldus geblokkeerde loonsver-
hogingen niet waren vrijgesteld van sociale zekerheidspremies. Voor-
uitlopend op een definitieve regeling creëerde Grapperhaus, destijds
staatssecretaris van Financiën, in 1969 ten behoeve van met name de
grafische industrie een voorlopige oplossing. Deze behelsde de afspraak
om de verzamelde loontegoeden van werknemers, voor wie een spaar-
loonovereenkomst was afgesloten, voorshands niet te individualiseren.
Een blijvende uitweg uit de moeilijkheden kon deze methode uiteraard
niet bieden.
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De Spaarloonwet ruimt bedoelde hindernissen op. De wet schept voor
elke werkgever de mogelijkheid om aan zijn personeel een bezitsvor-
mende uitkering te doen, welke per werknemer niet hoger mag zijn
dan twee percent van het loon waarover maximaal premie wordt ge-
heven ingevolge de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en
de Wachtgeld- en Werkloosheidswet. Dit betekent dat voor het jaar
1974 het spaarloon maximaal f 730,80 per deelnemer kan bedragen.
Het toegekende bedrag is voor de werknemer vrij van belasting en
sociale lasten. De werkgever is bij wijze van lump-sum hefi~ing 150~0
loonbelasting verschuldigd, ook voor hem is het spaarloon vrijgesteld
van sociale verzekeringspremies.
Het spaarloon kan de werkgever storten op een bijzondere rekening ten
name van de individuele werknemer bij een spaarbank - de Rijkspost-
spaarbank, een gemeentelijke spaarbank, de bondsspaarbanken, de
boerenleenbanken en de handelsbanken - of inbrengen in een fonds,
dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De gespaarde gelden mogen
voor niet meer dan 200~o worden belegd in aandelen in ofschuldvorde-
ringen op het vermogen van de werkgever of één van de werkgevers bij
wie de werknemers-deelnemers in dienst zijn. Indien het spaarloon
wordt beheerd door een fonds, is het toegestaan om de werknemers op
naam gestelde bewijzen van deelgerechtigheid in dat fonds uit te rei-
ken.
De werknemer mag het hem toekomende niet bezwaren. Hij is wan-
neer hij onder de regeling valt tot deelname verplicht. De werknemer
kan in het algemeen zijn geblokkeerd tegoed pas opnemen nadat het
oudste gestorte bedrag tenminste zeven kalenderjaren heeft uitgestaan.
In afwijking hiervan mag evenwel het tegoed tussentijds worden ge-
deblokkeerd ingeval het dienstverband is geëindigd én de werknemer is
overleden, gaat emigreren, voor meer dan 450~o arbeidsongeschikt is
geworden of de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Het spaarloon komt
eveneens ter vrije beschikking wanneer de werkgever de onderneming
staakt en hij tevens degene is, die het spaarloon beheert.
Een eerdere opname van het tegoed is tenslotte geoorloofd terzake van
de verwerving van een eigen woning door de werknemer als hoofdver-
blijf. Deze laatste uitdrukking geeft aan dat hierbij niet is gedacht aan
een tweede of vakantiewoning. De bewindslieden Boersma, Scholten
en Rietkerk zijn niet gezwicht voor de aandrang die tijdens de parle-
mentaire behandeling en vanuit het bedrijfsleven op hen is uitgeoefend
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om voortijdige deblokkering ook toe te staan voor aflossing van hypo-
thecaire schulden, premiebetalingen voor levensverzekeringen al of
niet in verband met hypotheek en voor uitgaven samenhangend met
het sluiten van een huwelijk. Het krachtigste argument tegen deze uit-
breiding van de bestedingsmogelijkheden vormde de overweging, dat
men op deze wijze het gevaar zou lopen besparingen te faciliëren, die
anders ook tot stand zouden komen. Met andere woorden, de wet is
uitdrukkelijk bedoeld ter stimulering van additionele besparingen van
werknemers en niet om reeds aanwezige spaarcapaciteit en daaruit
voortvloeiende besparingen te bevorderen. Deze opvatting lijkt ons vol-
komen correct. Een van de voornaamste bezwaren tegen de bestaande
spaarregelingen is immers, dat zij diegenen bevoordelen die al sparen
kunnen. In de woorden van de vroegere president van de nationale
bank Holtrop : zij verschafl~en een premie niet voor het sparen maar
voor het bezit.
De werknemer heeft niet zelf de keuze of hij zijn geblokkeerd tegoed
wil onderbrengen bij een spaarinstelling of in een fonds. Hij is gebon-
den aan hetgeen in de spaarloonovereenkomst op dat punt is vastge-
legd. Op zich zelf is de gedachte van een vrije keuze voor de werkne-
mer aan welke instelling hij zijn spaarloon wil toevertrouwen beslist
aantrekkelijk. De daaraan verbonden uitvoeringsmoeilijkheden voor
de individuele werkgevers en voor de beherende instellingen zijn ech-
ter zo groot, dat men op grond van doelmatigheidsoverwegingen daar-
aan geen gevolg heeft kunnen geven. Met des te meer klem kan daar-
om worden gepleit voor een zo groot mogelijke inspraak van de werk-
nemers bij de opzet van een spaarloonregeling. De reeds in het kader
van het c.a.o.-overleg bestaande mogelijkheden daartoe zouden dienen
te worden geïntensiveerd. Ook bij het beheer van de spaarloongelden
door fondsen zal erop moeten worden toegezien dat de werknemers
via gedelegeerde vertegenwoordiging hun opvattingen terzake ken-
baar kunnen maken. Een belangrijk punt is voorts dat de uitvoerende
instellingen en de fondsen zorgdragen voor een uitstekende voorlich-
tingaan de deelnemers. Deze moetvooralgemakkelijk verstaanbaarzijn.
Tenslotte zij erop gewezen dat een werknemer niet met hetzelfde
spaarbedrag kan deelnemen aan een spaarloonregeling, een premie-
spaarregeling of aan het jeugdsparen. Cumulatie van fàciliteiten is dus
niet toegestaan. Vanzelfsprekend kan één en dezelfde werknemer wel
met verschillende spaarbedragen deelnemen aan de bestaande rege-
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lingen. Hij hoeft dus niet te kiezen voor de ene óf de andere regeling.

Bij de publikatie van het wetsontwerp bleek nog eens duidelijk hoe
„genuanceerd" over de bezitsvorming in ons land wordt gedacht. De
Vakbeweging, het orgaan van het Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen, bestempelde het wetsontwerp als inhoudelijk niet onaan-
trekkelijk, doch financieel zeer mager. In het verlengde van deze kwa-
lificatie ligt de beoordeling van de vertegenwoordiger van de Partij
van de Arbeid tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Ka-
mer. Deze sprak van een „mierenstapje" voorwaarts, waarvan men
geen overdreven verwachtingen zou mogen koesteren. Senator Kloos
betitelde het voorstel van het kabinet als een „klein aanzetje" en als
het met fiscale en premie-faciliteiten knabbelen aan de rand van het
probleem van de vermogensongelijkheid.
De ondernemersorganisaties tekenden vooral bezwaar aan tegen het
leggen van de forfaitaire heffing van 150~0 op de werkgevers. Zij gaven
voorts uiting aan hun vrees dat het spaarloon kostenverhogend zou
werken.
In confessionele kringen, waarin het idee van de bezitsvorming relatief
steeds de meeste weerklank heeft gevonden, werd het wetsontwerp
waardevol en belangrijk genoemd. Zonder dat van een spectaculaire
operatie kon worden gesproken, besefte men toch dat de overheid nu
duidelijk meer kansen aan het welslagen van de bezitsvormingsge-
dachte bood dan met het vriendelijke duwwerk rondom de spaardrem-
pel, waartoe de voorgaande maatregelen zich in wezen beperkten. Ook
werd in dit verband gewezen op de positieve ervaringen die in de Duit-
se Bondsrepubliek met een vergelijkbare spaarregeling de laatste tijd
zijn behaald.
In Nederland heeft de Spaarloonwet tot dusver geen hernieuwd élan
gewekt. Terwijl de uitvoerende instellingen flink hun best hebben ge-
daan om aan de wet de nodige bekendheid te geven en voorzieningen
hebben getroffen om de verwachte stroom van spaarloongelden op te
vangen, is de vakbeweging nauwelijks in beweging gekomen om op de
nieuwe mogelijkheden in te spelen. Wellicht dat de oorzaak daarvan
vooral in de bijzondere economische omstandigheden moet worden
gezocht, die ons land in het najaar van 1973 hebben gekenmerkt.

Ter aanduiding van de potentiële betekenis die de vermogensvorming
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van werknemers krachtens de bepalingen van de Spaarloonwet kan
aannemen, hebben wij enige berekeningen uitgevoerd, die mede op
enkele aanvullende veronderstellingen zijn gebaseerd. Hierbij openen
zich verschillende mogelijkheden. Zo kan men de hoogte van het jaar-
lijkse spaar-, c.q. investeringsloon afstemmen op het maximum dat de
wet noemt. Voor 1973 was dat een bedrag van circa f 650,-~`. Men
kan ook van het uitgangspunt vertrekken dat de individuele werkne-
mer een investeringsloon ontvangt ten bedrage van 10~o van zijn ver-
diende loon. Wat de deelnemers betreft, kan men veronderstellen dat
vanaf de aanvang alle werknemers bij het investeringsloon-project be-
trokken zijn en dat iedereen een gelijk bedrag toekomt. Men kan de
deelname ook geleidelijk laten groeien en b.v. starten met de helft van
de werknemers voor wie een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
geldt. .
Assumpties zijn voorts nodig met het oog op de datum, waarop het in-
vesteringsloon in werking treedt; de wijze waarop de gelden worden
beheerd; de mate waarin tussentijdse deblokkering plaats vindt en
tenslotte ten aanzien van het spaargedrag van de werknemers na het
verstrijken van de verplichte blokkeringstermijn. Hoe meer gelden dan
in de vermogenssfeer blijven, des te sterker zal het investeringsloon aan
zijn eigenlijke doel beantwoorden.
Het is natuurlijk mogelijk de analyse zodanig te verfijnen dat een brede
staalkaart van varianten wordt verkregen.
Waar het evenwel om een globaal beeld te doen is, zullen wij de be-
rekeningen tot een tweetal alternatieven begrenzen. De veronderstel-
lingen die aan beide gekozen alternatieven ten grondslag liggen, wor-
den hieronder samerrgevat. Impliciet is er hierbij van uitgegaan dat
het spaar- c.q. het investeringsloon op het economische groeiproces
geen verstorende werking uitoefent. Aangenomen is dus dat het benut-
ten van de Spaarloonwet geen reacties teweeg brengt, die het effect
ervan op de vermogensvorming van de werknemers negatief kunnen
beïnvloeden.

~) In 1974 was dit opgelopen tot f f 730; in 1975 zal dit maximum vermoedelijk boven de
f 7501iggen. Wij hebben in onze berekeningen het bedrag vanf650 aangehouden, zodat
in dit opzicht „niet het ondeiste uit de kan" is gehaald.
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Alternatief A Alternatief B

1. Alle werknemers ontvangen 1. De helft van de werknemers

m.i.v. 1975 aan investerings- onder een collectief contract

loon een gelijk bedrag ontvangt vanaf 1975 10~~ ~an

van f 650 het verdiende loon als inves-

2. Het startbedrag stijgt elk
jaar met 5 0~0

3. De gelden worden beheerd
door een nationaal beleg-
gingsfonds op zodanige wijze
dat daardoor een nominale
waardevermeerdering ont-
staat van de participatie-
bewijzen van 40~o per jaar

teringsloon. Na een aanloop-
periode van 7 jaar geldt deze
regeling voor alle werknemers
met een collectieve arbeids-
voorwaardenregeling

2. Het verdiende loon stijgt elk
jaar met 7,50~0

3. De gelden worden gestort op
geblokkeerde spaarrekenin-
gen bij erkende spaarinstel-
lingen

4. Elk jaar wordt het dividend 4. De rente wordt niet mee-
aan de deelnemers uitgekeerd geblokkeerd

5. Tijdens de verplichte 5. Tijdens de blokkeringstermijn
blokkeringstermijn worden wordt 200~o van de middelen

geen gelden opgevraagd tussentijds gedeblokkeerd

6. Na het verstrijken van de 6. Na het verstrijken van de
blokkeringstermijn blijft voorgeschreven blokkerings-
800~o van de gelden in de termijn wordt 500~o van de

vermogenssfeer resterende middelen voor
consumptieve doeleinden
aangewend

Voor beide alternatieven zijn berekeningen gemaakt over de omvang

van het vermogen in handen van de werknemers-deelnemers na re-

spectievelijk 7, 14 en 28 jaar. De resultaten van deze becijferingen
worden in tabel 2 weergegeven.
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Tabel 2: Omvang van het via investeringsloon opgebouwde individuele
werknemersvermogen (in guldens)

Alternatief A

Na 7 jaar
Na 14 jaar
Na 28 jaar

4.900
18.500
85.000

Alternatief B

750
2.000
7.500

Als benadering van de enigermate afgeronde uitkomsten opgevoerd
onder alternatief A is gewerkt met de formule :

1,04t x 4~5 x 650 x t~ 1,05t

In deze formule is f 650 het startbedrag, dat elk jaar met 50~o wordt
opgehoogd. De fractie 4~5 geeft weer het aandeel van de in de vermo-
genssfeer blijvende gelden na het verstrijken van de verplichte blokke-
ringstermijn. Voorts is rekening gehouden met een waardevermeerde-
ring van 40~o per jaar van de participatiebewijzen als gevolg van de
belegging van de middelen door het nationaal fonds in aandelen en
onroerend goed.
Bij alternatief B is uitgegaan van een gemiddeld verdiend loon in 1975
van de werknemers, die onder een c.a.o. vallen van f 20.000. Het ge-
middelde investeringsloon bedraagt alsdan f 200. De in tabel 2 voor
dit alternatief genoemde uitkomsten zijn het resultaat van een bena-
dering aan de hand van onderstaande formule:

4~5 x 1~2 x 200 x t E 1,075t

waarin tot uitdrukking komt dat uiteindelijk 2~5 van de investerings-
loongelden tot blijvende vermogensvorming aanleiding heeft gegeven.
Een ruwe indruk van het zich in totaal na verloop van de genoemde
perioden door middel van het investeringsloon bij de werknemers-
groepering opgestapelde vermogen kunnen wij verkrijgen door het
individuele vermogensbezit te vermenigvuldigen met het totaal aantal
werknemers dat van de regeling profiteert. Na 14jaar is het gezamen-
lijke werknemersvermogen voor wat betreft alternatief A globaal te
ramen op ongeveer 80 miljard gulden. Na 28 jaar moeten wij in de
orde van grootte denken van f 400 miljard. Onder de condities van
alternatief B zijn de overeenkomstige bedragen van meer bescheiden
aard, namelijk respectievelijk 4 à 5 en 15 à 20 miljard gulden.
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Een vergelijking tussen de uitkomsten van beide alternatieven leert,
dat het effect op langere termijn van het investeringsloon op de ver-
mogensvorming van de werknemers aanzienlijk kan zijn. Tenminste, in-
dien de geboden mogelij kheden van de Spaarloonwet praktisch ten volle
zouden worden benut, zoals wij in alternatief A hebben verondersteld.
De betekenis van het investeringsloon in relatie tot de totale accumu-
latie van produktief kapitaal in de samenleving kunnen wij benaderen
door het in handen van de werknemers verzamelde vermogen af te
zetten tegen het totale geïnvesteerde bedrijfsvermogen. In 1972 be-
droeg dit laatste vermogen naar schatting f 280 miljard. Bij een ge-
middelde jaarlijkse groeivoet van 40~o zal het desbetreffende vermogen
na 28 jaar aangroeien tot circa f 850 miljard. Conform alternatief A
zouden dan de werknemers gezamenlijk een aandeel hierin bezitten
van bijna 50o~o; volgens alternatief B zou dat niet meer zijn dan 2 à
30~0. Het opvallend grote verschil tussen deze beide resultaten is uiter-
aard terug te voeren op het verschil tussen de uitgangsveronderstellin-
gen. AlternatiefA lijkt het maximaal haalbare onder extreem gunstige
condities; alternatief B heeft het karakter van een minimumraming.
In de praktijk zal het feitelijke effect zich tussen beide polen bewegen.
Bovenstaande becijferingen tonen aan dat na een tamelijk lange aan-
loopperiode het investeringsloon een substantiële invloed op het ver-
mogensbezit van werknemers kan uitoefenen. De weinig indrukwek-
kende effecten op korte termijn mogen niet als doorslaggevend worden
beschouwd. Wil het investeringsloon het volle gewicht als middel tot
verandering van de bestaande vermogensverdeling krijgen, dan moet
men al snel in termen van een of ineer generaties denken.

4. WINSTDELING ALS BRON VAN VERMOGENSVORMING

Winstdeling als bron van vermogensvorming van werknemers stelt
enkele duidelijke eisen aan de wijze waarop een dergelijke regeling

moet worden georganiseerd. Het aan de werknemers uitkeren van een
deel van de door ondernemingen behaalde winst garandeert niet zon-
der meer, dat dit deel ook voor vermogensvorming wordt bestemd.
Zelfs al vindt uitdeling plaats in de vorm van een waardepapier dan
nog is het allerminst zeker dat dit bij de individuele werknemer tot
bezitsvorming aanleiding geeft. Bij verkoop van het waardepapier kan

de opbrengst in consumptieve bestedingen worden omgezet.
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Wil winstdeling dienstbaar zijn aan de bezitsvorming, dan zullen een
tweetal voorwaarden moeten zijn vervuld: het aandeel in de winst
mag niet in contanten ter beschikking komen én het winstaandeel mag
gedurende een nader te bepalen periode niet worden vervreemd.
Winstdeling die vermogensvorming ten doel heeft moeten wij dus goed
onderscheiden van de winstdeling in contanten, zoals die in enkele
honderden bedrijven in ons land toepassing vindt.~)
Bij de opzet van een winstdelingsregeling - een denkbeeld dat reeds
stamt uit de voríge eeuw - zijn allerlei varianten mogelijk. De regeling
kan gebonden zijn aan één bepaald bedrijf, ze kan betrekking hebben
op een bedrijfstak, ze kan ook regionaal of nationaal worden ingericht.
De uitkeringen kunnen de vorm aannemen van gewone of bijzondere
aandelen, obligaties of een combinatie van beide inhouden.
Het is voorts mogelijk om ten behoeve van de werknemers-winstge-
rechtigden een bedrag in contanten te storten bij een beleggingsmaat-
schappij, die op haar beurt aan de werknemers deelnemingsbewijzen
verstrekt. Het aandeel van de werknemers in de winst kan gekoppeld
zijn aan het dividendpercentage, aan een vast overeengekomen percen-
tage van de fiscale winst, al of niet gecorrigeerd voor een vergoeding
over het eigen vermogen, of anderszins zijn vastgelegd. Het werkne-
mersaandeel kan b.v. afhankelijk worden gesteld van een verdeelsleu-
tel die zijn grondslag vindt in de verhouding tussen loon- en salaris-
kosten en totale kosten; men kan daarvoor ook de ratio tussen kapitaal-
en loonkosten per werknemer benutten.
Is het aandeel van de gezamenlijke werknemers bepaald, dan kan de
verbijzondering over de individuele leden van de werknemersgroep
ook weer op zeer gevarieerde wijze plaatsvinden; ponds-pondsgewijze,
als een vast, degressief of progressief percentage van het jaarloon of in
een of andere combinatie van deze vormen.
Op alle verschillen in de concrete vormgeving en hun mogelijke voor-
en nadelen zullen wij niet ingaan. Het gaat ons om de essentie van een
op vermogensvorming afgestemde winstdelingsregeling.

~) Een nogal elitaire vorm van winstdeling is die waarbij aan een bepaalde categorie van
personeel de mogelijkheid wordt geboden om de jaarlijkse gratificatie tegen gunstige
voorwaarden om te zetten in aandelen oFin converteerbare obligaties van de eigen onder-
neming. In de Verenigde Staten staat deze vorm van winstdeling bekend als het stelsel
van de stock-options.
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Yermogensaanwasdeling

Het meest uitgewerkte en het verst strekkende plan voor een dergelijke
regeling in ons land, hebben in 1964 de drie vakcentrales ontwikkeld.
Hun idee staat bekend onder de naam van vermogensaanwasdeling.ls)
De vakcentrales stelden voor de werknemers in een onderneming een
geblokkeerd aandeel toe te kennen in de overwinst van elk naar winst
strevend bedrijf. De overwinst werd gedefinieerd als de netto-winst na
aftrek van belastingen en verminderd met een redelijke vergoeding
over het eigen vermogen. Vermogensaanwasdeling kunnen wij dan
ook omschrijven als een systeem waarbij aan de werknemers een rechts-
aanspraak wordt toegekend op de overwinst van een onderneming.
Toen het rapport van N.V.V., N.K.V. en C.N.V. werd gepubliceerd,
is er een vloedgolf van commentaren verschenen. Zoals te verwachten
viel, bezitten deze een zeer uiteenlopend gehalte en vertonen zij grote
verschillen in waardering. Het Centraal Planbureau besprak in een
uitvoerig rapport de institutionele aspecten van de vermogensaanwas-
deling en berekende de kwantitatieve effecten die er mede verbonden
kunnen zijn. De Sociaal-Economische Raad bracht op verzoek van de
regering een uitgebreid advies uit over deze materie. Een studie van
ruim drie jaar bleek echter onvoldoende om de binnen de Raad be-
staande controversen te overbruggen17) Nadien schijnt de vermogens-
aanwasdeling voor anker te zijn gegaan in zeer stille wateren.
Het verschijnen van de boeiende dissertatie van Slooff in 1969, die
praktisch geheel aan de vermogensaanwasdeling is gewijd, heeft aan
de discussie nauwelijks nieuwe impulsen kunnen verschaffen. Dit on-
danks het feit dat Slooff de deelnemers aan een vermogensaanwasde-
lingsregeling na verloop van 40jaar een vermogen van globaalf70.000
in het vooruitzicht stelde, terwijl het planbureau op dit punt niet ver-
der ging dan een over een dergelijke tijdspanne geaccumuleerd ver-
mogen van circa f 25.000.
Wat plichtmatig wordt in de programma's van sommige politieke par-
tijen en in de actieprogramma's van de vakbeweging de term vermo-
gensaanwasdeling gehanteerd in het rijtje van mogelijke wegen naar
bezitsvorming. Het echte elan lijkt evenwel te zijn weggeëbd.
Begin 1974 is de vermogensaanwasdeling echter weer achter de coulis-
sen vandaan gehaald door N.V.V.-voorzitter Kok. Diens bedoeling
schijnt vooral te zijn om op een of andere manier excessieve winsten
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af te romen van bedrijven. Als gevolg van afspraken in een centraal
akkoord blijven deze winsten buiten schot. Door middel van een
speciale, wettelijke regeling zouden de onevenredig hoge winsten
van ondernemingen een collectieve bestemming moeten krijgen. Het
C.N.V., het Christelijk Nationaal Vakverbond, heeft in 1974 eveneens
de vermogensaanwasdeling wederom op de voorgrond geplaatst. Dit
vakverbond heeft daarbij de klemtoon gelegd op een zodanige vorm-
geving, dat elke werknemer in de revenuën evenredig zou kunnen par-
ticiperen.

Winstdeling in Duitsland

Niet alleen in ons land is na 1945 het denkbeeld geopperd om de ver-
mogensparticipatie van de werknemers te bevorderen langs de weg van
winstdeling. Met name in de Duitse Bondsrepubliek is en wordt over
deze kwestie in woord en geschrift, in kringen van wetenschap en in die
van het praktische sociaal-economische beleid heftig gedebatteerd. De
discussie aldaar heeft trouwens een duidelijke invloed uitgeoefend op
de totstandkoming en inhoud van het eerder genoemde rapport van
de Nederlandse vakcentrales.
Concrete voorstellen tot geblokkeerde winstdeling werden in Duits-
land onder andere gelanceerd door Rudolf Pass, Bruno Gleitze en de
Deutsche Angestellten Gewerkschaft (D.A.G.).18) Op dit ogenblik
spitst de gedachtenwisseling en de publieke meningsvorming zich toe
op plannen van de S.P.D. en de D.G.B., welke een vervolg hebben ge-
kregen in oíficiële voorstellen van de laatste regering-Brandt.
In het voorjaar van 1973 ontvouwden de beide genoemde organisaties
een praktisch identiek plan rond winstdeling als hefboom naar een
evenwichtig patroon van vermogensverdeling. Zij wilden grote onder-
nemingen wettelijk verplichten ieder jaar een heffing op de winst te
storten in een aantal gedecentraliseerde, in principe niet met elkander
in concurrentie staande fondsen. Deze fondsen zouden moeten worden
bestuurd door de werknemers en hun vertegenwoordigers.
Tegenover de via een heffing op de winst verkregen gelden zouden
participatie-bewijzen komen te staan. Deze zouden gratis aan de werk-
nemers moeten worden verstrekt, met inachtneming van een bepaald
inkomensniveau (36.000 DM voor ongehuwden en 48.000 DM voor
gehuwde werknemers). Indien gewenst zouden de werknemers aan-
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vullende certificaten bij het fonds kunnen kopen. Tijdens een zekere
periode zouden de deelnemingsbewijzen niet vervreemd mogen worden.
Na ommekomst van de blokkeringstermijn zouden de participaties bij
het fonds van uitgifte kunnen worden verzilverd. De houders van de
werknemerscertificaten zouden geen rente of dividend ontvangen.
De opbrengsten van de beleggingen moesten de fondsen aanwenden
voor infra-structurele investeringen.
De ideeën van de S.P.D. en de D.G.B. hebben zeer kritische reacties
uitgelokt. De invloedrijke I.G. Metall heeft zich binnen het vakver-
bond als een heftige tegenstander doen kennen. Volgens deze vakor-
ganisatie wil niemand waardepapieren bezitten, die hem niets ople-
veren. De I.G. Metall verwacht dat na het verstrijken van de blokke-
ringsperiode de meeste werknemers de verkoopopbrengst van hun cer-
tificaten voor andere dan vermogensdoeleinden zullen bestemmen.
De werkgevers hebben zich eveneens fel tegen de besproken plannen
gekeerd. De Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb~nde
vreest vooral dat de meerderheid van de aandelen van alle grote on-
dernemingen binnen afzienbare tijd in handen van door de vakbewe-
ging beheerste fondsen zullen geraken. Na ongeveer tien jaar zou reeds
één kwart van het aandelenkapitaal van vrijwel alle betrokken onder-
nemingen aan de werknemersfondsen zijn overgedragen.
Binnen het Duitse kabinet heeft over de gedachte van een wettelijk ge-
regeld winstdelingssysteem lange tijd onenigheid bestaan. Dit mede
omdat de liberale coalitiegenoot van de S.P.D. de voorkeur gaf aan
weer een andere variant van bezitsvormingsbeleid.
In januari 1974 is uiteindelijk een compromis tot stand gekomen van
globaal de volgende inhoud. Naamloze vennootschappen met een bru-
towinst van 400.000 DM of ineer en firma's en eenmansbedrijven met
een winst vóór belastingen van 500.000 DM of ineer zullen vanaf
1976~`) een verplichte, niet fiscaal aftrekbare en variabele hefl~ing op de
winst moeten afdragen aan een centraal clearing-instituut. Het ma~u-
mum-heffingspercentage is l00~o bij een jaarwinst van 1 miljoen DM
of ineer. De opbrengst van de heffingen komt ponds-pondsgewijze ten
goede aan alle werknemers en zelfstandigen met een jaarinkomen tot
36.000 DM ( ongehuwden) of tot 54.000 DM (gehuwden). Voor ge-

') Deze datum is naderhand opgeschoven tot 1978; de oplossing van de met het voorstel
verbonden technische en juridische problemen vergt meer tijd dan aanvankelijk werd
verondersteld.
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huwden met niet-verdienende kinderen wordt dit laatste bedrag per

kind met 9.000 DM verhoogd.
De ondernemingen die onder de regeling vallen - naar ruwe schatting

ongeveer 28.000, dat is 20~o van het totale aantal ondernemingen -

moeten de verschuldigde heffing bij voorkeur voldoen in de vorm van

ter beurze genoteerde aandelen. Men kan ook zijn verplichtingen na-

komen in contanten. In dat geval is echter door ondernemingen met

ter beurze genoteerde aandelen een agio van 150~o verschuldigd. Onder-

nemingen met een jaarwinst van meer dan 1 miljoen DM, doch waar-

van geen aandelen op de beurs worden verhandeld, betalen een agio

van l00~0.
Het centrale clearing-instituut verdeelt de ontvangen aandelen en

gelden over speciale fondsen tot vermogensbeheer, die gelieerd zullen

worden aan de bestaande kredietinstellingen. De betrokken deelne-

mers kunnen zich ieder jaar bij een beheersmaatschappij laten inschrij-

ven. Zij ontvangen dan participatie-bewijzen, die zeven jaar geblok-

keerd moeten blijven. Over de opbrengst van de deelnemingsbewijzen

kunnen zij vrij beschikken. De deelnemer die zijn participatiebewijs na

7 jaar niet omzet in andere waardepapieren, verliest gedurende 5 jaar

het recht op nieuwe deelnemingsbewijzen.ls)
Op dit moment kan niet worden aangeduid welke consequenties een

en ander zou kunnen hebben voor de toepassing van de 624 DM-

Gesetz. De werkgevers hebben gedreigd dat zij in ieder geval hun me-

dewerking aan deze wet zullen staken, wanneer zij wettelijk verplicht

zouden worden een deel van hun winst aan nader te bepalen fondsen

over te dragen. Wel kan worden gezegd dat bij een eventuele realise-

ring van de plannen tot een verplichte winstdelingsregeling de Euro-

markt twee landen zou tellen waarvoor een dergelijk systeem zou gel-

den. Het andere land is Frankrijk.

Winstdeling in Frankr~k

In Frankrijk kent men sedert 1968 een regeling die alle particuliere

ondernemingen met meer dan 100 man personeel verplicht een deel

van de winst aan de werknemers af te staan. Op grond van een op

22 juni 1967 afgekondigde wet hebben de werknemers in zulke bedrij-

ven recht op de helft van de fiscale winst nadat deze voor twee factoren

is gecorrigeerd. Van de fiscale winst moet eerst worden afgetrokken
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een vergoeding van 50,0 over het eigen vermogen. Vervolgens moet het
alsdan resterende bedrag worden vermenigvuldigd met het quotiënt
van loonsom en toegevoegde waarde. Via deze factor wordt een nivel-
lering bewerkstelligd tussen de uitkeringen in kapitaal- en arbeidsin-
tensieve ondernemingen.
De in Frankrijk gehanteerde verdelingsformule luidt dus als volgt:

W.W. - ~ ( ~ ~W-B) - 5 100V. ~ x T.W. )

waarbij W.W. - werknemersaai~deel in de winst
W - winst vóór belastingen
B- belastingen over de winst

E.V. - eigen vermogen
L - loonsom

T.W. - toegevoegde waarde.

De uitkeringen aan de werknemers mogen geschieden in de vorm van
aandelen of certificaten van aandelen van de betrokken onderneming,
in obligaties, in aandelen van speciale beleggingsmaatschappijen of
in de vorm van stortingen op een geblokkeerde spaarrekening. De keu-
ze uit de verschillende vormen wordt bepaald in een daartoe tussen de
werkgever en de vakorganisaties gesloten overeenkomst. Wanneer bin-
nen twaalf maanden nadat winstdeling zou moeten worden toege-
past een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de
normale blokkeringstermijn verlengd van vijf tot acht jaar. De onder-
nemingen worden in dit geval „gestraft" doordat zij bepaalde belas-
tingfaciliteiten tot de helft gereduceerd zien. De Franse wetgever heeft
namelijk toegestaan, dat ondernemingen die een winstaandeel aan hun
werknemers moeten afstaan of dit op vrijwillige basis doen, een over-
eenkomstig bedrag belastingvrij mogen reserveren.
Het individuele aandeel van een werknemer is gerelateerd aan het
jaarloon met een maximum van viermaal de loongrens voor de sociale
verzekering. Het aandeel is belastingvrij totdat het na normaliter vijf
jaar blokkering ter vrije beschikking komt. Om herbelegging van de
spaargelden te bevorderen, heeft de Franse regering in 1974 bepaald,
dat geen belasting verschuldigd is wanneer de werknemer zijn winst-
aandeel omzet in aandelen van de eigen onderneming of van een be-
leggingsmaatschappij .
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Een vergelijking van de Franse oplossing van de bezitsvormingspro-
blematiek in de gaullistische geest van de „participation" en de „asso-
ciation capital-travail" met de voorstellen van de Nederlandse vak-
centrales, laat wat de technische vormgeving betreft een aantal tref-
fende parallellen zien. Derksen heeft daarop de aandacht gevestigd.20)
Over de resultaten van de wettelijk verplichte winstdeling in Frankrijk
is de informatie nogal schaars. Over 1969 bedroeg de gemiddelde uit-
kering bij de 50 grootste ondernemingen 317 FF. De hoogste uitkerin-
gen kwamen voor in de voedingsmiddelenindustrie, namelijk 1.388 FF.
De chemische industrie bleef daar met 1.165 FF. duidelijk bij ten achter.
Per 1 april 1974 liep de blokkeringstermijn af van de werknemersaan-
spraken over 1968. De groep van ruim twee miljoen deelnemende werk-
nemers kon op die datum gemiddeld over 353 FF. beschikken.
De voorkeur van de werknemers voor de belegging van hun winstaan-
deel ging vooral uit naar het aanhouden van een rekening bij een spe-
ciale beleggingsmaatschappij ; een van de bekendste is de door de
vakverbonden Force Ouvrière (socialistisch) en de Conféderation
Fran~aise Démocratique du Travail (C.F.D.T.) opgerichte beleggings-
maatschappij Inter-Expansion. Op de tweede plaats komt als beleg-
gingsvorm de spaarrekening in aanmerking; voor het beleggen van de
gelden in de eigen onderneming is de belangstelling zeer gering.
Naar schatting telde Frankrijk in maart 1974 ongeveer 10.000 onder-
nemingen met een winstdelingsovereenkomst. Daarbij waren ruim
4 miljoen van de in totaal 16,5 miljoen werknemers betrokken.~)

Voorstellen van de Labourparty

Een studiegroep van de Engelse Labourparty - die onder haar leden
zulke bekende figuren telde als Nicholas Kaldor en Derek Robinson -
publiceerde in juli 1973 een rapport getiteld: „Capital and Equality".
In dat rapport wordt voorgesteld een nationaal werknemersfonds op
te richten. Elke particuliere Britse naamloze vennootschap moet daar-
toe ieder jaar 10~o van zijn maatschappelijk kapitaal in aandelen aan
het werknemersfonds uitkeren. Voor deze vorm is gekozen om de liqui-
diteiten van de bedrijven en hun investeringscapaciteit niet aan te
tasten. Het enige wat er gebeurt is dat het eigen kapitaal „verwatert"
omdat het aantal aandelen telkens wordt uitgebreid. Dit zal ertoe
leiden dat de aandelen minder snel in waarde stijgen dan in de vroe-
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gere situatie. Voor particuliere ondernemingen die niet in de N.V.-
vorm worden gedreven en voor buitenlandse bedrijven is de bijdrage
bepaald op vijf procent van de loonkosten, in contanten aan het fonds
elk jaar te voldoen.
De werknemers ontvangen, ongeacht de hoogte van hun loon, een ge-
lijk aantal participatie-bewijzen. Na ommekomst van een periode van

5 à 7 jaar kunnen deze bewijzen worden verzilverd. Met dien verstande
dat telkens alleen die certificaten te gelde kunnen worden gemaakt
welke gedurende een volle periode van 5 à 7 jaar geblokkeerd zijn ge-
weest.
Het werknemersfonds wordt beheerd door een Raad van Bestuur,
waarin de invloed van de vakbeweging domineert. Behalve vertegen-

woordigers van werknemers en regering hebben in de Raad van Be-

stuur zitting door de regering na overleg met de vakbeweging aan te
wijzen experts.
Het plan van de Labourparty-studiegroep toont aan dat men ook in
Engeland belangstelling begint te krijgen voor denkbeelden, die op
het Europese continent al veel langer opgeld doen. De studiegroep

heeft zich duidelijk laten inspireren door het Deense model dat wij in
de vorige paragraaf hebben besproken.
In twee opzichten heeft men echter geopteerd voor een andere weg.
In de eerste plaats is afgewezen de gedachte om de bijdragen van de
ondernemingen aan het nationale werknemersfonds te relateren aan

de loonsom. Dit element uit de voorstellen van de Deense vakbeweging
acht de commissie discriminerend voor arbeidsintensieve ondernemin-
gen. In het Deense systeem moeten de ondernemingen met lage win-
sten, laag-gewaardeerde aandelen en een flinke „pay roll" grotere
sommen aan het werknemersfonds overmaken dan een goed renderend

kapitaal-intensief bedrijf. De mogelijkheid van een bijdrage op grond-

slag van de loonsom heeft de Labour-commissie intussen niet uitge-
sloten, met name niet t.a.v. de ondernemingen zonder N.V.-vorm.
Een tweede verschil met de Deense voorstellen heeft hierop betrekking
dat in de Engelse plannen de overheidsbedrijven niet zijn opgenomen.

Men vindt dat in dit soort ondernemingen de expansie in het algemeen
geringer is dan in de particuliere sector, zodat het minder urgent is
om de overheidsbedrijven in de regeling te betrekken.
De studiegroep van de Labourparty mikt dus in wezen op een stelsel
van capital-growth-sharing voor de gehele Britse volkshuishouding.
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De commissie vindt dit stelsel heel wat beter dan het overigens in Enge-
land niet onbekende systeem van winstdeling per onderneming (profit-
sharing) en een regeling, volgens welke de werknemers in staat worden
gesteld om mede-aandeelhouder te worden van hun eigen bedrijf (ca-
pital-sharing). De meeste bestaande winstdelingsregelingen in Enge-
land - ongeveer 250 - zijn zonder medewerking van de vakbeweging
tot stand gekomen, hetgeen eveneens geldt voor die regelingen, waarbij
de werknemers onder gunstige voorwaarden aandelen in hun eigen be-
drijf kunnen kopen zoals bij I.C.I., Courtaulds en Rugby Portland
Cement.~)

Welke koers?

Tegen de achtergrond van de in het voorgaande geschetste ideeën en
opvattingen over het instrumentarium van het bezitsvormingsbeleid
en de concrete voorbeelden daarvan in binnen- en buitenland, rijst nu
een belangwekkende vraag wat betreft de in ons land op dit vlak voor
de toekomst aan te houden koers. Is het verstandig in hoofdzaak het
spoor te volgen, dat de vakcentrales met hun rapport over de vermo-
gensaanwasdeling hebben aangegeven en dat Slooff met zijn disser-
tatie verder heeft uitgediept? Of moeten wij in Nederland de bezits-
vorming van de werknemers vooral stimuleren langs de weg van het
investeringsloon in de zin van een geblokkeerde loonsverhoging?
Wanneer de keus zou vallen op de eerste beleidsrichting kan daarvoor
een zekere ariëntatie worden gevonden in het Franse model en in de
recente voorstellen van het West-Duitse kabinet. Opteert men voor het
investeringsloon, dan zou gebruik kunnen worden gemaakt van de
ervaringen die in de Bondsrepubliek met de zogenaamde 624 DM-
Gesetz zijn opgedaan. Ook de in Denemarken ontwikkelde plannen
kunnen hiervoor een aanknopingspunt bieden.
Het zal duidelijk zijn dat met de aldus aangeduide keuzeproblematiek
aan de spaarbevorderende maatregelen die in paragraaf 2 werden be-
handeld als middel tot het scheppen van gewijzigde vermogensver-
houdingen geen eigenstandig gewicht wordt toegekend. Deze maat-
regelen zijn overwegend op te vatten als stimuli die de spaarwil ver-
sterken, daar waar spaarcapaciteit reeds aanwezig is. Als zodanig kun-
nen zij positief worden gewaardeerd. Zij roepen evenwel ernstige twij-
fel op over de spreiding van de voordelen die zij verschaffen en missen
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voorts de kracht die nodig is om andere structuren dan de huidige in de
eigendomssfeer te vestigen. De werkelijke beleidskeuze heeft daarom
naar onze mening betrekking op de vermogensaanwasdeling enerzijds
en het investeringsloon anderzijds. Beide instrumenten zullen wij thans
nader met elkander confronteren.

5. VERMOGENSAANWASDELING EN INVESTERINGSLOON,

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Een zinvol startpunt voor een confrontatie van twee systemen lijkt een
globale vergelijking van de overeenkomsten en verschillen.
Wat de overeenkomsten betreft kan men zeggen, dat vermogensaan-
wasdeling en investeringsloon beide berusten op de grondgedachte, dat
het noodzakelijk is de bestaande eenzijdigheid in de vermogensstruc-
tuur te doorbreken. Beide systemen beperken zich voorts tot een her-
verdeling van nieuw gevormd of te vormen produktief vermogen. Ze
zijn niet bedoeld als instrumenten van expropriatie. Vervolgens tref-
fen wij én bij vermogensaanwasdeling én bij investeringsloon het ele-
ment aan van de gedurende een kortere of langere periode, dwang-
matig opgelegde, geblokkeerde aanspraak.
De collectiviteit waartoe men zich richt is in beide gevallen voorna-
lijk de werknemersgroep. Daarbij zij opgemerkt, dat men bij winstde-
ling alle werknemers bij de regeling kán betrekken, namelijk door
pooling van winstaandelen in de naar winst strevende ondernemingen
bijvoorbeeld in een nationaal fonds en uitdeling aan álle werknemers,
ook aan hen die niet in bedrijven met winstoogmerk werkzaam zijn.
Het investeringsloon kan naar zijn aard, zonder meer ten gunste van
alle werknemers worden toegepast. Tenslotte is een punt van overeen-
komst de inschakeling veelal van een fonds als intermediair beheer-
instituut van de voor de werknemers beschikbaar komende vermogens-
waarden.
De verschillen tussen vermogensaanwasdeling en investeringsloon lig-
gen in de eerste plaats op het terrein van de methodiek om tot de ge-
wenste wijziging in de eigendomsverhoudingen te geraken. De ver-
mogensaanwasdeling vindt daartoe zijn aangrijpingspunt in de door
ondernemingen gemaakte winst. Het investeringsloon knoopt aan bij
het proces van arbeidsvoorwaardenvorming.
Aangezien de winstuitkomsten van een onderneming kunnen schom-
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melen, kan er ook een fluctuatie optreden in het van jaar tot jaar aan
de werknemers toevallende winstaandeel. De vooruitzichten ten aan-
zien van een claim op de vermogensaanwas zijn daarmede per definitie
onzeker. Bij het investeringsloon hebben wij daarentegen in beginsel
te maken met een vast element van arbeidsbeloning, waarvan de om-
vang normaliter tijdens het voorafgaande loonoverleg wordt bepaald
en contractueel vastgelegd.
Omdat de bron van vermogensaanwasdeling gelegen is in de winst,
behoort dit aandeel puur bedrijfseconomisch beschouwd niet tot de
kosten.~) In de praktijk zullen de ondernemers echter geneigd zijn het
delen in de vermogensaanwas te beschouwen als een kostenfactor die
samenhangt met het tewerkstellen van arbeidskrachten.~) Het inves-
teringsloon is loon en vormt als zodanig zonder enige twijfel een com-
ponent van de produktiekosten.
Met het bovenstaande zijn de voornaamste overeenkomsten en ver-
schilpunten tussen vermogensaanwasdeling en investeringsloon aan-
geduid. In het nu volgende globale schema vatten wij een en ander
nog eens samen.

Schema U an oUereenkomsten en aerschillen tussen vermogensaanwasdeling en
inaesteringsloon :

Overeenkomsten

1. Dcel: bezitsvorming
van werknemers

2. Object: nieuw gevormd
of te vormen
produktief
vermogen

3. Vorm: geblokkeerde
aanspraak

4. Intermediair: fonds

Verschillen

VermogPn~nwasdeling I Investeringsloon

a. Bron: ondernemingswinst

b. Resultaat: afhankelijk
van variabele
winstuitkomst

a. loonsverhoging

b. afhankelijk van
loonoverleg

c. Karakter: in theorie
géén kosten-
post

d. Werking: toepasbaar in
ondernemingen
met
winstoogmerk

c. deel van
loonkosten

d. tcepasbaar in
elke loondienst-
verhouding
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Ó. VERMOGENSAANWASDELING EN INVESTERINGSLOON,

EEN CONFRONTATIE

Bijzonder belangrijk bij het uitspreken van een voorkeur voor enerzijds
de vermogensaanwasdelingen anderzijds het investeringsloonis uiter-
aard de corrigerende invloed die van beide instrumenten kan uitgaan
op de bestaande eigendomsverhoudingen. Meer in positieve zin gefor-
muleerd: bij de beoordeling zal men moeten nagaan welke bijdragc~
beide systemen leveren aan de bezitsvorming van de werknemers. In
het voorgaande hebben wij omtrent de potentiële betekenis van het
investeringsloon enige indicatieve berekeningen uitgevoerd (zie para-
graaf~3); de becijferingen van het planbureau en Slooff wijzen uit dat
ook de vermogensaanwasdeling in dit opzicht positieve resultaten kan
afwerpen. Voor een juiste vergelijking is het echter zaak ons tevens
rekenschap te geven van de gevolgen die toepassing van bedoelde in-
strumenten met zich kan brengen voor de overige doelstellingen van
sociaal-economisch beleid.
Slooff heeft als mede-samensteller van het planbureau-rapport en daar-
na in zijn dissertatie een inzicht gegeven in de effecten die de ver-
mogensaanwasdeling kan hebben voor o.a. de werkgelegenheid, het
prijspeil en de economische groei. Kortheidshalve zij daarnaar ver-
wezen.~) Het ligt in onze bedoeling een overeenkomstige procedure te
volgen ten aanzien van de macro-economische effecten die met de toe-
passing van het investeringsloon verbonden kunnen zijn.
In deze paragraaf beperken wij ons tot een confrontatie van beide in-
strumenten op grond van motieven die voornamelijk zijn gelegen in de
sfeer van het sociaal-politieke beleid. In hoeverre nog te bespreken
economische doelmatigheidscriteria tot een eventuele herziening van
de uit sociaal-politieke overwegingen afgeleide, voorlopige stalldpunt-
bepaling aanleiding geven, is een kwestie die in hoofdstuk V aan de
orde zal worden gesteld.
Reeds nu menen wij echter te moeten opmerken, dat de louter econo-
mische ratio niet alléén doorslaggevend behoeft te zijn voor het ant-
woord op de vraag welk instrument van bezitsvormingsbeleid de voor-
keur verdient. Op dit punt stemmen wij geheel in met de opvatting
van Cox. Deze economist is van oordeel dat een optimale oplossing
van het vraagstuk van de vermogensverdeling niet uitsluitend op de
grondslag van „kreislauftheoretische Zusammenh~,nge" kan berusten.
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Terecht stelt Cox: „Was als Optimum gilt, ist abhingig von der je-
weils als realisieringswurdig angesehenen gesellschaftspolitischen Ge-
samtkonzeption, die eine Vielzahl von Zielen und Bedingungen zu
beachten hat"?s) De evaluatie van bepaalde op bezitsvorming van
werknemers afgestemde middelen op zuiver economische gronden,
vormt met andere woorden slechts één aspect van de oordeelsvorming
die in dit verband moet plaats vinden. Het economische moment van
de bezitsvormingsproblematiek treedt weliswaar sterk op de voorgrond
en het belang van dit facet kan niet worden betwist, toch is het niet zo
dat de maatschappelijke wenselijkheid van het ene ofhet andere instru-
ment uitsluitend op basis van economische criteria kan worden vast-
gesteld.
De bovenaangehaalde opmerking van Cox vormt voor ons aanleiding
om een onderscheid te maken tussen de sociaal-politieke en de econo-
misch-politieke waardering van de vermogensaanwasdeling en het
investeringsloon. Zoals gezegd zullen wij ons in dit hoofdstuk vooral
bezig houden met een beoordeling van beide instrumenten vanuit
voornamelijk sociaal-politiek getinte overwegingen. De benadering
van het investeringsloon vanuit de invalshoek der macro-economie
geschiedt in het laatste deel van deze studie.
De thans volgende evaluatie van vermogensaanwasdeling en investe-
ringsloon zullen wij toespitsen op een vijftal sociaal-politieke facetten.
De eerste drie facetten betrefFen respectievelijk de rechtsgrond, het
werkingsgebied en de praktische uitvoerbaarheid van beide instru-
menten. Het vierde facet regardeert de machtsverhoudingen in de
samenleving. Tenslotte zullen wij enkele opmerkingen maken over de
situering van vermogensaanwasdeling en investeringsloon in het inter-
nationale milieu van de E.E.G. De genoemde aspecten houden ieder
voor zich een problematiek in, die zich zeer wel leent voor breedvoerige
beschouwingen. Wij beperken ons evenwel tot die elementen, welke
voor een globale, evaluerende confrontatie van het meest belang lijken.

Rechts~rond

In een aan de dissertatie van S1oofF gewijde bespreking heeft Veld-
kamp nog eens de vraag naar een sluitende rechtsgrond voor vermo-
gensaanwasdeling opgeworpen?') Veldkamp is van mening, dat Slooff
deze kardinale vraag niet op voldoende overtuigende wijze heeft be-
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antwoord. De vermogensverdeling is scheef, aldus Veldkamp, het is
gewenst daarin verandering te brengen, via vermogensaanwasdeling
zou dat ook kunnen, maar of dat behoort te gebeuren is een kwestie
waarvoor nog niemand een bevredigende argumentatie heeft aange-
dragen. Naar de opvatting van Veldkamp blijft de al of niet invoering
van vermogensaanwasdeling - zolang dit nog niet het geval is - een
zaak van vrij overleg van werkgevers en werknemers.
Slooff's poging om een rechtsgrond voor vermogensaanwasdeling te
construeren, vertoont grote overeenkomst met in tal van andere studies
en rapporten aangevoerde motieven. Wij herkennen b.v. in zijn rede-
nering het bekende motief - ontleend aan de pauselijke sociale ency-
clieken - dat het in een maatschappij voor iedereen mogelijk moet zijn

om eigendom te vormen en niet alleen voor de happy few. Eigendom

stimuleert de persoonlijkheidsontplooiing en schept een zekere onaf-
hankelijkheid. Voltaire verenigde deze aspecten in de bondige formule:
„Bezit verdubbelt de kracht van de mens".
Uit sociale overwegingen verdient het volgens Slooff voorts aanbeve-
ling om de, mede dankzij een politiek van beheerste loonvorming in
een dynamische maatschappij tot stand komende hoge winsten, beter

te verdelen. Deze winsten behoren niet eenzijdig aan de kapitaalfactor
toe te vloeien. De stelling dat de winst alleen op de inzet van deze fac-
tor terug gaat is onhoudbaar. Een regeling die de werknemers laat
delen in de winst werkt positiefin op de arbeidsmotivatie en dient daar-

door tevens het belang van de betrokken onderneming en de gehele
samenleving. De klassentegenstellingen zullen door winstdeling ver-
minderen, de democratie zal er door worden bevorderd.
Hoezeer de aangevoerde argumenten - het ene meer dan het andere -
ons ook aanspreken, verder dan het motiveren van de sociale wenselijk-

heid van bezitsvorming in het algemeen reiken zij niet. Een werkelijk

dwingende juridische of morele rechtsgrond voor bezitsvorming op de

heel bepaalde wijze die de vermogensaanwasdeling voorstelt, vloeit
er niet uit voort.
De kern van de moeilijkheid daarbij is, dat er geen rechtstreekse, een-

zinnige relatie gelegd kan worden tussen de werknemers van een on-

derneming en de door die onderneming behaalde overwinst. Als de

werknemers een dwingende aanspraak op een deel van de winst zouden

kunnen doen gelden, dan is deze hooguit gradueel verschillend van de
aanspraak van de externe participanten aan het ondernemingsgebeu-
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ren zoals de leveranciers van grond- en hulpstoffen, de verschaffers
van risico-mijdend kapitaal en de consumenten.28) Het is trouwens in
het algemeen moeilijk om een rechtstreekse band te leggen tussen het
fenomeen winst en welke factor in het produktieproces dan ook. De
winst uitsluitend toerekenen aan de ondernemer als schepper van
nieuwe combinaties of aan degenen, die het risico-dragende kapitaal
hebben verschaft, is meer een beschrijving van een feitelijk bestaande
situatie dan een onweerlegbaar bewijs van de juistheid ervan.
Met Veldkamp stemmen wij daarom in dat vermogensaanwasdeling
vanwege het ontbreken van een strikte rechtsgrond inderdaad het beste
beschouwd kan worden als behorend tot het normale arbeidsvoorwaar-
den-overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Indien deze
organisaties, of een individuele ondernemer en de vakbonden, over
vermogensaanwasdeling een overeenkomst sluiten, dan is dat een vol-
komen in onze rechtsorde passend contract. Aldus geïnterpreteerd, ver-
schilt het onderhandelen over en het bij contract toekennen van een aan-
deel in de overwinst in niets van het onderhandelen over en het sluiten
van een collectieve overeenkomst ter zake van een investeringsloon.
In beide gevallen berust de grondslag voor de gesloten overeenkomst
op de vrije wilsovereenstemming tussen partijen. In beide gevallen is
er sprake van werkgevers en werknemers, die in het onderhandelings-
spel zoeken naar een verdeelsleutel voor aanwezige of nog beschikbaar
komende economische ruimte. Zowel bij vermogensaanwasdeling als
bij investeringsloon zullen betrokkenen daarbij acht moeten slaan op
juridische en economische data, sociale wenselijkheden en eventuele
normen, die op een ander onderhandelingsniveau dan waarop par-
tijen opereren zijn vastgelegd.
De conclusie uit het voorafgaande is duidelijk; wanneer men de syste-
men van vermogensaanwasdeling en investeringsloon op het punt van
de rechtsgrond evalueert, zijn zij beide als volkomen gelijkwaardig te
beschouwen.

Werkingssfeer

Het doel van de bezitsvorming hebben wij eerder omschreven als het
doen participeren van de werknemers in de expansie van het nationale,
produktieve vermogen. Uitgaande van deze doelstelling lijkt het min-
der juist om het werkingsgebied van de vermogensparticipatie tot een
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deel van de werknemers te beperken. „Niet slechts diegenen die toe-
vallig werken in die bedrijven waar overwinsten worden behaald", zo
meent Schouten, moeten kunnen delen in de nationale vermogens-
aanwas.29)
Von Nell-Breuning stelt, dat in beginsel niemand van deelname aan

de bezitsvorming is uitgesloten. Voor de niet- en post-actieven kan op

reële gronden niet meer gebeuren dan ervoor te zorgen, dat zij een

passende levensstaat kunnen voeren, die in een redelijke verhouding

staat tot die van de werkende bevolking. Praktisch gesproken zal de
vermogensvorming daarom betrekking hebben op de beroepsbevolking.

Niemand mag daarvan worden uitgezonderd: „eine Beschr~nkung

auf die im Lohnarbeitsverh~.ltnis Stehenden, z.B. unter Ausschluss der

Beamtenschaft, oder auf bestimmte Arbeitnehmerkreise, z.B. die Ar-

beitnehmer kapitalgesellschaftlicher oder besonders gewinnbringerder
Unternehmen, l~szt sich nicht vertreten und wurde den gesellschafts-

politischen (sozialstrukturellen) Notwendigkeiten nicht genugen"3o) .

Zeer kernachtig drukt F~hl zich uit: „So sehr die Einfiihrung von Ge-

winnbeteiligungsvertr~,gen im Interesse der Schaffung einer mensch-

lich und sachlich erfreulicheren Atmosph~re in den Unternehmen zu
begruszen ist, diesem Weg haftet nun einmal der Mangel an, dasz die

Krankenschwestern und die Straszenbahnschaffner leer ausgehen".31)

Bij vermogensaanwasdeling die beperkt blijft tot de werknemers in

commerciële bedrijven zou dit sociaal ongewenste gevolg echter onver-

mijdelijk optreden.
Ook uit het oogpunt van risico-dekking is winstdeling per bedrijf niet

toe te juichen. Zo'n regeling zou naar de opvatting van een aantal

E.E.G.-experts de uitkering van de werknemers van dit soort bedrijven

afhankelijk maken van factoren, b.v. een snelle wisseling in de markt-

verhoudingen, waarop noch de werknemers noch het management

invloed kunnen uitoefenen. Een aan de winst van een individuele on-

derneming gebonden uitkering zou gemakkelijk „tot een soortgelijke

verwrongen loonpiramide kunnen leiden als het bedrijfstaksgewijze

produktiviteitsloon", aldus de bedoelde groep van deskundigen. Zij

wijzen er op dat winstdeling onvermijdelijk tot schommelingen in de

jaarlijkse aanspraken zullen leiden. In tijden van stijgende winsten is

het natuurlijk gemakkelijk de uitkeringen te verhogen. Daarentegen

bestaat het gevaar, dat bij dalende winsten de werknemers op hand-

having van hun claim zullen aandringen. Als dat streven niet met suc-
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ces wordt bekroond, ontstaan er licht sociaal-psychologische frustra-
ties32) Het is overigens naar ons oordeel mogelijk om via de constructie
van een schommelfonds dit bezwaar grotendeels te ondervangen. Toch
is het een voordeel van het investeringsloon dat de grondslag ervan in
de loop van een conjunctuur-cyclus minder fluctuaties vertoont dan
de winsten. Vooral op kort zicht kan dit voordeel psychologisch be-
langrijk zijn.
Winstdeling per onderneming „widerspricht dem Prinzip der Gerech-
tigkeit, unter dem die Forderungen nach einer Eigentumsbildung der
Arbeitnehmer erhoben werden", zo stelt von Loesch. Hij is van oor-
deel dat de werknemers de met dit systeem gepaard gaande ongelijke
aanspraken moeilijk zouden kunnen aanvaarden en er weinig begrip
voor zouden kunnen opbrengen. „Wenn bei sonst gleichem Fleisz und
gleicher Arbeitsdisziplin von Betrieb zu Betrieb vbllig unterschied-
licher Miteigentumszuwendungen zugeteilt werden, muszen Unzer-
tr~glichkeiten entstehen, die die Gesellschaft st~rker belasten als die
einseitige Verm~gensbildung in Unternehmerhand". Dit laatste blijft
altijd ietwat verborgen, terwijl de werknemers hun winstaandelen met
elkaar zullen vergelijken, zo besluit von Loesch~)
In een louter ondernemingsgewijze stelsel van vermogensaanwasde-
ling ziet Rijckhorst „een duidelijke afwijking van de sociale rechtvaar-
digheid" omdat op deze manier loonverschillen tussen de werknemers
onderling ten zeerste in de hand zouden worden gewerkt~) De bete-
kenis van deze opmerking krijgt een extra accent, nu in ons land de
problematiek van de redelijke inkomensverhoudingen binnen de werk-
nemersgroeperingen zo uitermate actueel is geworden.

Collectieve winstdeling

In bijna alle plannen tot winstdeling of vermogensaanwasdeling wordt
aan de ongelijke situatie waarin groepen werknemers zich daardoor
bevinden, in ruime mate aandacht geschonken. De voorgestelde op-
lossingen komen in hoofdzaak neer op een tweetal varianten. De eerste
variant is die van een nationaal fonds, al of niet als een overkoepeling
van ondernemingsgewijze of bedrijfstaksgewijze opgezette winstde-
lingssystemen. De tweede variant ontmoeten wij in o.a. het rapport
van de vakcentrales en in het proefschrift van Slooff. Voor de werkne-
mers án niet-commerciële ondernemingen wordt als substituut voor
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vermogensaanwasdeling het investeringsloon aanbevolen. Op die ma-
nier geldt dus voor de ene groep werknemers vermogensaanwasdeling,
de andere groep verwerft een investeringsloon.
Het idee van een nationale pooling van werknemers-winstaandelen,
vinden wij in ons land in het rapport „De weg naar vrijheid" van de
Partij van de Arbeid.3') De Nederlandse vakbeweging is over een der-
gelijke constructie nooit enthousiast geraakt. In het rapport van de
toenmalige K.A.B. „De aanspraak der arbeiders op een aandeel in de
investeringen" worden principiële bedenkingen, voortspruitend uit het
subsidiariteitsbeginsel, tegen een collectief winstdelingssysteem aange-
voerd. Bovendien - zo zegt dit uit 1952 daterende rapport - wordt op
die manier de band tussen de individuele werknemer en zijn bedrijf
doorgesneden, hetgeen men voor de persoonlijkheidsontplooiing niet
bevorderlijk achtx) Het N.V.V. wees in 1957 in een uitvoerige studie
getiteld „Wenkend prespectief" collectieve winstdeling als bron van in-
dividuele vermogensvorming af. Deze vorm van winstdeling leidt on-
danks aantrekkelijke kanten tot vermogensopeenhoping en een ad-
ministratieve rompslomp, waardoor de nadelen de voordelen over-
trefl~en. Het verbond gaf de voorkeur aan maatregelen met een grotere
doelmatigheid, waarbij gedacht werd aan een juiste belasting- en so-
ciale verzekeringspolitiek.37)
De drie vakcentrales namen in het bekende rapport over vermogens-
aanwasdeling gezamenlijk het standpunt in, dat collectieve winstde-
ling zin heeft in die bedrijfstakken, waar de binding tussen de werk-
nemer in de bedrijfstak sterker is, dan die tussen de werknemer en de
afzonderlijke onderneming. In het geval van een winstpooling per be-
drijfstak - in welke richting o.a. ook Romme en van den Brink onmid-
dellijk na afloop van de tweede wereldoorlog voorstellen hebben gelan-
ceerd - blijven echter de werknemers in de niet-commerciële sectoren
buiten de regeling vallen. Langs deze weg bereikt men dus geen volle-
dige oplossing voor het hier aan de orde zijnde probleem.
Slooff is van oordeel dat sociale overwegingen in eerste instantie pleiten
voor een landelijk systeem van vermogensaanwasdeling. Iedere werk-
nemer kan langs die weg in het systeem worden opgenomen. Nochtans
verwerpt S1oofT een op nationale leest geschoeid stelsel. Hij vreest dat
zulk een stelsel de economische groei zal vertragen, omdat een deel van
de winst van de meest rendabele ondernemingen naar een centraal
fonds wordt overgeheveld. Een landelijke regeling zal volgens Slooff
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ook een averechtse uitwerking kunnen hebben op de arbeidslust en het
initiatief van ondernemers en werknemers beiden. Daarnaast wijst deze
auteur op de grote moeilijkheden, die zich onvermijdelijk zullen voor-
doen bij de technische uitvoering van een collectief winstdelingssys-
teem. Men denke aan de neiging tot winstcamouflage van de partici-
perende bedrijven, aan de verhoogde „inducement to scrap", aan de
positie van de niet als N.V. gedreven ondernemingen, aan de voor-
schriften over de vorm waarin de inbreng van de ondernemingen is
toegelaten en aan de regeling van de individuele aanspraken op het in
het fonds verzamelde vermogen.38) Het is in dit verband veelzeggend
dat de nieuwe Duitse Bondskanselier Helmut Schmidt in zijn rege-
ringsverklaring van 17 mei 1974 heeft moeten mededelen, dat de in-
voering van de voorgestelde collectieve winstdeling als gevolg van on-
verwacht opduikende juridische en technische problemen minstens tot
1978 moet worden uitgesteld.
Smulders plaatst bij de collectieve winstdeling de kanttekening dat
men op deze wijze de solidariteit tussen de werknemers gemakkelijk
overtrekt. Hij vindt het bovendien begrijpelijk dat ondernemers, in-
dien de winstpositie dit toestaat, trachten door een zekere differentiatie
in de arbeidsvoorwaarden een sterkere persoonlijke binding van de
werknemers aan de eigen onderneming te verkrijgen 3s)

Inderdaad vormen de gevoelens van solidariteit in verschillende leef-
en werkverbanden een moeilijk te taxeren categorie. Spanningen op
dit vlak zullen zich steeds voordoen, hetgeen onder meer blijkt uit de
praktische gang van zaken op het terrein van de loonvorming in ons
land. Het samen delen uit één landelijke pot kan ongetwijfeld weer-
standen oproepen. Dit is echter evenzeer het geval wanneer men op
basis van identificatie van de werknemers met een bepaalde onderne-
ming en het daarin tot stand gebrachte, besluit tot een ondernemings-
gewijze winstdeling, waarbij per bedrijf grote verschillen in resultaten
kunnen optreden.

Vele van de opgesomde bezwaren tegen een landelijke deelgerechtig-
heidsregeling kunnen wij onderschrijven. Voor ons wegen daarbij het
zwaarst de technische complicaties en de noodzaak om bepaalde delen
van het bedrijfsleven - b.v. ondernemingen wier winst niet boven een
nader vastgelegd maximum uitgaat, of die juridisch tot de eenmans-
zaken behoren - van deelname aan de winstpooling vrij te stellen.
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Yernwgensaanwasdeling naast inaesteringsloon

De door de vakcentrales en Slooff voorgestelde oplossing om de werk-
nemers voor wie vermogensaanwasdeling onmogelijk is, een investe-
ringsloon toe te kennen, lijkt ons evenmin aanbevelenswaardig. In de
eerste plaats geldt tegen deze oplossing als bezwaar de ingewikkeldheid
van elke vermogensaanwasdelingsregeling op zich. Het investerings-
loon biedt het zeer belangrijke voordeel van de aantrekkelijkheid van
de eenvoud. Op dit aspect komen wij terug bij de behandeling van de
praktische uitvoerbaarheid van vermogensaanwasdeling en investe-
ringsloon.
Terzijde zij in dit verband opgemerkt dat de wijze waarop én de vak-
centrales én S1ooH' het investeringsloon hebben gepresenteerd minder
gelukkig is geweest. Bij hen heeft dit instrument in zekere zin de kleur
van een alternatief, dat zich op economische gronden eigenlijk maar
moeilijk laat verdedigen. Na het verschijnen van het vermogensaanwas-
delingsrapport hebben de vakcentrales het investeringsloon geher-
waardeerd. Met name is dit tot uitdrukking gekomen in een resolutie
op het congres bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het N.V.V.
op 1 april 1966. In latere publikaties en actieprogramma's van de
Nederlandse vakbeweging worden vermogensaanwasdeling en inves-
teringsloon steeds in één adem genoemd. Het investeringsloon wordt
thans dus blijkbaar als geheel gelijkwaardig beschouwd aan het mid-
del van de vermogensaanwasdeling.
Een tweede bezwaar onzerzijds betreft de uit de gelijktijdige toepas-
sing van vermogensaanwasdeling en investeringsloon gemakkelijk
voortvloeiende verschillen in de mate waarin de onderscheiden werk-
nemersgroeperingen zouden delen in de toeneming van het nationale
produktieve vermogen. Die verschillen lijken ons niet goed te passen
in het tegenwoordig sterk beklemtoonde streven naar meer gelijkma-
tige inkomens- en vermogensverhoudingen.
Binnen het kader van een inkomensbeleid is het met behulp van het
investeringsloon eenvoudiger om dit streefdoel in het oog te houden,
dan wanneer vermogensaanwasdeling zou worden toegepast. In het
eerste geval hebben wij immers te maken met in beginsel vaste afspra-
ken. Bij vermogensaanwasdeling en de resultaten daarvan voor de
werknemers spelen al de wisselvalligheden mee, die aan de winst zijn
residu-karakter verlenen.
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Uitvoerbaarheid in de prakt~k

Op het punt van de praktische uitvoerbaarheid valt een vergelijking

van vermogensaanwasdeling en investeringsloon ongetwijfeld ten voor-

dele uit van laatstgenoemd stelsel. Zelfs een fervent voorstander van

vermogensaanwasdeling als Slooff stemt dit volmondig toe. „De grote

voordelen van het investeringsloon", zo zegt hij, „zijn van technische

aard. Het is op eenvoudige wijze en overal te verwezenlijken; het valt

per onderneming, bedrijfstaksgewijze of nationaal toe te kennen" ~)

Anders dan bij vermogensaanwasdeling ontstaan er bij het investe-

ringsloon geen grote technische problemen bij het bepalen van de

omvang van de werknemersaanspraak. De grondslag van hetgeen de

~verknemer toekomt, is zijn loon. Met dit gegeven als uitgangspunt

kan men vrij gemakkelijk vaststellen hoeveel het investeringsloon per

man bedraagt.
In een systeem van vermogensaanwasdeling is dit heel wat gecompli-

ceerder. Ieder jaar opnieuw moet ten eerste worden nagegaan wat de

hoogte is van de feitelijk gerealiseerde winst. Dit is naar algemeen in-

zicht een door tal van subjectieve schattingen overwoekerde aange-

legenheid. In de fiscale bepalingen terzake van de winst kan men wel

een zekere steun vinden, doch die is naar veler oordeel niet altijd af-

doende. De daarbij voorkomende rekenkundige manipulaties zal me-

nige werknemer zeker niet tot in alle details kunnen volgen.

Dat leidt er gemakkelijk toe dat de werknemers in een positie komen te

verkeren, waarbij zij zelf niet meer begrijpen tot hoever hun aanspra-

ken eigenlijk reiken. Psychologisch is dat geen gering bezwaar.

Vervolgens is er het probleem van de exacte vaststelling van de ge-

zamenlijke werknemersaanspraak. Het hierachter schuilgaande toe-

rekeningsvraagstuk is voor de economist onoplosbaar. Dit voert tot

een toedeling op basis van een verdeelsleutel, waarin onvermijdelijk

arbitraire elementen zullen sluipen. In de praktijk is weliswaar enige

ervaring met verschillende verdeelsleutels verkregen, doch aan elk

daarvan kleven voor- en nadelen. Zij kunnen daardoor gemakkelijk

leiden tot onenigheid en tot meer of minder grote twisten.

Tenslotte stuiten wij op de verbijzondering van het winstaandeel over

de werknemers individueel en op de vorm waarin de persoonlijke aan-

spraak moet worden gegoten. Zowel bij het investeringsloon als bij de
vermogensaanwasdeling kunnen zich ten aanzien van beide punten
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moeilijke kwesties voordoen. Is echter eenmaal voor de individuele
portie een vertrekpunt gekozen en vastgelegd - dat kan b.v. zijn een
gelijk deel per hoofd, een part waarvan de omvang wordt bepaald door
het verdiende loon of een combinatie van beide - dan lijkt de vorm-
geving van de aanspraak en de waardering daarvan bij vermogens-
aanwasdeling heel wat meer gecompliceerd dan bij het investerings-
loon. Wij gaan er hierbij van uit dat het investeringsloon veelal in
contanten wordt betaald of dat de daarmede gemoeide bedragen in
leningen worden omgezet.

Ideologische en machtsas~iecten

In een sociaal-politiek en sociologisch commentaar hebben van Doorn
en de Bel als hun opvatting kenbaar gemaakt, dat aanvaarding van
vermogensaanwasdeling de keuze impliceert van „een waardering van
het profijtelijke van de ondernemingswinst"~) De toepassing van dit
systeem betekent in hun ogen de bevestiging door de vakbeweging van
het stelsel van vrije, ondernemingsgewijze produktie. De juistheid van
deze opmerking blijkt uit hetgeen de voorstanders van dit systeem te
berde brengen in het desbetreffende S.E.R.-advies. De bepleite ver-
mogensaanwasdeling impliceert aldus de voorstanders - merendeels
bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbeweging - de onderne-
mingsgewijze produktie als een der grondslagen van onze economische
orde. De vermogensaanwasdeling laat de taak van de ondernemings-
leiding: beslissen over de omvang en de richting van de produktie,
onverlet 42)

Een dergelijk ideologisch bepaald stempel - dat voor sommigen niet
minder zal zijn dan een kapitalistische smet - drukt minder duidelijk
op het investeringsloon. Dit instrument kan immers als een onderdeel
worden beschouwd van de klassieke loonstrijd. Als zodanig zal het in-
vesteringsloon dan ook waarschijnlijk minder verzet oproepen, dat in
oude proletarische dichotomieën zijn oorsprong vindt.
Ook de Galan gaf ooit te kennen op ideologische gronden sterk afwij-
zend te staan tegenover vermogensaanwasdeling. Hij meende dat de
vakcentrales met hun optie voor dit systeem - waarvan naar zijn schat-
ting maximaal één kwart van alle werknemers baat zou hebben - mo-
nopolistische marktposities bevorderen. Deze posities stimuleren juist
de totstandkoming van hoge winsten. Dit zal gepaard gaan met prijs-
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opdrijving en zo de consumenten en de werknemers in andere sectoren
tot slachtoffer maken. Op die manier wordt het kapitalistische stelsel
niet alleen geaccepteerd, maar ook versterkt ~)
De voorzitter van het Belgische Algemeen Christelijke Vakverbond
J. Houthuys noemde „alle vormen van directe winstdeling aan de ar-
beiders van het bedrijf" en „alle vormen van arbeidersactionariaat of
van volkskapitalisme" niet strokend met zijn arbeidersvisie, want
„deze vormen hebben alléén maar tot resultaat de bevordering van
het bestaande kapitalistische systeem" ~)
De bewust gepropageerde ideologie van het volkskapitalisme beschouwt
Charles Levinson, secretaris-generaal van de International Federation
of Chemical and General Workers' Unions, als een „mythe" en als een
„public relations-foefje". Het Franse participatie-plan acht hij „qua
filosofie en bedoeling het dramatische tegendeel van de bezitsvor-
ming". De idee van bezitsvorming op zich, voor zo ver dit uitmondt in
overeenkomsten tussen vakbeweging en werkgevers, waardeert Levin-
son positief.
Het verwerven van een aandeel door de werknemers in de geaccumu-
leerde activa van het bedrijfsleven vat hij op als een logisch sequeel
van de grote onevenwichtigheid in het bezit van de produktieve kapi-
talen. In een tijd van forse en snelle veranderingen wordt de behoefte
aan zekerheid en aan waarborgen tegen ontwrichting en persoonlijk
ongeluk steeds dringender. Zelfs de best betaalde werknemers moeten
er rekening mede houden dat zij hun vaardigheid en hun baan een-
of ineermalen kunnen verliezen. Inkomensgaranties, afvloeiingsrege-
lingen en werkloosheidsuitkeringen zijn in zulke omstandigheden in
wezen niets anders dan pillen om de moeilijkheden en teleurstellingen
te vergulden.
Bezitsvorming interpreteert Levinson als een belangrijke stap op de
weg naar het vinden van een goed geneesmiddel. Op die manier wordt
niet alleen de inkomens- en vermogensongelijkheid bestreden, maar
tevens de materiële zekerheid van de werknemers verhoogd. Bezits-
vorming draagt bovendien bij tot vermindering van de bedreiging
van de democratische besluitvorming, die uit de moderne kapitaal-
concentratie voortvloeit. Levinson beschouwt de overeenkomsten die
de vakbeweging in Duitsland en elders over spaargelden of~ investe-
ringsloon hebben gesloten als een nieuw machtsinstrument van de vak-
bonden aan de onderhandelingstafel. Dit instrument kan naar zijn
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mening een nieuw perspectief openen voor het uit de wereld helpen

van de onrechtvaardigheid, die door de snelle kapitaalaccumulatie is

veroorzaakt 4s)

Wanneer wij nu meer specifiek ingaan op de machtsaspecten, die met

het streven naar een gewijzigde vermogensstructuur verbonden zijn,

dan spreekt het vanzelf dat de hierboven reeds de kop opstekende
ideologische opvattingen hun doorwerking op dit stuk niet zullen

missen.
De Bel en van Doorn hebben in hun eerder aangehaalde commentaar

het machtsaspect een zwaar accent gegeven. Tot ongenoegen van deze
auteurs hebben de vakcentrales de mogelijke band tussen vermogens-

aanwasdeling, machtsvorming en medezeggenschap in hun rapport

ontkend, althans zeer gerelativeerd. „Het is toch zonneklaar", aldus

van Doorn en de Bel, „dat deze vermogensconcentratie onder beheer

van arbeidersvertegenwoordigers een nieuw wapen kan zijn in de
sociaal-politieke strijd"~) Men moet inderdaad toegeven dat het nogal

merkwaardig aandoet, dat de Nederlandse vakbeweging het machts-

aspect zo naar de achtergrond heeft gedrongen. Vermoedelijk laat zich

dit slechts verstaan vanuit het harmoniedenken dat lange tijd na 1945

het vakbewegingsoptreden heeft beheerst.
De Deense en de Duitse vakorganisaties hebben er allerminst ondui-
delijkheid over laten bestaan, dat hun voorstellen er mede toe strekken

om de machtsbalans in de samenleving te veranderen. Ook de studie-

groep van de Labourparty betrekt dit aspect uitdrukkelijk in haar
overwegingen. In elk geval hebben de werkgevers in ons land wel be-
grepen, dat het delen in de overwinst tegelijkertijd aan de werknemers
een stuk invloed op de ondernemersmacht verschaft. In hun reacties op

het rapport over de vermogensaanwasdeling hebben zij hun vrees

daarvoor dan ook niet verhuld.
Met de Bel, van Doorn en Levinson zijn wij van mening dat de parti-
cipatie van de werknemers in het produktieve vermogen een aanvulling

kan betekenen van de machtsmiddelen, waarover de werknemers-

groepering thans beschikt. Wij voegen hieraan toe, dat dit tevens zou

inhouden een nieuwe verantwoordelijkheid van de werknemers ten

opzichte van de in de samenleving noodzakelijke kapitaalvorming. Een
versterking van de positievan de werknemers laat zich gelet op hun nog
steeds grote afhankelijkheid van het arbeidsmarktgebeuren en de in-
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vloed die de ondernemers daarop via hun vrije investeringsbeslissingen
uitoefenen, zeker verdedigen. Men kan zich in deze opvatting gesteund
weten door de conceptie van de „countervailing power" die Galbraith
heeft ontvouwd47)
Wij zijn van oordeel dat het investeringsloon zich tot dit doel goed zou
lenen, beter dan de vermogensaanwasdeling. In de eerste plaats omdat
het investeringsloon door zijn veel bredere toepassingsgebied en de een-
voud van zijn systematiek meer mogelijkheden schept voor een geco~r-
dineerde vakbewegingsstrategie. In de tweede plaats omdat het hierbij
om een instrument gaat dat onmiddellijk aansluit bij het machtsinstru-
ment van de loonstrijd, waarmede de werknemers sedert meer dan
een eeuw ervaring hebben opgedaan.
Door een deel van een loonsverhoging voor investering te bestemmen,
zouden de werknemers toegang kunnen verkrijgen tot het domein van
de kapitaalgoederen, een domein dat historisch steeds aan een andere
bevolkingsgroep heeft toebehoord. De inhoud van de mede-zeggen-
schapsgedachte - die haar belangrijkste grond vindt in het concept van
de menselijke verantwoordelijkheid en mondigheid - kan door het inves-
teringsloon worden verrijkt en de evolutie ervan versneld. Wij menen
dat dit ook in de geest is van Ota Sik, voor wie mede-zeggenschap van
de werknemers onverbrekelijk met de idee van de mede-eigendom ver-
bonden is.48) Het ligt immers voor de hand te veronderstellen, dat het
mede-zeggen over mede-eigendom eerder tot ontplooiing kan komen
dan het mede-zeggen over wat een ander toebehoort.
Uit bovenstaande beschouwingen moge duidelijk zijn geworden, dat
uit een oogpunt van evenwichtige machtsverdeling in de maatschappij
het investeringsloon uitzicht kan bieden op een correctie van onze
maatschappelijke orde in de richting van een meer gesocialiseerd en
gedemocratiseerd samenlevingspatroon. Het systeem van de vermo-
gensaanwasdeling tendeert daarentegen naar een bevestiging van het
bestaande maatschappelijke systeem. A1 naar gelang de wereldbe-
schouwing die men aanhangt, kan dit als een voordeel óf als een na-
deel worden opgevat.

Internationale aspecten

Een volgend aspect en tegelijkertijd het laatste dat wij in dit verband
aan de orde zullen stellen, vloeit voort uit de vraag welk van beide in-
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strumenten de meeste kans op realisatie biedt vanuit een breder dan
het nationale perspectief. Vanzelfsprekend denken wij dan vooral aan
hetgeen op het vlak van de Euromarkt ten behoeve van de werknemers
op het terrein van de bezitsvorming gebeurt. Zoals we hebben gecon-
stateerd, is in de meeste landen die deel uitmaken van de huidige Euro-
pese Economische Gemeenschap de ongelijkmatige vermogensverde-
ling voorwerp van discussie en ten dele ook van praktisch beleid. Om
niet in herhaling te vervallen, volstaan wij met een korte situatie-schets.
In Frankrijk heeft de officiële bezitsvormingspolitiek van de overheid
een vorm, die nauw aansluit bij hetgeen hier te lande de vermogens-
aanwasdeling wordt genoemd. Vergelijkbare denkbeelden van de
S.P.D. en de D.G.B. hebben in de Duitse Bondsrepubliek onlangs hun
politieke „vertaling" gevonden in concrete voorstellen van de Bundes-
regierung tot invoering van „uberbetriebliche Vermëgensverteilung"
via een wettelijk verplichte heffing op de winst. Tot dusver is in Duits-
land het voornaamste middel tot bezitsvorming de bekende 624 DM-
wet, welke wet door zijn toepassing in de collectieve looncontracten
nauwe verwantschap vertoont met de idee van het investeringsloon.
In Denemarken wordt eveneens overwegend aan deze gedachte ad-
hesie betuigd, doch in het stadium van het concrete beleid is men
aldaar nog niet gekomen. In België en Italië is het bezitsvormingsbe-
leid nog weinig uitgewerkt, behoudens voor wat betreft de bevordering
van het eigen-woningbezit 48) Ter completering van het beeld zij ver-
meld, dat in Ierland de bezitsvorming van de werknemer niet op grote
schaal wordt bevorderd. De voornaamste middelen die aldaar worden
toegepast betreffen het sluiten van particuliere levensverzekeringen en
het traditionele sparen. Een suggestie van een nationaal comité om per
bedrijf groepsspaarregelingen af te sluiten, heeft nauwelijks weerklank
gevonden. In Engeland bestaat sedert 1969 een spaarpremiëringsrege-
ling - het zogenaamde Save As You Earn-plan - dat vergelijkbaar is
met de spaarregelingen anders dan de Spaarloonwet in ons land 50)

Op grond van bovengenoemde gegevens menen wij op verantwoorde
wijze te kunnen concluderen, dat :
a. theorie en praktijk van de bezitsvormingspolitiek binnen de E.E.G.

een grote verscheidenheid te zien geven;
b. er geen duidelijke ontwikkeling valt te signaleren in één bepaalde

richting, hetzij die van de vermogensaanwasdeling, hetzij die van
het investeringsloon;
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c. ons land zich door een meer effectief bezitsvormingsbeleid niet in
een uitzonderingspositie zal plaatsen.

~. CONCLUSIE

Onze tour d'horizon over de instrumenten van het bezitsvormings-
beleid willen wij thans afsluiten met het weergeven van de voorlopige
conclusie, waartoe ons inziens de confrontatie van vermogensaanwas-
deling en investeringsloon aanleiding geeft. De pro's en contra's die op
basis van een aantal sociaal-politieke overwegingen kunnen worden
aangevoerd tegen elkander afwegende, zijn wij geneigd het investerings-
loon een meer aanvaardbaar instrument van vermogenspolitiek te vin-
den dan het middel van de vermogensaanwasdeling.
Onze voorkeur voor het investeringsloon berust vooreerst op de in
principe gemakkelijke praktische uitvoerbaarheid van dit instrument.
Het investeringsloon sluit bovendien naar zijn aard geen werknemers
van deelname uit. Omdat het hierbij gaat om een loonbestanddeel is
het investeringsloon eenvoudiger in te passen in de belevings-en erva-
ringswereld van de werknemer. Het investeringsloon als zodanig laat
zich daarnaast ook gemakkelijker inbouwen in het typisch Nederland-
se proces van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. In het kader
van de nationale overkapping van dit proces is het denkbaar dat op
dit punt tussen de centrale partners in het bedrijfsleven afspraken tot
stand komen, die hun doorwerking vinden in de af te sluiten landelijke
en ondernemings-c.a.o.'s.
Vervolgens is van belang dat het investeringsloon op een aansprekende
wijze kan worden gecombineerd met de strevingen in de richting van
een gelijkmatiger inkomens- en vermogensverdeling. Voor sommige
maatschappelijke stromingen, die op het denken en handelen van
grote groepen werknemers geen onbelangrijke invloed uitoefenen, zal
tenslotte van betekenis zijn dat het investeringsloon, anders dan de
vermogensaanwasdeling, geen impliciete bevestiging inhoudt van de
huidige maatschappijstructuur en mogelijkheden biedt tot een ge-
leidelijke wijziging daarvan in het perspectief van een meer gedemo-
cratiseerde samenleving. Wanneer deze stromingen zich achter de
gedachte van een investeringsloon zouden kunnen en willen opstellen,
is de kans op een maatschappelijke consensus groter en de kans op
sociale onrust dienovereenkomstig geringer.
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Geplaatst in het internationale verband vormt het investeringsloon
een instrument van bezitsvormingsbeleid, dat zich met name kan
oriënteren op het succes dat vooral in de laatste jaren in de Duitse
Bondsrepubliek met dit bezitsbevorderende middel is verkregen.
Onze, het zij herhaald, voorlopige voorkeur voor het investeringsloon
dient uiteraard te worden getoetst aan economische doelmatigheids-
criteria. Het sociaal wenselijke moet op een economisch draagvlak kun-
nen rusten. Of dat in de Nederlandse volkshuishouding het geval is én
in welke mate, zal moeten worden beoordeeld aan de hand van maat-
staven en inzichten, die de economische wetenschap aanbiedt. Voordat
wij ons zetten aan een beoordeling van het investeringsloon vanuit een
meer economische optiek, willen wij evenwel stilstaan bij het begrip inves-
teringsloon en in het bijzonder nader motiveren waarom wij deze term
voorshands hebben geïnterpreteerd als eengeblokkeerde loonsverhoging.
Daarmede hebben wij tegelijkertijd een aanduiding verschaft van de
weg, die wij vanaf dit punt zullen bewandelen. Na de beschouwingen
in het eerste en tweede hoofdstuk over de bezitsvormingsproblematiek
in het algemeen en de daarbij te hanteren instrumenten, spitsen wij
onze aandacht nu toe op één van die instrumenten, namelijk het in-
vesteringsloon. Behalve met de uit sociaal-politieke overwegingen af-
geleide preferentie voor het investeringsloon kan deze vernauwing van
het blikveld worden gemotiveerd met een verwijzing naar het feit, dat
aan het investeringsloon tot dusver in ons land geen sociaal-economi-
sche monografie werd gewijd.
In het derde hoofdstuk zullen wij nader ingaan op het begrip investe-
ringsloon en een poging doen om de bestaande spraakverwarring, die
op dit onderdeel van het beleid soms ongekende vormen aanneemt,
te verminderen.
In hoofdstuk IV behandelen wij enkele verdelingstheoretische, loon-
strategische en institutionele aspecten van het investeringsloon. In de
eerste plaats komt daarbij aan de orde de betekenis van hct investe-
ringsloon gezien vanuit de theorie van de categoriale inkomensverde-
ling. In de tweede plaats zullen wij aandacht schenken aan het inves-
teringsloon als element van de loonstrategie van de vakbeweging. In de
derde plaats gaan wij in op de institutionele vormgeving van het in-
vesteringsloon.
Hoofdstuk V tenslotte zal in zijn geheel gewijd zijn aan een toetsing van
het investeringsloon op basis van economische doelmatigheidscriteria.
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III. Het begrip investeringsloon

1. EXTENSIEVE EN RESTRICTIEVE BEGRIPSBEPALINGEN

In het voorafgaande hoofdstuk hebben wij het investeringsloon voors-
hands omschreven als elke loonsverhoging, die ten doel heeft de be-
zitsvorming van de werknemers te bevorderen en die met het oog daar-
op gedurende kortere oflangere tijd wordt geblokkeerd. Ofschoon deze
omschrijving in de literatuur herhaaldelijk wordt aangetroffen, is zij
zeker niet de enige. Integendeel, wie alle verschillen in definitie de
revue laat passeren en zich vervolgens tot opgave stelt om tot een ze-
kere ordening te komen, bekruipt het gevoel de ontwerper van een leg-
puzzel te zijn, die zijn ontwerp zelf in de war heeft gebracht.
Voor een eerste globale classificatie van de in omloop zijnde interpreta-
tiesvanwatmen onder het begrip investeringsloon zou kunnen verstaan,
is zeer dienstig het onderscheid dat Ringer hanteert. Deze auteur legt
de diversiteit in de bestaande definities in twee grote groepen uiteen.
In de eerste plaats is er een groep schrijvers, die het investeringsloon
in zeer ruime zin opvat. Ringer noemt dit de „extensive Begriffsinter-
pretation". Daarnaast onderscheidt hij auteurs, die het investerings-
loon een meer enge betekenis toekennen: de „restriktive Begriffsinter-
pretation" 1)
Volgens de zeer ruime definitie van investeringsloon vallen onder dit
concept álle inkomensbestanddelen van werknemers, welke voor be-
zitsvormende doeleinden worden aangewend. Dit betreft dus zowel de
besparingen uit het lopende inkomen, de geblokkeerde winstdeling of
vermogensaanwasdeling als de ten behoeve van de bezitsvorming van
werknemers aan hen toegekende loonsverhogingen. Tot deze exten-
sieve interpretatie neigen onder andere Pohlschr~der en Burgbacher.2)
De restrictieve interpretatie van investeringsloon telt ongetwijfeld de

meeste aanhangers. De kern van deze opvatting is dat het investerings-
loon bestaat uit een deel van het loon, dat de werknemers zelf niet in
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contanten ontvangen en welk deel van het loon dus niet beschikbaar is
voor consumptieve bestedingen.
De distinctie tussen de zeer ruime en de meer enge opvatting van in-
vesteringsloon moeten wij blijkbaar vooral zoeken in de vraag wat men
als „inkomensbestanddeel" respectievelijk als „loon" beschouwt. In
het ene geval is immers sprake van een „inkomensbestanddeel", in het
andere geval van een „loondeel" dat voor bezitsvorming wordt be-
stemd.
Juridisch gezien is een zodanig onderscheid op zijn minst niet erg hel-
der. Dat verklaart wellicht waarom de jurist Pohlschr~der een exten-
sieve interpretatie van het begrip investeringsloon volgt. Zoals gezegd,
vat hij onder dit begrip alle varianten van bezitsvorming, ook die welke
anderen veelal onder de noemer van de winstdeling schuiven. Pohl-
schr~der verantwoordt zijn definitie onder andere met het motief,
„dasz sich die rechtliche Problematik in allen vorliegend unter „In-
vestivlohn" begriffenen Pl~nen in ~,hnlicher und durchaus vergleich-
barer Weise stellt" 3)
In ons land is loon juridisch eveneens een zeer ruim begrip. Als loon
geldt elke vergoeding, onder welke benaming ook, van de werknemer
terzake van diens arbeid.') Op basis van deze terminologie is b.v. het
winstaandeel evenzeer een vergoeding voor gepresteerde arbeid als
het maandloon en het fietsengeld. Om juridische redenen is daarom het
onderscheid tussen een extensieve en een restrictieve interpretatie van
het begrip investeringsloon nogal evasief.
In feite hanteert de Nederlandse wetgever op het bezitsvormende vlak
ook een zeer ruime omschrijving van het begrip investeringsloon. Zij
het dan dat wij deze laatste term in dit geval door het begrip spaar-
loon moeten vervangen. De Spaarloonwet verstaat onder spaarloon
namelijk elk bedrag dat de werknemer op grond van deze wet wordt
toegekend, ongeacht of dit bedrag uit de „loonsfeer" stamt of berust
op een overeengekomen winstdelingsregeling.5)
Een en ander neemt echter niet weg dat het op grond van economi-
sche overwegingen wel zinvol is om de tweedeling, die Ringer heeft
aangebracht, aan te houden. In hoofdstuk II, paragraaf 5 hebben wij
reeds de aandacht gevestigd op een aantal belangrijke verschillen tus-
sen vermogensaanwasdeling en investeringsloon, het laatste in restric-
tieve zin opgevat. De ratio van dit onderscheid is voorts gelegen in de
uiteenlopende effecten van beide instrumenten op het verloop van het
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economische proces. Dit voert ons tot de zienswijze dat het geen aanbe-
veling verdient om de term investeringsloon in zo brede betekenis te ge-
bruiken als onder meer door Pohlschr~der en Burgbacher wordt gedaan.

Met de optie voor de „restriktive Begriffsinterpretation" bevinden wij
ons in het gezelschap van een grote groep auteurs. In het Duitse taal-
gebied zijn daarvan de bekendste Oswald von Nell-Breuning, Erwin
H~ussler, Alois Oberhauser, Carl Fáhl, Helmut Winterstein, Walter
Weddigen, Achim von Loesch, Erich Preiser en Gustave Bombach.
Tot de Engelse „afdeling" kunnen onder meer Atkinson en Crossley
worden gerekend. In de Nederlandstalige literatuur kunnen als zoda-
nig worden genoemd Schouten, van Rhijn, Derksen, Slooff, Dehaene
en Deleeck s)
Men mene overigens niet dat binnen de restrictieve „school" de va-
riatiebreedte in de opvattingen beperkt blijft tot ondergeschikte nuan-
ces. Ondanks het gemeenschappelijke vertrekpunt, het loon als eco-
nomische categorie, ontmoeten wij bij genoemde auteurs definitie-
verschillen die niet als zijnde onbetekenend terzijde kunnen worden
geschoven.
In het voetspoor van Stiller kan men terzake een drietal posities on-
derscheiden.') Wanneer een deel van reeds bestaand loon een bezits-
vormende bestemming krijgt, dan zou men kunnen spreken van „sub-
tractief" investeringsloon. Wordt daarentegen een deel van een loons-
verhoging, die normaliter in contanten beschikbaar zou komen, ge-
blokkeerd, dan duidt Stiller het desbetreffende deel van de loonsver-
hoging aan als „alternatief" investeringsloon. Ontvangt de werknemer
bóven op zijn „normale" loonsverhoging een geblokkeerde, extra
loonsverhoging, dan treedt de situatie in van een „additioneel" inves-
teringsloon.
Aan de hand van Stiller's indeling kunnen wij nu trachten om de op-
vattingen van enkele auteurs, behorend tot de restrictieve denominatie,
enigermate te verhelderen. In de eerste plaats is er een aantal schrij-
vers voor wie het door Stiller gehanteerde onderscheid in het geheel
niet relevant is. Met andere woorden, zij interpreteren het investerings-
loon zeer in het algemeen als een niet voor consumptie beschikbaar
loonbestanddeel, zonder nader aan te geven ofdit bestanddeel bestaat
uit een deel van het reeds genoten loon of voortvloeit uit een loonsver-
hoging.
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Een dergelijke definitie geeft b.v. Winterstein. Hij omschrijft investe-

ringsloon : als „derj enige Teil des Gesamtlohns, der auf grund einer Ver-
einbarung oder einer gesetzlichen Regelung bei der Lohnzahlung fiir
Investitionen zur Verfugung gestellt wird".e) In dezelfde geest luidt
de definitie van Derksen: investeringsloon is een deel van het arbeids-

inkomen, waaraan tevoren een investeringsbestemming is gegeven.9)

Vervolgens is er een groep auteurs, die wel een rechtstreekse koppeling
legt tussen investeringsloon en een loonsverhoging. Een koppeling ove-
rigens, die niet altijd in de gehanteerde omschrijving duidelijk tot

uiting komt. Bedoelde relatie treedt vaker slechts uit de contekst van

het betoog naar voren. Wij rekenen tot deze definitie-stroming onder

meer Alois Oberhauser, Walter Weddigen, Garl F~hl en Dehaene.
De laatste definieert het investeringsloon als „niet zijnde een bespa-
ring uit lopend inkomen, maar een wezenlijke loonsverhoging bestemd

voor een gedwongen belegging in produktief vermogen".la)

Een verdere verfijning kan hierna nog in dubbel opzicht worden ver-
kregen. In de eerste plaats is het bij de opvatting van investeringsloon
als zijnde essentieel een loonsverhoging mogelijk, dat slechts een deel

van die loonsverhoging een bezitsvormende bestemming krijgt, dan

wel dat de gehele loonsverhoging in deze richting wordt aangewend.

Dit onderscheid tussen een zgn. „teilinvestive" en „vollinvestive
Lohnerhdhung" komt in de literatuur slechts sporadisch voor. Wij

laten dit onderscheid daarom verder rusten.
Belangrijker is de kwestie welke soort loonsverhoging voor bezitsvor-

ming wordt aangewend. Is dat een deel van wat een „normale" loons-
verhoging wordt genoemd of gaat het om een eYtra, in de classificatie

van Stiller, om een „additioneel" investeringsloon? Als criterium ter

bepaling van het al dan niet normale karakter van een loonsverhoging

fungeert daarbij meestal de door de toeneming van de arbeidsproduk-
tiviteit bepaald geachte ruimte voor loonsverhoging.
Op het standpunt dat het investeringsloon het produktiviteitsaccres te

boven moet gaan, staan o.a. Erich Preiser, Oswald von Nell-Breuning

en Slooff. Zij beschouwen het investeringsloon in de bovenomschreven

zin dus als „boven-normaal loon". Zo definieert Preiser het investe-

ringsloon als „die L~hne die iiber die Angleichung an den Produktivi-

t~tsfortschritt hinaus um einen bestimmten Betrag erhtiht, gespart und

angelegt werden" ll) Ook Slooff reserveert de term investeringsloon

uitdrukkelijk voor een loonsverhoging, die de produktiviteitsstijging
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overtreft. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan gebruikt
S1oofl'de term spaarloon. Dit begrip komt grotendeels overeen met wat
Stiller het alternatieve investeringsloon noemt.~)
De opvatting dat het investeringsloon niet als iets additioneels mag
worden opgevat, doch tezamen met het consumptieve loon moet passen
binnen het raam van de produktiviteitsontwikkeling, wordt onder an-
dere door Erwin H~ussler en Carl F~hl verdedigd. De laatste heeft zijn
stellingname als volgt verwoord :„Will man mit Rucksicht auf den
inneren Geldwert oder auf die Leistungsbilanz ein bestimmtes Preis-
niveau erhalten, so musz man den ganzen Lohn und nicht etwa nur
den ausbezahlten Barlohn produktivit~tsproportional wachsen lassen.
Der Investivlohn musz also eindeutig innerhalb der Produktivit~ts-
grenze liegen. Je gr8szer er ist, desto kleiner musz der Barlohn sein" 13)

Het begrip investeringsloon - op het eerste oog wellicht een benaming
die nauwelijks tot misverstand aanleiding zou kunnen geven - blijkt bij
nadere beschouwing dus toch vrij gecompliceerd. De omstandigheid
dat pluriforme interpretaties nu eenmaal ingang hebben gevonden,
maakt het niet eenvoudig om tot een meer eenduidige begripsbepaling
te komen. In het land van oorsprong lopen de definities al betrekkelijk
ver uiteen, terwijl in eigen land de verwarring is vergroot door intro-
ductie van het begrip spaarloon, dat de wetgever op zijn beurt veel
ruimer interpreteert dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is.
Ook al is op voorhand duidelijk dat een poging onzerzijds tot een na-
dere systematisering van de begripsvorming niet in staat zal zijn de
feitelijk constateerbare interpretatiemarges binnen wat nauwere banen
te dwingen, toch zijn wij desondanks genoodzaakt zo duidelijk moge-
lijk aan te geven wat in dit geschrift met de term investeringsloon wordt
bedoeld. In het voorgaande hebben wij ons reeds bekend tot de stro-
ming die een restrictieve interpretatie voor staat. Rest nu nog positie
te kiezen ten opzichte van de varianten, die men binnen die stroming
kan onderscheiden.
Het dwangmatig bestemmen van een deel van reeds genoten loon voor
bezitsvormende doeleinden lijkt op pragmatische en economische gron-
den praktisch uitgesloten. Dit immers zou betekenen dat men het be-
staande consumptieve welvaartspeil van de werknemers zou moeten
verlagen, althans op korte termijn. Deze taakstelling zal wellicht alleen
in noodsituaties realiseerbaar zijn. In elk geval zal het uitermate veel
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moeite vergen om de werknemers tot deze stap te bewegen. Econo-

misch is een dergelijk beleid vanwege de ermede verbonden deflatoire

tendenties bovendien niet zonder gevaar.
Praktisch gezien, betekent dit dat ten aanzien van het begrip investe-

ringsloon in ieder geval een koppeling dient te worden gelegd met een

loonsverhoging. Daarmede blijft ter beantwoording nog open de vraag

of het investeringsloon al dan niet een „boven-normale" loonsverho-
ging veronderstelt. Het antwoord op deze vraag hangt vooral samen

met het vermogen van de economist om exact te bepalen wat onder

een normale loonsverhoging zou moeten worden verstaan. Op deze

belangrijke, doch verre van eenvoudige kwestie zullen wij thans nader
ingaan.

2, INVESTERINGSLOON, EEN NORMALE OF BOVEN-NORMALE

LOONSVERHOGING?

In de theoretische economische literatuur slaat de uitdrukking een „nor-

male" loonsverhoging overwegend op de situatie, waarbij loonvoet en

arbeidsproduktiviteit eenparallellebewegingvertonen. Schoutenforrr~u-

leerthet bedoelde verband aldus, dat „normalerwijze bij handhaving van
een gegeven evenwichtige groei de geldlonen stijgen met de nominale
arbeidsproduktiviteit en de reële lonen met het produktievolume per

man".14) In het kader van het theoretische model van de „steady-

state of growth" is een dergelijke omlijning van het begrip normale
loonsverhoging zeer wel verdedigbaar. Zodra men zich echter buiten

de logische geslotenheid van deze theoretische denkwereld begeeft,

roept de uitdrukking een normale loonsverhoging onmiddellijk tal van

problemen op. In de praktische sfeer van de feitelijke loonpolitiek, bin-

nen het raam waarvan het investeringsloon gestalte moet krijgen, laat
zich datgene wat normaal is heel wat minder gemakkelijk benoemen.
Pogingen daartoe zijn nochtans gedaan. In wezen draagt men daarbij

een element uit een theoretisch model - namelijk de parallelle beweging

van loonvoet en arbeidsproduktiviteit - eenvoudig over op de con-

crete werkelijkheid. De voornaamste argumenten om het gesynchro-
niseerde groei-rythme van lonen en arbeidsproduktiviteit als norm-

gevend op te vatten, zijn dan hierin gelegen dat de vervulling van de

genoemde randvoorwaarde ook in de praktijk afdoende waarborgen

zou inhouden voor een constante functionele inkomensverdeling én
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voor interne prijsstabiliteit, d.w.z. de afwezigheid van „home made
inflation". In het navolgende zullen wij ons aanvankelijk in het bij-
zonder met deze argumenten bezig houden. Daarna zullen wij aan-
dacht schenken aan een beschouwing over wat onder een normale
loonsverhoging zou moeten worden verstaan, zoals deze voorkomt in
het jaarverslag 1970 van De Nederlandsche Bank.

Rondom de relatie tussen loonontwikkeling en arbeidsproduktiviteit
enerzijds en evenwichtige groei, inkomensverdeling en inflatiegraad
anderzijds, is in de afgelopen jaren een vloed van literatuur verschenen.
Wij zouden ver boven onze macht grijpen, indien wij zouden trachten
alle stromingen en nuances in de opvattingen, die men daarbij kan
onderkennen, in ons betoog op een harmonische wijze te verwerken.
Het lijkt niet teveel gezegd, dat de variëteiten in bedoelde theoretische
beschouwingen even welig bloeien als des zomers de bloemen in een
alpenwei. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken als wij
moeten constateren dat het resultaat van het omvangrijke, theoreti-
sche denkwerk tot dusver niet tot uitdrukking koint in een standaard-
recept voor het praktische sociaal-economische beleid, dat algemeen
wordt onderschreven en toegepast. De gesignaleerde pluriformiteit in
de opvattingen brengt met zich mee dat ons betoog over de zogeheten
„normale" relatie tussen loonvoet en arbeidsproduktiviteit niet meer
kan zijn dan een rudimentaire behandeling, die zich concentreert op
de beide genoemde hoofdargumenten voor wat in concreto tot de norm
van het normale zou kunnen worden verheven. Een volledige uitdie-
ping van de hier achter schuil gaande theoretische en praktische eco-
nomische problematiek zou ons over een spoor voeren, dat het in deze
studie behandelde onderwerp al te zeer uit het zicht zou doen ver-
dwijnen.

Bij de evaluatie van het neutrale effect van een normale loonsverhoging
op de inkomensverdeling en het prijspeil moet duidelijk vast staan wat
de inhoud is van het begrip arbeidsproduktiviteit, waarmede wordt
gewerkt. Dit laatste begrip is afgeleid uit het integrale produktiviteits-
begrip, dat de verhouding weergeeft tussen de opgeofferde produktie-
middelen (de input) en het daarmede verkregen produktieresultaat
(de output). Indien deze output alleen wordt gerelateerd aan de inge-
zette arbeidsfactor, ontstaat het partiële of afgeleide begrip arbeids-
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produktiviteit.15) Om praktische redenen wordt dit begrip zowel voor
macro- als voor micro-doeleinden gebruikt.
Voor de statistische meting van de macro-arbeidsproduktiviteit dienen
zich verschillende mogelijkheden aan. In de teller van de breuk, die de
arbeidsproduktiviteit representeert, kan men plaatsen óf de bruto toe-
gevoegde waarde óf de netto component daarvan; beide uiteraard in
constante prijzen berekend. Ten aanzien van de noemer kan men kie-
zen tussen het aantal ingezette arbeidsuren, het aantal arbeidseenhe-
den of' de kosten van de arbeid. Onder arbeid kan men verstaan alleen
de werknemers óf de werknemers en de zelfstandigen tezamen. De uit-
komsten van de calculaties omtrent de mutaties in de arbeidsprodukti-
viteit zijn uiteraard niet geheel ongevoelig voor de definitie die men
hanteert.
In ons land is het gebruikelijk om ten deze de methode te volgen die het
Centraal Planbureau sinds een reeks van jaren aanhoudt. De arbeids-
produktiviteit wordt daarbij omschreven als het bruto binnenlands
produkt van de sector bedrijven gedeeld door de werkgelegenheid in
manjaren (werknemers én zelfstandigen) van de desbetreffende sector.
De overheidssector wordt niet meegerekend omdat bij de overheid
statistisch geen stijging van de arbeidsproduktiviteit mogelijk is.1e) De
door het planbureau geschatte stijging van de arbeidsproduktiviteit
vormt een van de belangrijkste uitgangspunten ter bepaling van de
omvang van de loonsverhoging, die in enig jaar in het algemeen toe-
laatbaar, c.q. gewenst wordt geacht.

3. HET VERBAND TUSSEN LOONSVERHOGING EN

INKOMENSVERDELING

Wat het verdelingsaspect betreft, wordt de aansluiting tussen de om-
vang van de loonsverhoging en de stijging van de arbeidsproduktivi-
teit gemotiveerd met de stelling dat op deze wijze het aandeel van de
loontrekkers en het aandeel van het niet-loon inkomen in het nationale
inkomen op het bestaande niveau gehandhaafd blijft. Pen heeft het
verband tussen de mutatie in de loonvoet en de arbeidsproduktiviteit
en het gevolg daarvan voor de inkomensverdeling in een handzame
formule vastgelegd.")
Zij L de loonsom, Y het nationale inkomen, P de volume-component
van het nationale produkt en p de prijscomponent, l het gemiddelde
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bruto loon of de loonvoet en A het aantal werknemers, dan geldt

L lxA
Y pxP

waarvoor wij ook mogen schrijven:

L l P
Y - p ~ A

In woorden: indien de reële loonvoet in de pas beweegt met de ar-
beidsproduktiviteit blijft de loonquote constant. Terecht kan men Pen's
formule beschouwen als een soort vuistregel, die op een overzichtelijke
manier enkele grootheden aangeeft, die de globale structuur van de
functionele inkomensverdeling bepalen. Er treden daarbij evenwel
enkele complicaties op, die men niet uit het oog mag verliezen.
In de eerste plaats zal het duidelijk zijn dat de vuistregel van Pen be-
trekking heeft op een produktiviteitsbegrip, dat enigermate afwijkt
van de eerder aangehaalde definitie van het Centraal Planbureau.
Van secundair belang lijkt dat de planbureau-definitie op de bedrij-
vensector betrekking heeft, terwijl bij Pen de gehele nationale produk-
tie wordt opgevoerd. Zo men dit bezwaarlijk vindt, dan kan dit ge-
makkelijk worden ondervangen door de formule ook uitdrukkelijk tot
de bedrijvensector te beperken. Ook is niet van zo groot gewicht dat
de zelfstandigen geen plaats hebben in het geschetste verband. Op
korte termijn verandert immers het aantal zelfstandigen weinig, zodat
de wijziging in het arbeidsvolume praktisch samenvalt met de mutatie
van het aantal werknemers.la) Op langere termijn gaat dit echter niet
op. De moeilijkheid die hier ligt kan gemakkelijk worden opgeheven
door in de formule de loonquote te vervangen door de arbeidsinko-
mensquote, d.w.z. het aandeel van de gehele arbeidsfactor (werkne-
mers én zelfstandigen) in het nationale inkomen.
Als wij voor het looninkomen van de werknemers schrijven L,,, voor
het looninkomen van de zelfstandigen LZ en voor het aantal zelfstan-
digen Z, dan is het resultaat :

L"~LZ-l(A-I-Z) bfY pxP
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LA ~ LZ l P
Y - p ~ A ~ Z

In bovenstaande vorm drukt de formule uit dat het aandeel van de
factor arbeid in het nationale inkomen gelijk blijft wanneer de reële
beloningsvoet van werknemers en zelfstandigen in dezelfde mate en
richting verandert als de verhouding tussen het produktievolume en
het desbetreffende arbeidsvolume.
Een tweede complicatie is van meer betekenis. Deze vloeit voort uit
het feit dat de door Pen opgevoerde prijscomponent ruet identiek is
met de prijsindex aan de hand waarvan in de loonpolitieke praktijk de
reële loonstijging wordt berekend. Dit gebeurt namelijk op basis van
de beweging die de prijsindex van de gezinsconsumptie vertoont, ter-
wijl in de formule de prijsfactor betrekking heeft op het gehele natio-
nale produkt. Eerstgenoemde deflator laat doorgaans van jaar op jaar
een grotere mutatie zien dan de prijsfactor van het nationale pro-
dukt. Als gevolg daarvan kan er feitelijk sprake zijn van „overcom-
pensatie", welke zich kan vertalen in een stijgende arbeidsinkomens-
quote.
Een derde complicatie houdt verband met veranderingen in de ruil-
voet. Indien de ruilvoet ten gunste van ons land verandert en het daar-
mede samenhangende voordeel niet in de prijzen wordt doorgegeven,
dan stijgt het winstaandeel in het nationale inkomen, ook al lopen de
reële loonsverhogingen parallel met de arbeidsproduktiviteit. Verslech-
tert de ruilvoet en wentelen de ondernemers deze verslechtering niet af,
dan daalt het winstaandeel en loopt de loonquote, c.q, de arbeidsinko-
mensquote omhoog.
In een situatie waarbij de mutaties in de ruilvoet van jaar tot jaar el-
kander wederzijds compenseren, is de invloed op de inkomensverdeling
van deze factor natuurlijk te verwaarlozen. De verschuivingen die zich
thans als gevolg van veranderingen in de energie- en grondstoffenvoor-
ziening in de wereldhandel aftekenen, doen vermoeden dat wij in de
komende periode met vrij ongewone wijzigingen in de ruilvoet te
maken kunnen krijgen. Onder die omstandigheden is het actueel om
met Pen te concluderen, dat in een open economie de inkomensverde-
ling wordt beheerst door enerzijds de verhouding tussen reëel loon en
arbeidsproduktiviteit en anderzijds door de doorwerking van ruilvoet-
mutaties in de prijzen- en inkomensstructuur.19)
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Tenslotte wijzen wij op een vierde complicatie. Ten tijde dat Pen zijn

vuistregel ontwierp - in 1955 - was het in zekere zin nog gerechtvaar-

digd om te abstraheren van het beslag van de collectieve sector op de
aanwas van het nationale inkomen. Op dit moment is dit echter niet
langer verantwoord. Een toenemend deel van de jaarlijkse economi-
sche groei ligt thans onder de klem van de aanspraken van de overheid
en de sociale verzekeringen. De door de stijging van de arbeidsproduk-

tiviteit beschikbaar komende welvaartsruimte kan nu niet meer pro
tanto worden opgedeeld over het arbeids- en het overige inkomen; een
derde gegadigde heeft zich gemeld met een vooral de laatste jaren
zwaarder geworden claim. Naarmate de aanspraak van de collectieve
sector toeneemt, zal bij handhaving van wat Boulding geestig het

„bathtub-theorem" heeft genoemd,20) de particuliere sector moeten

terugtreden. Met andere woorden, de economische groei is niet meer
volledig toe te delen aan de arbeids- en de kapitaalfactor. In de for-
mule van Pen zou men dus eigenlijk de arbeidsproduktiviteit moeten
verminderen met een post, die aangeeft welk deel van de ruimte door

de meer dan proportionele uitzetting van de collectieve sector reeds

een andere bestemming heeft gekregen.
Een interessant voorbeeld hoe dit op verantwoorde wijze kan worden
gedaan, vinden wij in de desbetreffende berekeningen van het mini-

sterie van Financiën21) Ook in de jaarverslagen van de nationale bank

wordt aan dit aspect de laatste tijd veel aandacht geschonken.~) In

hoofdstuk V zullen wij de gelegenheid hebben op deze problematiek

wat dieper in te gaan.

Als wij afzien van de complicaties die de verdelingsformule van Pen

omgeven en die haar toepassing in de praktijk op zijn minst enigermate

begrenzen, dan biedt deze toch het voordeel dat ze op eenvoudige en
aansprekende wijze laat zien welke invloed een op de ontwikkeling
van de produktiviteit afgestemde reële loonsverhoging uitoefent op de
functionele inkomensverdeling. Die invloed blijkt in principe neutraal

te zijn, zij leidt tot handhaving van de status quo.
Volgens Bombach is het bevriezen van de verdeling dan ook expliciet

of impliciet de voedingsbodem waaruit het idee van een „produktivi-
t~tsorientierte Lohnpolitik" is opgeweld?3) Een loonsverhoging - zo
kan men Bombach's opinie ook weergeven - heet bij de voorstanders
van een nauwe koppeling tussen arbeidsproduktiviteit en loonvoet
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„normaal", omdat een dergelijke loonsverhoging geen wijziging brengt
in de globale inkomensverhoudingen. Aan deze visie op wat normaal
is, ligt dus een bepaald waarde-oordeel over de redelijkheid van de
bestaande inkomensdistributie ten grondslag. Wie er een ander waar-
de-oordeel op na houdt, zal uiteraard niet met bovenomschreven con-
sequentie van een op de produktiviteitsontwikkeling afgestemde loon-
politiek onder alle omstandigheden akkoord kunnen gaan.
Een van de organisaties die getoond heeft grote moeite te hebben met
het aanvaarden van de produktiviteitsregel is de werknemersvakbe-
weging. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Aanvaarding van deze
regel zou immers betekenen, dat de vakbeweging in de voor haar merk-
waardige positie zou worden gemanoeuvreerd, dat zij zou moeten
instemmen met de in een bepaald basisjaar bestaande inkomensdistri-
butie, ongeacht of die verdeling in haar opvattingen als evenwichtig
kan worden beschouwd. Want zo zegt F8h1: „Ein Gewerkschaftler der
seine Lohnforderungen auf der Produktivit~.tsfortschritt beschr~.nkt,
bekundet damit dasz er darauf verzichtet durch die Lohnpolitik eine
Erh~hung der Lohnquote zu erk~mpfen".24~

Het formuleren van een waarde-oordeel over de rechtvaardigheid van
een bepaalde inkomensverdeling is als zodanig een buiten-economische
kwestie. Wel behoort het tot het terrein van de economist dat hij van
een gegeven doel - in casu het stabiliseren van de loonquote - de daar-
mede gepaard gaande, wetenschappelijk verifiëerbare consequenties
vaststelt en deze tevens op hun politieke haalbaarheid taxeert.
In de eerste plaats kan dan worden geconstateerd dat een bevriezing
van het loonaandeel in het nationale inkomen er toe leidt, dat bij een
verschuiving in de getalsverhouding tussen werknemers en zelfstandi-

gen in die zin dat het aantal werknemers relatief toeneemt, het ge-
middelde looninkomen van de werknemer minder snel groeit dan het
gemiddelde overige inkomen per hoofd van de onafhankelijke beroeps-
bevolking. Indienwij het gemiddelde overige inkomen aanduiden met

w, de totale beroepsbevolking met B, de getalsverhouding tussen het

aantal werknemers en de gehele beroepsbevolking met t en de loon-
quote met q, dan mogen wij voor het gemiddelde overige inkomen
schrijven :
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w
(1-q)Y
(1-t)B

en voor de gemiddelde loonvoet:

l - q-Y
t.B

Hieruit resulteert na enige bewerking voor de verhouding tussen ge-
middeld overig inkomen en loonvoet:

w (1 - q) t
l - (1 -t) q

uit welke verhouding blijkt dat bij een constante loonquote en oplo-
pende getalsverhouding tussen het aantal werknemers en de totale
beroepsbevolking het gemiddelde overige inkomen een voorsprong
neemt op het gemiddelde werknemersloon.
Overigens zij opgemerkt, dat het hierboven gehanteerde begrip ge-
middelde overige inkomen van een erg heterogene samenstelling is,
hetgeen de vergelijking minder eenvoudig en voor de hand liggend
maakt dan wellicht op het eerste oog wordt waargenomen. Nochtans
is de tendentie die de formule aangeeft niet zonder betekenis.
Diegenen die het wenselijk vinden om als streefdoel voor de inkomens-
verdeling aan te houden het in de pas lopen van het inkomen per zelf-
standige en het gemiddelde looninkomen, kunnen uit de formule af-
leiden, dat wanneer het aantal zelfstandigen een relatieve daling te
zien geeft, dit streefdoel met een op de produktiviteit gehrienteerde
loonpolitiek niet kan worden bereikt. Het hangt dus van de keuze van
de verdelingsdoelstelling af of inen een loonsverhoging die aansluit bij
de produktiviteitsstijging normaal acht of niet.
In het vorenstaande is als norm voor de inkomensverdeling uitgegaan
van een constante loonquote. De tendentie dat bij een verschuiving in
de getalsverhouding tussen werknemers en zelfstandigen het gemid-
delde werknemersinkomen achter blijft bij het gemiddelde overige
inkomen geldt eveneens wanneer men een constante arbeidsinkomens-
quote als norm voor de inkomensverdeling vooropstelt. Het bewijs
voor deze stelling kan als volgt worden geleverd.
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De uitdrukking arbeidsinkomenquote(a) kunnen wij herschrijven als:

(1) a -
l(A Y Z) - l: B of als

a - l
- waarbij i - Y : B

i

De arbeidsinkomensquote is dus gelijk aan de gemiddelde loonvoet ge-
deeld door het gemiddelde inkomen per economisch actieve. De ver-
houding tussen het gemiddelde niet-arbeidsinkomen en het gemiddelde
inkomen per economisch actieve (v) duiden wij aan met:

De arbeidsinkomensquote is eveneens te beschouwen als de loonquote
(q) gedeeld door de verhouding tussen het aantal werknemers (A) en
de totale beroepsbevolking (B). Immers:

L~A (A ~ Z) L A q
Y - Y ~ B - t

De verhouding tussen het gemiddelde niet-arbeidsinkomen en het ge-
middelde inkomen per actieve is dan:

(4) v - 1 - q1 - t

De verhouding tussen het gemiddelde niet-arbeidsinkomen en loon-
inkomen (w~l) kunnen wij op grond van de vergelijkingen (1) en (2)
weergeven als :

(5) w i.v v

l i.a a

Substitutie van (4) in (5) levert:

w 1-q 1
(6) l- 1- t X a
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Aangezien wij voor q op grond van vergelijking (3) mogen schrijven

a.t, gaat vergelijking (6) over in:

(,1) w- 1- a.t
x 1 of

l 1 - t a

(8)
1
--t

w a

Uit de laatste vergelijking volgt dat bij gelijkblijvende arbeidsinko-

mensquote (a) en groeiende getalsverhouding tussen werknemers en

gehele beroepsbevolking (t) de verhouding van de gemiddelde inko-

mensposities verbetert ten gunste van de ontvangers van niet-loon-

inkomen.
Bombach en in navolging van hem de groep van E.E.G.-experts heb-

ben terecht beklemtoond, dat men uiterst voorzichtig moet zijn met

uit het verloop van de „income-shares" conclusies te trekken ten aan-

zien van een sociaal billijke verdeling. De geringe waarde van de loon-

quote als verdelingsmaatstaf en als argument ter propagering van het

zogenaamde produktiviteitsloon demonstreren zij aan de hand van

enkele overtuigende rekenvoorbeelden, waarnaar wij kortheidshalve

verwijzen.~)

Een tweede consequentie van het nastreven van een stabiele loonquote
of een constante arbeidsinkomensquote is, dat men daarmede een
norm voor de verdeling hanteert, die over die verdeling betrekkelijk
weinig zegt. Beide quoten verschaffen geen informatie over het netto
arbeidsaandeel in het beschikbare nationale inkomen. Het zijn zuivere
bruto quoten, die voor een beoordeling van de feitelijke welvaartsaan-
delen van ondergeschikte betekenis zijn.
De bedoelde quoten bieden daarnaast geen inzicht in de verdeling van
het arbeidsinkomen binnen de betrokken groeperingen. Wanneer dit
laatste aspect binnen de gezichtskring van de verdelingspolitiek ver-
schijnt, kan men met een zo uiterst ruwe meetlat als de arbeidsinko-
mensquote weinig uitrichten. Voor de beoordeling van de evolutie van
de verdeling van het beschikbare inkomen - globaal, groepsgewijze en
individueel - en voor het effect van een loonsverhoging op deze ver-
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deling schiet de bedoelde verdelingsnorm ten enenmale te kort. Het
verdelingsconflict concentreert zich in het bijzonder op de reële, netto
inkomensverhoudingen. Juist over die verhoudingen werpt de arbeids-
inkomensquote geen enkel verhelderend licht.
Tenslotte signaleren wij een tweetal moeilijkheden, waarop een op de
produktiviteit afgestemde loonpolitiek in de praktijk kan stuiten.
Vooreerst is dat het feit dat men voor de bepaling van de omvang van
de loonsverhoging steeds van schattingen van de arbeidsproduktiviteit
moet uitgaan. De ervaring leert dat die schattingen zeer vaak onder-
schattingen inhouden. Bij een vergelijking b.v. van de eerste ramingen
in de Macro-Economische Verkenning met de realisatiecijfers blijkt de
stijging van de arbeidsproduktiviteit in de jaren 1967 t~m 1973 gemid-
deld met 20~o te zijn onderschat. Daardoor kunnen ex-ante gezien nor-
male loonsverhogingen ex-post in subnormale loonsverhogingen ver-
keren. Dat op die manier de onzekerheid over wat normaal is, aan-
zienlijk wordt opgevoerd, zal zonder meer duidelijk zijn. Dat geldt
te meer wanneer men zich realiseert dat het geenszins is uitgesloten dat
een aanvankelijk wat hoog uitvallende loonsverhoging achteraf kan
worden „ingelopen" doordat deze de produktiviteitsontwikkeling heeft
gestimuleerd.
Een tweede moeilijkheid is gelegen in de zogenaamde incidentele loon-
component. Ruwweg kan men deze factor omschrijven als de loonbe-
weging die zich buiten de looncontracten om voltrekt. Voorbeelden hier-
van zijn onder meer de loonstijging die samenhangt met de overgang
van werknemers van een lage loonsector of regïo naar een bedrijfstak
of regio waarin hogere lonen worden betaald, loonsverhogingen die het
gevolg zijn van veranderingen in de samenstelling van het personeel,
omvang van tariefwerk, ploegenarbeid e.d., en loonsverhogingen die
door ondernemers worden toegekend op grond van voor hen geldende
specifieke arbeidsmarkt-omstandigheden.
Uiteraard neemt de incidentele loonfactor een deel van de produktivi-
teitsstijging in beslag. Voor dat deel zouden de in de c.a.o. overeen te
komen loonsverhogingen ruimte moeten laten. De onder een collectief
contract vallende werknemers en de namens hen optredende onder-
handelaars geraken op deze wijze echter in een dilemma-positie. Van
lien wordt dan immers gevraagd dat zij terughoudendheid zullen
betrachten voor een loonontwikkeling, op welker omvang en verdeling
zij geen of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. En, hoe groter hun
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terughoudendheid, des te sterker zal de bestaande ruimte langs andere
wegen worden opgevuld. Dit probleem geeft in ons land telkenJare
aanleiding tot verhitte discussies; een aanvaardbare oplossing ervoor
is nog niet gevonden. Niet het minst omdat de exacte betekenis van de
incidentele loonbeweging moeilijk te kwantificeren is.

Het adjectief normaal te verbinden met een loonsverhoging die in de
pas loopt met de toeneming van de produktiviteit op basis van verde-
lingspolitieke overwegingen is - zo zouden wij onze aan deze relatie
bestede beschouwingen willen besluiten - niet een zo voor de hand lig-

gende procedure, dat hierin een vast en onwrikbaar criterium kan

worden gevonden. Omwille van bepaalde verdelingsoogmerken kan
zowel een boven de produktiviteitsstijging uitgaande als een daar be-
neden blijvende loonsverhoging gewenst zijn. Het eerste kan normaal
zijn wanneer men zich op het standpunt stelt van een gelijk op bewegen
van gemiddelde loonvoet en gemiddeld niet-looninkomen. Het tweede

kan noodzakelijk zijn om prioriteit te verlenen aan de collectieve sec-

tor. Met andere woorden, wat men in een bepaalde situatie als „nor-
maal" interpreteert, is van meer factoren afhankelijk dan alleen van
de stijging van de arbeidsproduktiviteit. De omvang van dit, overigens
tamelijk onvaste, gegeven is een hulpmiddel voor de loonvorming

en voor de inkomensverdeling, niet echter een perfecte norm die zon-

der haperen de enig juiste koers kan wijzen.

4. DE KELATIE LOONSVERHOGING EN PRIJSSTABILITEIT

Wenden wij ons nu tot het vraagstuk in hoeverre een parallelle ontwik-
keling van loonvoet en arbeidsproduktiviteit garanties zou inhouden
voor een zo groot mogelijke prijsstabiliteit. Algemeen wordt ingezien
dat een koppeling van de mutatie in de loonvoet aan de groei van de
produktiviteit niet elke prijsstijging kan voorkomen. Het gaat hierbij

uiteraard om wijzigingen in het gemiddelde prijspeil als gevolg van

loonsverhogingen, die de landelijke produktiviteitsstijging overtreffen;
niet om veranderingen in de prijzen van afzonderlijke goederen en
diensten.
Een aan de produktiviteit gebonden zogenaamde „prijsneutrale"

loonontwikkeling en een „verdelingsneutrale" loonpolitiek in de zin

van een loonbeleid gericht op een constante loon- of arbeidsinkomens-
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quote, kunnen intussen gemakkelijk met elkander op gespannen voet

staan. Een op de produktiviteit afgestemd loonbeleid is immers alleen

verdelingsneutraal, ~vanneer de arbeidsbeloning wordt opgctrokken

met het percentage produktiviteitsstijging én met het prijsstijgings-
percentage. De arbeidsinkomensquote kan in principe gehandhaafd
blijven bij elk percentage prijsstijging, mits de werknemers hiervoor

maar compensatie ontvangen. Wenst men voorrang te geven aan de

doelstelling van een volstrekte prijsstabiliteit en wijst men op die grond

elke aanpassing van de loonvoet aan de inflatie af, dan is het onmoge-
lijk om het verdelingsneutrale karakter van een dergelijk loonbeleid te

bewaren. Omgekeerd, streeft men naar een constante functionele in-

komensverdeling, dan is men gedwongen in de loonsverhoging de

prijsstijging mee te nemen. Op dit punt is dus door het niet compatibel
zijn van de doelstellingen een prioriteitskeuze noodzakelijk. Slechts

in één geval zal die niet nodig zijn, namelijk wanneer de prijzen volle-

dig stabiel zouden blijven.~) Het realiteitsgehalte van deze laatste ver-

onderstelling voor de open Nederlandse economie zal vermoedelijk

niemand hoog schatten. Dit betekent echter tegelijkertijd dat de aan-

duiding van wat onder de praktisch steeds bestaande conditie van een

stijgend prijsniveau een normale loonsverhoging vormt mede afhanke-

lijk is van de richtsnoer die een bepaald sociaal-economisch beleid tot
uitgangspunt heeft gekozen. Anders gezegd, wat in de concrete situatie

als normaal wordt gekwalificeerd, is veel meer het resultaat van een

politiek besluitvormingsproces dan de vrucht van een louter theore-

tisch-economische redenering.
Trouwens er zijn schrijvers die op grond van zuiver theoretische in-

zichten in hoge mate betwijfelen of het in de pas lopen van de loonont-
wikkeling met de toeneming van de arbeidsproduktiviteit op zich ge-

nomen altijd mag leiden tot de gevolgtrekking van een stabiel blijvend

prijsniveau.
Zo stelt onder meer Weber dat daarnaast aan de voorwaarde moet wor-

den voldaan dat de bestedingsstructuur aansluit op de samenstelling

van het nationale produkt. Wanneer bij een stijgend nationaal produkt

er minder consumptiegoederen worden aangeboden dan de werkne-

mers op grond van hun gestegen loon vragen, dan zal dit tot uitdruk-

king komen in een stijging van de consumptieprijs-index?')

Een andere oorzaak van een, ondanks de binding tussen loonontwikke-

ling en arbeidsproduktiviteit oplopend prijspeil, hangt samen met het
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per sector en per onderneming uiteenlopende produktiviteitsaccres.
In bedrijfstakken en ondernemingen met een lagere dan gemiddelde
produktiviteitsstijging, zal een prijsaanpassing in veel gevallen noodza-
kelijk zijn om de gevolgen van de arbeidskostenstijging op te vangen2e)
Theoretisch is het denkbaar dat hiervoor compensatie wordt gevonden
in een relatieve prijsdaling in sectoren en ondernemingen met een ho-
gere dan de gemiddelde toeneming van de arbeidsproduktiviteit. Moli-
tor duidt dit terecht als „eine vage Hoffnung" want zo gaat hij verder,
„man sieht nicht, wodurch sich die mit dem Lohnanstieg zunehmende
Nachfrage der privaten Haushalte so verteilen sollte, dasz ausgerech-
net die ertragsstarken Unternehmer durch die Marktlage zu Preissen-
kungen gezwungen w~ren"?s)
Eventueel zou een benedenwaartse aanpassing door een stringente
prijspolitiek kunnen worden afgedwongen. In ons land heeft dit beleid
in het begin van de jaren zestig furore gemaakt op basis van de zoge-
naamde „half om half regel". Volgens deze regel mochten bedrijfstak-
ken of ondernemingen met een meer dan gemiddelde produktivi-
teitsstijging de helft van dit verschil bestemmen voor een loonsverho-
ging, de andere helft zou tot prijsverlaging moeten leiden. Bedrijfstak-
ken of ondernemingen met een lagere dan de gemiddelde toeneming
van de produktiviteit konden de helft van het verschil tussen micro-
en macro-produktiviteitsstijging benutten voor een in de prijzen door
te berekenen loonsverhoging. Dit systeem, dat geen lang leven heeft
gekend, garandeert natuurlijk alleen dan een gelijk blijvend prijspeil,
wanneer de loonquoten van de beide onderscheiden groepen van be-
drijfstakken of ondernemingen een zelfde gewicht vertegenwoordigen,
en deze gewichten niet als gevolg van verschuivingen in de produktie-
structuur wijziging ondergaan.ao)
Kervin heeft de mislukking van de „half om half regel" op duidelijke
wijze verwoord. De toepassing van deze regel leidde, aldus Kervin, tot
moeilijkheden omdat in de overspannen Nederlandse economie geen
enkele prijs daalde en de vakbonden daardoor de indruk kregen dat
dit beginsel vooral moest dienen om een situatie te legaliseren, waarin
het loonaandeel een dalende lijn vertoonde. Dit werd bevestigd door
het opnieuw verschijnen van zwarte lonen, die er op wezen dat de on-
dernemingen meer konden betalen dan de regering had berekend.31)
De gedachte van een de prijsstabiliteit bevorderende loonontwikkeling
roept nog andere problemen op. Een loonsverhoging die precies over-
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eenkomt met de produktiviteitsstijging plaatst de loontrekkers voor de
noodzaak af te zien van de kansen op een grotere toeneming van het
loon, die besloten liggen in hoge rendementsposities van het bedrijfs-
leven. De rendementspositie kan immers heel wat beter zijn dan uit het
produktiviteitsaccres voortvloeit. Dit dank zij b.v. een gunstige kosten-
structuur of een bereikte grote afzet in het buitenland tegen aantrek-
kelijke prijzen. In een dergelijke situatie zou men van de vakbeweging,
die de loonclaim van de werknemers veelal presenteert, een niet markt-
conforme loonstrategie vergen.
Rothschild heeft zich terecht afgevraagd of het voorschrijven van te-
rughoudendheid „gerade wenn in der eigenen Branche hohe Profite
erzielt werden und Arbeitskr~fte knapp sind" niet wat al te veel ge-
vraagd is. Zulk een gedragslijn, zo merkt Rothschild op, staat „in so
krassen Gegensatz zur Praxis und „Philosophie" der Warenm~rkte,
dasz man schwer erwarten kan, das sich im Lohnsektor eine Insel der
Heiligen herausbildet" 32~

Het betrekkelijke karakter van de stelling dat een loonsverhoging con-
form de toeneming van de produktiviteit als normaal moet worden be-
schouwd omdat een dergelijke loonontwikkeling min of ineer automa-
tisch kan waken tegen een uit binnenlandse oorzaken genererend in-
flatieproces, krijgt nog meer accent als wij bedenken dat prijsstijgingen
in het binnenland ook uit andere bronnen kunnen voortvloeien. De
oorzaken van het inflatieproces zijn zo complex, dat het bepaald naïef
zou zijn om te veronderstellen dat met een aan de produktiviteit ge-
bonden loonformule afdoende waarborgen kunnen worden verkregen
voor een volstrekte prijsstabiliteit. In de geschetste samenhang tussen
loon- en prijsontwikkeling kan men daarom ons inziens voor wat be-
treft de inhoud van de term een „normale" loonsverhoging geen con-
crete omlijning vinden.

rJ. NORMEN VAN DE PRESIDENT VAN DE NEDERLANDSCHE

BANK

Een interessante poging om, ondanks de complexiteit van het vraag-
stuk, toch maatstaven aan te geven voor een normale loonontwikkeling
komt voor in het algemeen overzicht van het jaarverslag van De Ne-
derlandsche Bank over 1970. De normen die aldaar door Zijlstra wor-
den opgesomd, kan men in een drietal punten samenvatten:
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a. de verhoging van de loonsom per werknemer (het bruto loon ver-
meerderd met sociale werkgeverslasten) mag niet leiden tot een
aantasting van de internationale concurrentiepositie;

b. het primaire reële loon (de loonsom per werknemer gecorrigeerd
voor de prijsstijging met behulp van het indexcijfer der gezinscon-
sumptie) moet in de pas lopen met de arbeidsproduktiviteit, ver-
hoogd of verlaagd met de mutaties in de ruilvoet, tenzij er duidelijk
nog ruimte is voor een verbetering van de arbeidsinkomensquote;

c. na aftrelc van belastingen en soeiale premies moet het ter vrije be-
schikking van de werknemer komende reële loon sociaal aanvaard-
baar zijn, d.w.z. de werknemer moet een redelijk deel van de ar-
beidsproduktiviteitsstijging ervaren als een directe welvaartsver-
betering.

Onmiddellijk valt op dat de president van De Nederlandsche Bank ook
in zijn normstelling gedwongen is vrij vage noties te hanteren. Wie of
wat bepaalt b.v. of er „nog duidelijk ruimte is voor een verbetering van
de arbeidsinkomensquote" en hoe kan men vaststellen of een bepaalde
verhog-ing van het reële, vrij besteedbare inkomen voor de werknemers
„sociaal aanvaardbaar" is?
Moeilijk te beantwoorden vragen rijzen er ook ten aanzien van de in
het jaarverslag opgevoerde relatie tussen de verandering van de loon-
som per werknemer en de positie van ons land op de wereldmarkt.
Vooreerst is die positie niet alleen van de loonbeweging afhankelijk.
Van belang voor de beoordeling van ons internationale concurrerende
vermogen zijn ook de ontwikkeling van de invoerprijzen, de omvang
van de buitenlandse verkopen en de winstmarges in de export-sectoren,
het verloop van het concurrerende uitvoerprijspeil, de mogelijkheid
om tijdig en goed te leveren, de mate van interne sociale stabiliteit en
eventuele schommelingen in de valutaverhoudingen. Laat men deze
factoren buiten beschouwing en let men alleen op de beweging van de
loonkosten in binnen- en buitenland, dan stuiten wij vervolgens op het
probleem welke loonkosten in dit verband werkelijk relevant zijn. Zijn
dit, zoals de president vermeldt, de loonkosten per eenheid produkt in
de totale verwerkende industrie, of moeten wij daarbij uitgaan van de
loonkosten in de industrieën, die in concurrentie staan met de import-
markt dan wel van de loonkosten uitsluitend in de industrieën die voor
de export werken? De vroegere voorzitter vanhet N.V.V. ter Heide kiest
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voor de laatste zienswijze en meent mede up die grond dat wij toe-

groeien naar een situatie, „waarin het Nederlandse loon- en prijspeil

duidelijk het hoogste in West-Europa wordt, zonder dat dit afbreuk

behoeft te doen aan onze positie op de internationale markt" ~)

Tenslotte is voor de beoordeling van het ef~ect van een bepaalde loons-

verhoging voor de internationale concurrentiepositie van betekenis

hoe de uitgangssituatie precies ligt. Het geven van uitsluitsel daarover

is tot dusver bijzonder moeilijk gebleken.
In het jaarverslag wordt het in de pas lopen van het primaire reële loon

met de arbeidsproduktiviteit mede gemotiveerd vanuit overwegingen

van een zo groot mogelijke prijsstabiliteit. In het voorgaande hebben wij

er reeds op gewezen dat dit, om nog eens met Bombach te spreken, een

„naïve Vorstellung" is: „Bindung der Reallt)hne an die Arbeitspro-

duktivit~t ist weder eine notwendige noch hinl~ngliche Vorbedingung

fiir Preisstabilit~.t".3s)
De door de president van de nationale bank bepleite correctie van de

produktiviteit voor ruilvoetveranderingen is in principe volledig juist.

Technisch gesproken is dit evenwel geen eenvoudige zaak, zeker niet

wanneer deze factor vooraf in het onderhandelingsproces moet worden

ingebouwd. Eventueel is een bijstelling achteraf denkbaar. In dat ge-

val zal een opwaartse aanpassing bepaald gemakkelijker verlopen dan

een loonsverlaging up grond van het feit dat de ruilvoet vergeleken bij

de prognose een teleurstellende ontwikkeling te zien heeft gegeven.

In de praktijk kan de laatste procedure op zeer grote bezwaren stuiten.

Deze kritische kanttekeningen hebben niet de bedoeling aan de be-

schouwingen van Zijlstra over een normale ontwikkeling van de loon-

som per werknemer elke waarde te ontzeggen. Integendeel, de daarin

ten tonele gevoerde elementen spelen bij de loonvorming in ons land

alle een belangrijke rol. Men kan aan elk van deze elementen niet voor-

bijgaan wil men de loonontwikkeling zo goed mogelijk inpassen in het

algemene economische data- en verwachtingenpatroon. Tezamen leve-

ren de overwegingen in het bankverslag echter niet een concrete, on-

betwistbare aanduiding op van de term een normale loonsverhoging.

Vanuit die optiek gezien, hebben wij ook hier eerder met vuistregels

te doen dan met scherp omlijnde definities.
Wij menen dat het onmogelijk is om in de praktijk aan te geven wat
men zou moeten verstaan onder een normale loonsverhoging. Zeker,
mcn kan een algemene formule ontwerpen in de geest van : een nor-
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male loonsverhoging is een loonsverhoging die geen inbreuk maakt op
de welvaartsdoeleinden van de samenleving. Dat is een formule, die
ongetwijfeld iedereen zal onderschrijven, maar die helaas niemand
exact kan invullen. Wat normaal is, zo zijn wij geneigd voorshands te
zeggen, is datgene waartoe de partijen die deelnemen aan het loon-
politieke spel, alles wikkende en wegende, uiteindelijk besluiten. Onder
de gegeven omstandigheden zal dit vermoedelijk de beste uitkomst zijn,
omdat juist dit resultaat een gevoel van bevrediging teweeg kan bren-
gen bij allen, die er met hun belang bij betrokken zijn~) Met Bom-
bach mogen wij er dan op hopen dat tenslotte het evenwicht van
krachten tussen overheid, werkgevers en werknemers „am Ende ver-
niinftigen Proportionen garantiert".37)

Ó. CONCLUSIE

Na deze uiteenzetting over het verband tussen loonontwikkeling en ar-
beidsproduktiviteit keren wij wederom terug naar ons uitgangspunt.
Wij zijn bovenstaande beschouwingen gestart omdat wij naar een ant-
woord zochten op de vraag of er een zinnig onderscheid te maken valt
tussen een normale en een niet-normale loonsverhoging. Dit mede in
verband met de controverse tussen spaarloon, dat een deel zou vormen
van het normale loon, en investeringsloon, dat men als een extra, bo-
ven-normaal loonbestanddeel zou moeten zien. Aangezien wij geen
operationeel criterium kunnen vinden, dat ons in staat stelt om het be-
grip „normale" loonsverhoging helder en exact vast te leggen, kan
onze conclusie niet anders luiden dan dat het onderscheid tussen een
normale en een boven-normale loonsverhoging in de praktische loon-
politiek nauwelijks hanteerbaar is. Het verdient daarom geen aanbe-
veling om bedoeld onderscheid ten grondslag te leggen aan de twee-
deling tussen spaar- en investeringsloon. Binnen de enge grenzen van
een puur theoretisch model is een dergelijke gedragslijn wellicht denk-
baar; in de sfeer van het dagelijkse handwerk kan dit de discussie
slechts vertroebelen.
Dit voert ons tot de volgende definitie van het begrip investeringsloon:
het investeringsloon is een gedurende kortere of langere tijd geblok-
keerde loonsverhoging welke voor bezitsvormende doeleinden moet
worden aangewend. Deze begripsbepaling sluit nauw aan bij de defi-
nitie in de bekende nota van het Centraal Planbureau welke luidt:
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„Het investeringsloon is een beloning die de werknemer naast zijn ge-
wone, vrij besteedbare beloning ontvangt en die hij dient te bestem-
men voor duurzame belegging" 38)
Slooff tekent als bezwaar tegen het gebruik van het begrip investe-
ringsloon aan, dat elke belegging nog geen investering hoeft te beteke-
nen. Zijn voorkeur gaat daarom uit naar de aanduiding beleggings-
loon.39) Ofschoon Slooff met zijn verwijzing naar het verschil tussen
beleggen en investeren het gelijk volledig aan zijn zijde heeft, zijn wij
toch met een dergelijke begripsomschrijving minder gelukkig. Ten de-
ze kan zeer verhelderend werken de terminologie die wijlen Polak han-
teert. Deze autoriteit op het terrein van de financieringsleer noemt spa-
ren het „vormen", beleggen het „distribueren" en investeren het „aan-
wenden" van kapitaal4o)
Wat er op het stuk van het investeringsloon bij de werknemer gebeurt,
is eigenlijk niets anders dan dat hij door een loonsverhoging aan de
consumptie te onttrekken kapitaal vormt. Hij spaart dus. In verreweg
de meeste gevallen is er geen sprake van dat de individuele werknemer
zijn besparingen rechtstreeks - ofzoals Polak dit noemt, ongetrapt - be-
legt. Het beleggen van de besparingen geschiedt door een bij de rege-
ling ingeschakeld intermediair fonds. De intermediaire instelling zoekt
voor de verzamelde spaargelden een belegging en geeft daardoor aan
de desbetreffende besparingen een zekere richting. Het is tenslotte de
investeerder die bepaalt voor welk concreet doel de besparingen wor-
den aangewend.
Op grond van het door Polak gemaakte onderscheid zou het dus het
meest juist zijn om de geblokkeerde loonsverhoging te betitelen met
spaarloon en niet beleggingsloon, zoals Slooffvoorstelt. Dat wij in deze
studie desondanks de term investeringsloon prefereren houdt vooral
hiermede verband, dat wij van oordeel zijn dat in deze term het meest
geprononceerd de doelstelling van het bezitsvormingsbeleid naar voren
treedt: namelijk het leggen van een relatie tussen de beloning van de
werknemers en de in de investeringen gestalte krijgende uitbreiding
van de nationale kapitaalgoederenvoorraad. Het accent ligt - anders
dan bij spaarloon - dus meer op de besteding van de gespaarde gelden
voor investeringen, hetgeen mede omvat de mogelijkheid om invloed
op de beschikkingsmacht over investeringen uit te oefenen. Dit laatste
zowel naar het aspect van de opbouw van het bedrijfsleven als naar
het aspect van de opbrengst van de investeringen.
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De term investeringsloon lijkt ook minder dan het begrip spaarloon
verbonden met een heel bepaald soort loonsverhoging, namelijk een
loonsverhoging, die meer om conjuncturele redenen dan om structu-
rele motieven tijdelijk wordt geblokkeerd. Als zodanig is het woord
spaarloon in 1966 oorspronkelijk door de vakbeweging in ons land ge-
introduceerd.
Tenslotte biedt het gebruik van de term investeringsloon de beste aan-
sluiting op het in dit verband internationaal meest gangbare woord-
gebruik zoals :„der Investivlohn", „investment wage" of „investment
pay scheme", „le salaire d'investissement" en „il salario di investi-
mento"?~)
Reeds werd opgemerkt, dat wij niet de illusie hebben dat met onze

begripsbepaling de thans te signaleren verschillen in interpretatie ge-

heel zullen verdwijnen. Wellicht dat toch - en in deze gedachte zoeken
wij troost - een bijdrage is geleverd tot een scherper afgebakend kader,
waarbinnen het investeringsloon moet worden geplaatst. Zo men wil,

kan men de in ons land nu eenmaal ingeburgerde term spaarloon op-

vatten als een synoniem voor het bebrip investeringsloon. Bepaalde
sociaal-psychologische overwegingen, met name de voorkeur in werk-
geverskring om de laatste term in het loonoverleg zoveel mogelijk te
mijden, stempelen de opvatting dat spaarloon en investeringsloon on-

geveer vergelijkbare begrippen zijn tot een voor de praktijk bruikbare

gedragslijn.
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IV.Het investeringsloon nader beschouwd;
enkele verdehngstheoretische,

loonstrategische en institutionele aspecten

1. HET INVESTERINGSLOON EN DE CATEGORIALE INKOMENS-

VERDELING

In het welvaartsproces legt de inkomensverdeling tussen de beide polen
van voortbrenging en besteding de noodzakelijke verbindende schakel.
De distributie van het uit de voortbrenging voortvloeiende inkomens-
totaal over de economische subjecten is in hoge mate bepalend voor de
omvang en de aard van de bestedingen. Op hun beurt determineren
de bestedingen grotendeels het volume en de samenstelling van de pro-
duktie, die weer de bron vormt waaruit de inkomens van de partici-
panten aan het economische proces genereren. De inkomensverdeling
ligt als het ware als een verkeersplein midden in de stroom en tegen-
stroom van goederen en geld, die in de bekende figuur van de econo-
mische kringloop zijn meest gangbare uitdrukking heeft gevonden.
Door de centrale ligging van de inkomensverdeling in het wegenstelsel
van de volkshuishouding is een adequate behandeling van dit thema
op een wetenschapsgebied, dat reeds in het algemeen gekenmerkt
wordt door een hoge graad van circulaire causaliteit, beslist geen ge-
ringe opgave. Onze belangstelling, welke tegelijkertijd een aanzien-
lijke bekorting van het probleemveld inhoudt, blijft in verband met
het aan de orde zijnde onderwerp beperkt tot een evaluatie van het
investeringsloon, gezien vanuit de optiek van de theorie van de cate-
goriale inkomensverdeling. Van de mogelijke benaderingen van de
inkomensverdeling - de personele, de functionele, de geografische, de
structurele en de categoriale - lijkt de laatste approach voor ons doel
het meest geschikt. Bij de categoriale inkomensverdeling staat immers
op de voorgrond de opdeling van het nationale inkomen over de on-
derscheiden sociale groeperingen en het zijn in het bijzonder de inko-
mensparten van de werknemers en van de overige inkomenstrekkers, die
door het investeringsloon worden beïnvloed.
In de economische literatuur is overigens de categoriale beschouwings-
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wijze van de inkomensverdeling niet gestandaardiseerd in deze zin, dat
alle auteurs steeds dezelfde afbakeningen toepassen. Er treden daarbij
nuances op die zowel betrekking hebben op het inkomenstotaal als op
het inkomensaandeel van de diverse sociale groeperingen, terwijl even-
eens de grenzen van de groepen op verschillende wijze worden getrok-
ken. Vaak worden bovendien de functionele en de categoriale benade-
ring niet scherp van elkander onderscheiden.
Er is inderdaad een periode geweest waarin de opdeling van het na-

tionale inkomen over de drie produktiefactoren arbeid, kapitaal en

grond - de functionele verdeling dus - praktisch samenviel met die

naar sociale categorieën. Het meest sprekende voorbeeld daarvan

vormt de macro-analyse van Ricardo, wiens functionele driedeling

loon, winst (inclusief kapitaalbeloning) en grondrente overeenstemt

met de toenmalige maatschappelijke groepsopbouw van arbeiders,

burgers (kapitaalbezitters) en edelen (landeigenaar~s).1) In de huidige

verhoudingen bestaat deze bijna volledige congruentie tussen functio-

nele en categoriale inkomensverdeling echter niet meer.
Zo is voor de niet-werknemers de arbeidsbeloning een niet te verwaar-

lozen inkomenscomponent. Een, zij het oolc gering, deel van het kapi-

taalinkomen vloeit in onze samenleving naar de werknemers toe; hun

totale inkomensaandeel is derhalve uit loon én overig inkomen opge-

bouwd. Het functionele begrip arbeidsinkomensquote mag daarom

niet vereenzelvigd worden met het aandeel in categoriale zin van de

werknemers in het nationale inkomen. Tenslotte bedenke men dat in

de moderne maatschappijen allerlei inkomens tot stand komen, die

niet op deelname aan het produktieproces berusten. De categorie van

de sociale uitkeringsgerechtigden is b.v. binnen de Nederlandse ver-

zorgingsstaat van zeer grote betekenis.
In een verdelingstheorie die geënt is op de functionele geleding van

arbeid, kapitaal en grond komen de hierboven genoemde aspecten van

de hedendaagse pluriforme werkelijkheid onvoldoende tot hun recht.

Interessante pogingen om het verdelingsproces, zoals dit zich vandaag

voltrekt, meer transparant te maken, zijn ondernomen door een groep

Franse theoretici, waarvanJean Marchaldeonbetwiste kopmanvormt.2)

Deze auteurs trachten de inkomensverdeling te verklaren met behulp

van een geïntegreerde sociologisch-economische benadering, waarbij

de autonome gedragingen van een tiental meer of minder homogene

sociale groepen worden geanalyseerd naar het aspect van het in onder-
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linge wedijver streven naar behoud of uitbreiding van het iedere groe-
pering toevallende inkomenspart. Op deze manier kunnen ook de niet
over de schijf van de markt gerealiseerde inkomens in de theorie wor-
den betrokken. Vervolgens kan deze beschouwingswijze het voordeel
bieden dat het eigenstandige karakter van dc verschillende verdelings-
mechanismen - de markt, de macht, de traditie, de overheid enz. - en
hun onderlinge wisselwerkingen in één theoretisch zinvol verband
worden geplaatst. De wetenschappelijke resultaten die met deze cate-
goriale appr~ach zijn geboekt, mogen dan al tot dusver niet volledig
overtuigen, het lijkt desalniettemin een aanpak van het ingewikkelde
verdelingsproces die op een vruchtbaar uitgangspunt stoelt. Het is dan
ook verheugend dat de Franse denkrichting momenteel met name in
het Duitse taalgebied waardering geniet en navolging vindt.3)
Met de Franse verdelingstheoretici stemmen wij in dat het identifice-
ren onder de huidige omstandi;heden van de functionele en de cate-
goriale inkomensverdeling onjuist is te achten. In ons verdere betoog
heeft de term categoriale inkomensverdeling dan ook uitdrukkelijk
betrekking op de verdeling van het nationale inkomen over de diverse
sociale groeperingen. De categoriale benadering kan zeer globale cate-
gorieën omvatten zoals werknemers en niet-werknemers, doch al naar
gelang de gedifferentieerdheid van de analyse dit wenselijk en nood-
zakelijk maakt, kan vrijelijk tot sub-groepsvorming worden overge-
gaan. Zo zou men het aandeel van de werknemers - bestaande uit
inkomen uit arbeid én inkomen uit bezit - kunnen splitsen in het aan-
deel van de handarbeiders, van de employés en van de directeuren van
N.V.'s. Het aandeel van de zelfstandigen kan worden verbijzonderd
over de respectieve sub-categorieën, die men binnen deze maatschap-
pelijke groep kan onderscheiden.
De categoriale benadering behoeft evenmin beperkt te blijven tot een
beschrijving en analyse van de bruto-aandelen van de diverse sociale
groeperingen. In de sfeer van de secundaire inkomensverdeling kan de
categoriale beschouwingswijze zich richten op het aandeel van de
werknemers, de zelfstandigen, de gepensioneerden, de werklozen, de
arbeidsongeschikten enz. in het beschikbare nationale inkomen. Aldus
kan de bestaande situatie op een zo doorzichtig mogelijke manier in
kaart worden gebracht.

Na deze korte terminologische uitweiding concentreren wij onze aan-
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dacht wederom op het investeringsloon en op de invloed die van dit

loon kan uitgaan op de categoriale inkomensverdeling, meer speciaal

op het aandeel van de werknemers in het nationale inkomen.
Omdat de inkomensverdeling het verbindingsstuk vormt tussen pro-

duktie en bestedingen, kan deze verdeling vanuit tweeërlei gezichts-

hoek worden bezien. In de economische literatuur rondom de inko-

mensaandelen van de sociale groepen zijn dan ook twee hoofdstromin-

gen tot ontwikkeling gekomen. In de neo-klassieke stroming domineert

de „produktie"-approach; de inkomensverdeling wordt volgens deze

opvatting bepaald door de economische wetmatigheden die het aan-

bod van en de vraag naar produktiefactoren en de prijsvorming be-

heersen. De analytische apparatuur bestaat in dit geval voornamelijk

uit een gevarieerd samenstel van produktiefuncties, waarvan de oudste

en de bekendste is die welke door Cobb en Douglas werd ontworpen.

De tweede hoofdstroming legt het accent vooral bij de bestedingen ter

verklaring van de inkomensverdeling; men is gewoon deze denkrich-

ting aan te duiden als die van de post-Keynesianen. Omdat het in-

vesteringsloon met name de bedoeling heeft om via een verandering in

het bestedingsgedrag van de werknemers een blijvende verschuiving

in de inkomens- en vermogensverdeling ten hunne gunste te bewerk-

stelligen, zullen wij ons in het navolgende in het bijzonder met laatst-

genoemde hoofdstroming occuperen.
Zoals gezegd zijn het de bestedingen die in het economische kring-

loopschema naar Keynesiaans model de inkomensverdeling groten-

deels bepalen. Veranderingen in de verdeling in het voordeel van de

werknemers, vergen daarom veranderingen in het bestedingspatroon

van de werknemers, zo wordt in de desbetreffende economische litera-

tuur uiteengezet. De werknemers zullen er niet in slagen om zich per-

manent van een groter inkomenspart te verzekeren, indien zij met be-

hulp van hun vakorganisaties persisteren in hun streven naar uitslui-

tend vrij besteedbare loonsverhogingen. Hoe agressief of expansief de

loonstrategie van de vakbeweging ook moge zijn, deze kan als gevolg

van de veelal door de ondernemers ex post doorgevoerde prijsverho-

gingen slechts eindigen in een aanzwengeling van de inflatie en in het

weer teniet gaan van de wellicht aanvankelijk behaalde terreinwinst.

Om het beoogde herverdelingseffect te realiseren, is het noodzakelijk

de werknemers te verplichten hun loonsverhoging geheel of gedeeltelijk

om te zetten in vermogenswaarden.
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Met andere woorden en in een verbale formule die vaak wordt gebe-
zigd: het spaargedrag van de werknemers is de belangrijkste sleutel tot
een wijziging van de inkomens- en vermogensdistributie. Bombach
geeft deze opvatting aldus weer: „Unter den gegebenen Konstellatio-
nen ist die expansive Lohnpolitik allein eine untaugliche Waffen im
Kampf um ein hbheren Anteil am Sozialprodukt. Eine entscheidene
Korrektur kann nur ein ver~ndertes Sparverhalten der Lohnem-
pfánger bringen"4)
Bombach's opinie kan intussen slechts staande worden gehouden, wan-
neer de ondernemers er steeds in slagen om de hoge (boven de produk-
tiviteitsstijging uitgaande) loonsverhogingen door te berekenen. Als de
afwentelingselasticiteit kleiner is dan één, dan zal - op grond van het
in het vorige hoofdstuk geschetste verband tussen inkomensverdeling,
reëel loon en arbeidsproduktiviteit - de loonquote oplopen. De erva-
ring in ons land en in vele andere Westerse landen wijst uit dat dit
effect in feite ook is opgetreden. Men mag dus niet stellen, dat een
agressieve loonstrategie altijd en overal zinloos is. Dit is slechts het ge-
val indien de ondernemers hun eindprijzen onmiddellijk en volledig
aanpassen aan de door de vakbeweging verkregen loonsverhogingen.
Bovendien is het mogelijk dat de verhoging van het loonaandeel in het
nationale inkomen niet ten koste gaat van het winstaandeel, doch van
het aandeel van de huiseigenaren, de rentetrekkers en de ontvangers
van pachtinkomen.5)
Met het oog op bovengenoemde complicaties dient de opvatting van
Bombach enigermate te worden gemodificeerd. In deze geest, dat een
expansieve loonstrategie van de vakbeweging geen aanbeveling ver-
dient indien de ondernemers elke loonsverhoging in evenredige mate
in hun prijzen afwentelen en wanneer men het niet uit winst bestaande
aandeel van de overige inkomenstrekkers niet wenst te reduceren.
De betekenis van het spaargedrag van de werknemers voor de inko-
mens- en vermogensverdeling is in het bijzonder in het licht gesteld
door de verdelingstheorieën van Kaldor, Pasinetti en anderen. Omdat
het investeringsloon te beschouwen is als een vorm van verplicht werk-
nemerssparen is hetvan belangnadervan deze theorieënkennis te nemen.

De tkeorie van Kaldor

Nicholas Kaldor gaat uit van een situatie waarbij volledige werkgele-
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genheid voorop is gezet 6) Het nationale inkomen (Y) is daarmede be-

paald. Hij onderscheidt vervolgens twee groepen inkomenstrekkers:

de loontrekkers (L) en de ondernemers-kapitaalbezitters (O). De loon-

trekkers hebben een lage marginale spaarneiging; de niet-werknemers

sparen daarentegen een groot deel van hun inkomen. De besparingen

uit het looninkomen zullen wij voorstellen door sWL, de overige bespa-

ringen door sk0.
Voor beide groepen geldt dat hun besparingen zich proportioneel met

het inkomen bewegen; met andere woorden de marginale spaarquoten

zijn gelijk aan de gemiddelde spaarquoten. Kaldor neemt tenslotte

aan dat er in de volkshuishouding evenwicht bestaat tussen de natio-

nale besparingen en de nationale investeringen.

Wij beschikken derhalve over deze drie definitie-vergelijkingen:

(1)
(2)
(3)

Y-L-~O
I -S
S - sWL -}- sk0

De bovenstaande vergelijkingen stellen ons in staat om het aandeel van
de werknemers in het nationale inkomen te bepalen.
Substitutie van vergelijking (3) in vergelijking (2) levert:

(4) I - sWL ~- sk0

Voor Sk0 mogen wij op grond van vergelijking ( 1) schrijven Sk(Y-Ll

waardoor vergelijking (4) overgaat in:

(5) I- sWL -{- skY - skL -(sW - sk) L-}- skY

Indien wij de laatste vergelijking delen door Y ontstaat als resultaat:

(6) Y - (sW - sk) ~L-, -~ sk

Hieruit volgt tenslotte :

(~) L- IJY - sk L sk - IJY
of --

Y s~, - sk Y sk - sN,
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Vergelijking (7) drukt uit dat het loonaandeel in het nationale inkomen
wordt bepaald door de investeringsquote en de respectieve spaarnei-
gingen van werknemers en ondernemers-kapitaalbezitters. De werk-
nemers kunnen hun loonaandeel opvoeren wanneer zij meer spa-
ren: LfY is hoger naarmate bij gegeven investeringsquote sW groter is.
De geldigheid van Kaldor's redenering is gebonden aan de voorwaarde
dat sk ~ sW. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan kan het
aandeel van het overige inkomen gelijk zijn aan 0 of zelfs negatief.
De inkomensverdelingsformule van Kaldor kan aan de hand van een
eenvoudig rekenvoorbeeld worden verduidelijkt. Stel dat de investe-
ringsquote 200~o bedraagt, de „kapitalisten" 400~o van hun inkomen
sparen en de werknemers 50~0, dan volgt het aandeel van de loontrek-
kers in het nationale inkomen uit deze opstelling:

L 0,4 - 0,2 0,2
Y- 0,4 - 0,05 - 0,35 - 57o,a

Wanneer de werknemers l00~o van hun inkomen gaan sparen, terwijl
de spaarquote van het overige inkomen en de investeringsquote gelijk
blijven, dan loopt de loonquote omhoog van 570~o tot:

L 0,4 - 0,2 0,2
- 670~0 (afgerond)

Y - 0,4 - 0,1 - 0,3

De opvattingen van Oberhauser, Preiser en Gleitze

Op een iets andere en eigenlijk nog eenvoudiger manier dan Kaldor
heeft Oberhauser de cruciale betekenis van de werknemersbesparingen
voor de inkomensverdeling aangetoond.~)
Oberhauser werkt eveneens met een model, dat hoofdzakelijk op be-
kende, keynesiaanse macro-economische identiteiten berust. Evenals
Kaldor gaat Oberhauser uit van een toestand van volledige werkge-
legenheid en veronderstelt hij een gelijkblijvende investeringsquote.
De inkomensgroepen die Oberhauser onderscheidt komen eveneens
met die van Kaldor overeen.
Het nationale inkomen (Y) vormt de optelsom van het looninkomen en
het overige inkomen, respectievelijk weer te geven door de symbolen
L en O. Dus:

(1) Y-L~O
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Het nationale inkomen wordt besteed aan consumptie en aan investe-
ringen :

(2) Y-C~I

De consumptieve uitgaven bestaan eendeels uit de consumptie van de
loontrekkers (CW) en anderdeels uit de consumptie van de niet-werk-
nemers (Ck). Voor vergelijking (2) mogen wij nu schrijven:

(3) Y- CW f Ck -f- I

Het looninkomen van de werknemers is gelijk aan de consumptieve
uitgaven van de werknemers vermeerderd met hetgeen zij sparen (SW) :

(4) L - CW f Sw

Uit de vergelijkingen (1) en (4) volgt dat het overige inkomen over-
eenkomt met :

(5) O - Y - CW - SW

In vergelijking ( 5) mogen wij op grond van vergelijking (3) Y- CW
vervangen door Ck -~- I, zodat wij tenslotte krijgen:

(6) O - Ck ~ I - SW

Het overige inkomen blijkt dus gelijk te zijn aan de som van de con-
sumptie van de niet-werknemers en de investeringen verminderd met
de besparingen van de werknemers.
Indien wordt aangenomen dat de consumptie van de niet-werknemers
een autonome factor vormt, dan zijn de investeringen en de werkne-
mersbesparingen de belangrijkste determinanten van de respectieve
inkomensaandelen.
Als de investeringen eveneens constant worden verondersteld, kunnen
de werknemers via opvoering van hun besparingen het aandeel van
het overige inkomen verminderen en hun eigen aandeel in het natio-
nale inkomen verruimen. Doordat zij meer sparen bouwen de werk-
nemers tegelijkertijd een vermogen op. Aldus kunnen de werknemers
de inkomens- en de vermogensverdeling in hun voordeel wijzigen.
Oberhauser vat de conclusie waartoe hij komt zo samen: „Eine ?~nde-
rung der Einkommensverteilung und damit der Verm~gensverteilung
ist haupts~,chlich davon abh~ngig, ob es gelingt, die Arbeitnehmer auf
irgendeinem Wege zu veranlassen, einen grbszeren Teil ihres Einkom-
mens als heute der volkswirtschaftlichen Kapitalbindung zuzu-
fuhren".8) Het investeringsloon is een instrument, waarmede deze
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taakstelling kan worden volbracht.
Bij Preiser treffen wij in grote lijnen dezelfde opvatting aan. Aan de
hand van praktisch hetzelfde verdelingsmodel als dat van Oberhauser
komt deze schrijver tot de slotsom, dat de investeringen in de inko-
mensstrijd het sterkste wapen zijn van de ondernemers, terwijl de werk-
nemers op dit terrein vooral zijn aangewezen op het „breekijzer" van
de besparingen. De investeringen, aldus Preiser, bezitten niet alleen:
„eine strategische Bedeutung fur das Wachstum, sondern auch fur die
Hóhe des Profits. Je mehr die Unternehmer investieren um so mehr

kánnen siejedem Versuch der Arbeiter, ihren Anteil am Sozialprodukt
zu erhëhen, entgegenwirken. Umgekehrt ist in diesem Kampfzwischen
Kapital und Arbeit das Sparen die Waffe der Arbeiter; denn es ver-
kleinert den Gewinn".9)
Preiser beklemtoont dat om een blijvende verandering in de inkomens-

en vermogensverdeling te bewerkstelligen, de loonsverhogingen ge-
paard moeten gaan met een wijziging in de bestedingsgewoonten
van de werknemers. Om het sparen van de werknemers te bevorderen
acht Preiser het middel van het investeringsloon zeer geschikt. Hij staat
dan ook zeer positief tegenover de gedachte om met het investerings-
loon als hefboom het bestaande verdelingspatroon structureel te wij-
zigen.
Een variant op de gedachtengang van Oberhauser en Preiser heeft

Bruno Gleitze ontwikkeld. Gleitze is jarenlang directeur geweest van
het economisch-wetenschappelijk bureau van de Deutsche Gewerk-
schaftsbund en in die functie vooral heeft hij zich intens met het vraag-
stuk van de bezitsvorming bezig gehouden.
In een dynamische maatschappij, zo stelt deze auteur, zijn de investe-

ringen niet steeds gelijk aan de spontane besparingen. Om de investe-
ringen volledig te financieren, gaan de ondernemingen er toe over om
de prijzen te verhogen. De gestegen prijzen representeren gedwongen
besparingen. Deze gedwongen besparingen zijn noodzakelijk om de

ontbrekende besparingen aan te vullen. Voor de ondernemingen vor-
men de aldus verkregen middelen een aanwas van hun reële vermo-
gen. De financiering hiervan is ten laste gegaan van de niet tot de on-
dernemingen behorende sector van de nationale economie, voor het

merendeel bestaat deze sector uit werknemers. De optrekking van de

prijzen heeft deze categorie gedwongen tot een consumptiebeperking.

Als de werknemers meer zouden sparen langs een andere weg dan die
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hen via de prijspolitiek van de ondernemingen wordt opgedrongen, en
als bovendien de investeringen op hetzelfde peil zouden blijven, dan
zouden de werknemers de eigendom van de desbetreffende reële ver-
mogenswaarden verwerven. Door het opvoeren van de besparingen
maken de werknemers het voor de ondernemingen onmogelijk om met
behulp van prijsstijgingen hun winsten te verruimen.
Gleitze is van oordeel dat het realiseren van wat hij in onze notatie het
Sw-effect noemt - het bevorderen van werknemersbesparingen - de
harde kern uitmaakt van de meeste moderne bezitsvormingsplannen.
Met name verwijst hij in dit verband naar het reeds eerder genoemde,
bekende theorema van von Nell-Breuning: „Sparen ohne Konsum-
verzicht". Dit theorema beschouwt Gleitze als dé theoretische grond-
slag voor de conceptie van het investeringsloon.lo)

De critiek van Pasinetti

Een bezwaar dat tegen de zienswijze van Kaldor en anderen kan worden
aangevoerd, is dat zij voorbij gaan aan het feit, dat wanneer de werk-
nemers meer sparen zij vermogen vormen en dat op die grond hun
aandeel in het nationale inkomen niet kan samenvallen met het loon-
aandeel alleen. De werknemers ontvangen daarnaast een inkomen uit
vermogensbezit.
Indien men het werknemersaandeel in de categoriale zin van het woord
in de beschouwing wil betrekken, mag dit aspect niet worden verwaar-
loosd. Temeer niet, waar toepassing van het investeringsloon zou leiden
tot de mede-eigendom van de kapitaalgoederenvoorraad en de werk-
nemers dientengevolge zouden delen in de revenuen daarvan. Onder
zulke omstandigheden is de „two way split-up" die Kaldor c.s. han-
teren - in wezen een transformatie van het dichotome maatschappij-
beeld van Marx: de proletariërs contra de kapitalisten in een moderne
variant van loontrekkers contra ondernemers - minder gelukkig. Men
zou het ook zo kunnen zeggen: Kaldor heeft in plaats van een catego-
riale benadering van de inkomensverdeling de functionele approach
gebruikt.
Het over het hoofd zien van de kapitaalinkomens-component van de
werknemers betitelt Pasinetti als „a logical slip", want zo stelt hij te-
recht :„in any type of society, when any individual saves a part of his
income, he must also be allowed to own it, otherwise he would not save
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at all".u) Pasinetti heeft het model van Kaldor geherformuleerd en

aangepast aan de categoriale benadering. Voor ons is het nu van belang

vast te stellen of deze aanpassing consequenties heeft voor de eerdere

zienswijze, dat het opvoeren van de werknemersbesparingen zal leiden

tot een groter werknemersaandeel in het nationale inkomen en tot een

in het voordeel van de werknemers gewijzigde vermogensverdeling.

Wij handhaven de voorheen benutte symbolen met dien verstande,

dat O nu staat voor het totale inkomen uit kapitaal en dat OW en Ok re-

spectievelijk weergeven het kapitaalinkomen van de werknemers en van

de overige inkomenstrekkers. De symbolen sWOW en skOk hebben be-

trekking op de spaarquoten van het kapitaalinkomen van de werkne-

mers en van het kapitaalinkomen van de overige groeperingen.

Wij beschikken over vier definitievergelijkingen, namelijk:

(1) Y-L~-OW~-Ok
(2) I - s
(3) S - s~,,L ~- sWOW -}- SkOk
(4) O - OW -F Ok

De spaarfunctie van de werknemers kunnen wij weergeven met :

(5) Sw - sW (L ~- ~W)

Substitutie van de vergelijkingen ( 3) en (5) in vergelijking (2) levert:

(6) I- s~„ (L -~ OW) -~ Sk ~k

Op grond van vergelijking (1) mogen wij de besparingen uit het kapi-

taalinkomen var. de niet-werknemers uitdrukken als volgt:

(~) sk ~k - Sk; Y-(L ~ ~W) f
Vergelijking (6) gaat daardoor over in:

(8) I - sW (L ~- OW) -~ sk ~ Y - (L f OW) ~

Indien wij het rechter- en linkerlid van bovenstaande vergelijking

delen door Y, dan ontstaat na enige bewerkingen:

(9) Y-(sW - sk) L Í,OW ~- sk

Uit deze laatste vergelijking volgt tenslotte voor het aandeel van de

werknemers in het nationale inkomen:
(10) L-}- OW - I~Y - sk - sk - I~Y

Y sW - Sk sk - SW
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Het categoriale aandeel van de werknemers in het nationale inkomen
wordt dus eveneens bepaald door de investeringsquote en de respec-
tieve spaarneigingen. Het werknemersaandeel beslaat een grotere
fractie van het nationale inkomen naarmate bij gegeven investerings-
quote de besparingen van de werknemers groter zijn.
Vergelijking (10) van het Pasinetti-model toont aan dat in een volks-
huishouding met twee groepen inkomenstrekkers de vakbeweging niet
in staat is om alléén door middel van een verhoging van de lonen het
aandeel van de werknemers in het nationale inkomen op te voeren.
Deze conclusie geldt zo lang de investeringen een constante fractie uit-
maken van het nationale inkomen en zo lang tevens de spaarneigingen
van beide groeperingen geen verandering ondergaan. De inkomens-
verdeling wordt immers door deze drie parameters bepaald: I~Y, sW
en sk. Wordt evenwel de actie van de vakbeweging gericht op een com-
binatie van een loonsverhoging met een hogere spaarquote van de
werknemers dan wordt daardoor de inkomensverdeling ten gunste van
deze laatste groep gewijzigd.
Het investeringsloon - daar komt een geblokkeerde, voor verplicht
sparen bestemde loonsverhoging op neer - verschaft de werknemers
een aanspraak op de met dit loon gefinancierde investeringen. Deze
investeringen vormen een deel van de jaarlijkse uitbreiding van de
nationale kapitaalgoederenvoorraad. Naarmate de werknemers bij
constante investeringsquote en constante spaarquote van de overige
inkomenstrekkers hun besparingen verhogen, zullen zij geleidelijk een
groter deel van de nationale kapitaalgoederenvoorraad in eigendom
verwerven.~)

De waarde van de verdelingstheorieën van Kaldor, Oberhauser, Prei-
ser, Gleitze en Pasinetti reikt uiteraard niet verder dan de veronder-
stellingen waarop ze zijn gebouwd. In het bijzonder mag niet onver-
meld blijven dat de crux in deze theorieën wordt gevormd door de
suppositie dat de investeringsquote ongevoelig is voor de veranderin-
gen die zich in de inkomens- en vermogensverdeling ten voordele van
de werknemers voltrekken dank zij het feit dat de werknemers hun
besparingen vergroten.
Vanzelfsprekend is dit een veronderstelling waarvan de juistheid niet
zonder meer boven elke twijfel verheven is. Men mag aannemen dat
de overige inkomenstrekkers niet van harte zullen instemmen met een
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vermindering van hun aandeel in het nationale inkomen. Over de
vraag of een dergelijke vermindering zich steeds en onder alle omstan-
digheden zal vertalen in een reductie van de investeringsactiviteit,
wordt in de literatuur verschillend gedacht. De onzekerheid daarom-
trent is evenwel voldoende grond om de waarschuwing van Niehans
ter harte te nemen, dat het niet zonder gevaar is om op basis van de
hiervoor gereleveerde theoretische inzichten „den Gewerkschaften
etwa zu empfehlen, im Interesse ihres Einkommensanteils auf ver-
mehrtes Sparen der Arbeiter hinzuarbeiten..., solange die Reaktions-
weisen der Wirtschaft nicht n~her bekannt sind".~) De belangen die
daarbij voor de werknemers en voor de gehele samenleving op het spel
staan, dwingen ertoe zich terdege rekenschap te geven van de moge-
lijke effecten die invoering van het investeringsloon teweeg kan bren-
gen. In dit opzicht dienen de besproken verdelingstheorieën nader op
hun operationele waarde te worden getoetst.
Met dit thema betreden wij evenwel het terrein van een problematiek,
die wij ter behandeling in hoofdstuk V hebben gereserveerd. In dat
hoofdstuk zullen wij enkele beschouwingen wijden aan de macro-eco-
nomische gevolgen van het investeringsloon tegen de achtergrond van
de Nederlandse volkshuishouding.

2. HET INVESTERINGSLOON EN DE LOONSTRATEGIE VAN DE

VAKBEWEGING

De werknemersvakbeweging kan worden beschouwd als de voornaam-
ste bewegende kracht ter handhaving en verbetering van de maatschap-
pelijke positie van de afhankelijke beroepsbevolking. Een zeer belang-
rijk deel van haar activiteiten is rondom de arbeidsbeloning georgani-
seerd. Het investeringsloon vormt een speciaal element van de arbeids-
beloning. Met behulp van dit instrument kunnen de werknemers een
grotere bijdrage leveren aan de nationale besparingen.
De in de voorgaande paragraaf uiteengezette inzichten omtrent de
krachten die de categoriale inkomensverdeling bepalen, bieden een
theoretische basis voor de stelling, dat deze verhoogde spaaractiviteit
kan leiden tot een omvangrijker aandeel van de werknemers in het
nationale inkomen en in een zich geleidelijk vermeerderend aandeel
in de nationale kapitaalgoederenvoorraad. De werknemers kunnen op
deze wijze toegang verwerven tot een van de meest vitale onderdelen
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van het moderne produktiesysteem: zij worden betrokken in het pro-
ces van kapitaalvorming, hetgeen in principe de claim versterkt om
mede invloed uit te oefenen op de besluitvorming ten aanzien van de
aanwending van de kapitaalfactor in de samenleving.

Zo gezien, zou het investeringsloon op de vakbeweging een grote aan-
trekkingskracht moeten uitoefenen. Het traditionele streven naar op-
voering van de arbeidsbeloning zou aldus immers kunnen worden ge-
combineerd met de tegenwoordig in die kring zo vaak beklemtoonde

noodzaak van een fundamentele correctie van de bestaande vermo-

gens- en beslissingsstructuur.
Het inzicht dat het realiseren van een hogere nominale loonvoet op
zich niet toereikend is voor een herziening van de geldende inkomens-
en vermogensverhoudingen is ongetwijfeld tot de vakbeweging door-
gedrongen. Een vooraanstaand D.G.B.-functionaris laat dit duidelijk

blijken, wanneer hij zegt „Lohnpolitische Masznahmen allein k[innen

die Einkommensverteilung nicht wesentlich ~ndern. Die Einflusznah-
me auf die Verwendung der Einkommen musz hinzukommen".14)
Het belang van vermogensbezit voor de maatschappelijke positie van
de werknemers wordt eveneens door deze auteur onderkend: „Von
besonderer Bedeutung in Verteilungskampf ist der Besitz von Verm[)-

gen. Der starre Angebotszwang von der Seite der Arbeiter wird durch
Verm~gensbesitz relativiert. So geht auszer von der Kreislaufwirkung
der Verm~gensbildung der Arbeitnehmer auch eine Wirkung auf die
sozial~konomischen Machtspositionen aus".lb) In deze laatste opmer-
king herkennen wij de opvatting van Preiser, die de afhankelijkheid

van de loonarbeider vooral in relatie ziet met het feit, dat degene die

niet over vermogen beschikt niet met zijn arbeidsaanbod kan „wachten"
totdat zich voor hem de meest gunstige gelegenheid voordoet. Zijn
aanbod is, aldus Preiser, niet elastisch doch star. Daarom moet hij zich

voegen naar de voorwaarden die anderen stellen; eenvoudig omdat hij

geen andere keus heeft.ie)
Een gezaghebbende stem uit het vaderlandse vakbewegingskamp was
tot voor kort die van Kloos. Zijn visie op de beperktheden van een lou-
ter nominale inkomensclaim wordt als volgt verwoord: „Er zijn gren-
zen aan de mogelijkheden om met loonpolitieke maatregelen de verde-

ling van het nationale inkomen ten gunste van de loontrekkers te be-

invloeden. De vakbeweging nadert immers een kritieke grens zodra
het loonaandeel zo hoog wordt opgevoerd, dat het teruglopen van de
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winsten leidt tot aantasting van de investeringen die nodig zijn voor
technische vernieuwing en toekomstige werkgelegenheid. Verdergaan-
de herverdeling door middel van loonsverhogingen is alleen maar mo-
gelijk als tegelijkertijd het totaal van de besparingen gehandhaafd
wordt waaruit de investeringen moeten worden gefinancierd. Anders
gezegd: de werknemers zullen uit hun loonaandeel moeten besparen
en investeren voorzover loonsverhogingen een aantasting van bespa-
ringen en investeringen betekenen".17) Dit tamelijk lange citaat geeft
een vrij representatief beeld van de opvattingen, die over het instru-
ment van de nominale loonsverhoging als correctief op de inkomens-
en vermogensdistributie binnen de Nederlandse vakbeweging leven.
Het illustreert tevens dat men er zich van bewust is, dat sparen een
noodzakelijk complement vormt van een duurzaam ten gunste van de
werknemers verlegde verdelingslijn. De voorstellen tot invoering van
vermogensaanwasdeling en investeringsloon - beide systemen van ge-
dwongen besparingen - zijn dan ook mede uit dit besef voortgesproten.

Loonvorming, de resultante van een gecompliceerd ritueel

Een door de vakbeweging ten onzent in de laatste jaren veel gebruikte
formule is deze, dat haar loonstrategie in functie moet worden gezien
van het streven naar een fundamenteel gewijzigde verdeling van in-
komen, vermogen, kennis, zeggenschap en macht. De taakstelling op
het gebied van het arbeidsvoorwaardenbeleid heeft daardoor een veel
bredere reikwijdte gekregen dan het verkopen van arbeidskracht tegen
de hoogste prijs. Het optreden van de vakbeweging op de „loonmarkt"
is ingebed in een breed raam van macro-sociale, -economische en -poli-
tieke overwegingen. De omvang en samenstelling van de loonclaim
komt tot stand binnen de contekst van een proces, dat allesbehalve een
eenvoudig en doorzichtig gebeuren vormt. Over de rol van de vakbe-
weging in dit proces van loonvorming, haar gedragsmotieven en haar
streefdoelen, is een uitgebreide literatuur verschenen, met name in de
Angelsaksische wereld.1e) Aangezien wij onze aandacht in het volgende
vooral op de Nederlandse situatie toespitsen, gaan wij hieraan groten-
deels voorbij.
Telkens in het najaar beleven wij in ons land het vaste ritueel van de
ofl'iciële dans der overheidsmiljarden en het vaak maanden durende,
zeer ingewikkelde ballet van lonen en prijzen. De op datvlak vertoonde



138 Het inaesteringsloon nader beschouwd

arabesken, changementen en pirouettes brengen hoogstens voor de
echte ingewijden een zekere vervoering met zich. Voor de meeste toe-
schouwers echter treden er zo vaak positiewisselingen op en gebruiken
de hoofdfiguren in de uitvoering soms zo merkwaardige argumenten,
dat zij veelal gelaten het resultaat van het spel afwachten en hun eind-
oordeel pas geven, nadat het eerstvolgende op de nieuwe overeenkomst
gebaseerde loon- of salarisbriefje in ontvangst wordt genomen. Meer
dan het individuele beleven van het proces van collectieve arbeids-
voorwaardenvorming interesseert ons evenwel de structuur van dit
proces en de wijze waarop daarbinnen de loonuitkomst wordt bepaald.
De structuur van de collectieve onderhandelingen over de arbeids-
voorwaarden laat zich in economische termen beschrijven als een bila-
teraal monopolie. Houdt men de zeer gewichtige rol van de overheid
in het oog, dan kan men met Kuster op goede gronden spreken van een
trilateraal monopolie.19) In een dergelijke marktconstellatie is de eco-
nomische theorie niet in staat om de evenwichtsloonvoet exact te be-
palen. „Deze monopolievorming aan beide kanten van de markt heeft
een situatie doen ontstaan, waarin nauwelijks meer kan worden ge-
sproken over „de vraag en het aanbod, die te zamen het loon bepalen".
Over de uitkomst van onderhandelingen tussen twee monopolisten
valt nl. moeilijk iets te voorspellen", zo schrijft Andriessen.20) Bombach
formuleert het aldus :„Zu n~.chst und vor allen Dingen bilden sich die
L~hne unter den Bedingungen des bilateralen Monopols, d.h. auf
gleichgewichtslosen M~.rkten"?1) Op zulke markten is er „keinen Me-
chanismus, der dafur sorgt, dass sich automatisch die „richtigen" Pro-
portionen einstellen".22)
In een fraaie beschouwing over de verschillende dimensies van de loon-
theorie merkt Rothschild op, dat de loonfixatie in een volkshuishou-
ding het resultaat is niet alleen van vraag- en aanbodverhoudingen,
maar dat daarop doorwerken institutionele krachten, sociaal-psycho-
logische factoren, elementen van sociologische aard zoals maatschap-
pelijke opvattingen en gewoonten, en dat al deze krachten, factoren en
elementen minstens op korte termijn invloed uitoefenen op de uitkom-
sten van het onderhandelingsproces.~) Terecht waarschuwt ~ker-
man :„The social economist should not envisage price-fixing on the
labour-market as a purely economic process".~) Ondanks alle theore-
tische studies en empirische onderzoekingen, zo meent Levinson, is
het probleem van de loononderhandelingen en de loonbepaling onop-
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gelost gebleven: „it has remained largely intractable" z6)
Het onvermogen van de theorie om voor de huidige moderne constel-
latie van de wage-market ex ante het evenwichtspunt aan te geven,
betekent intussen geenszins dat de medespelers in het loonpolitieke
bedrijf niet aan zekere grenzen gebonden zouden zijn. De evenwichts-
loonvoet moge dan al niet min of ineer automatisch uit het onderhan-
delingsproces te voorschijn treden, de partijen zijn toch gehouden om
het kader waarbinnen zij en de criteria aan de hand waarvan zij hun
onderhandelingen voeren zo veel mogelijk te objectiveren en te ratio-
naliseren. Von Nell-Breuning noemt alle factoren die invloed uitoefe-
nen op de loonhoogte en de loonstructuur de „Lohnbildung". Daartoe
kan men rekenen de loonontwikkeling in het buitenland, de prijsbewe-
ging, de arbeidsproduktiviteit, vraag- en aanbodverhoudingen op de
arbeidsmarkt, de fiscale en sociale premiedruk, de door de bedrijven
gerealiseerde winsten, de stand van de betalingsbalans, enz.
Geen van deze criteria leidt geïsoleerd of in combinatie beschouwd tot
één bepaald onderhandelingsresultaat. De loonuitkomst moet, naar
het woord van von Nell-Breuning, in bijna letterlijke zin door partijen
worden „gemaakt" of „gezocht" te midden van een hele reeks bij de
„Lohnfindung" inacht tenemeneconomische ensociale overwegingen~)
Zelfs wanneer partijen bereid zijn een zo verantwoord mogelijke, za-
kelijke opstelling te kiezen, blijft dit proces van „Lohnfindung" vooral
voor de onderhandelaars een bijzonder lastige taak. De moeilijkheids-
graad van de onderhandelingen wordt immers nog verhoogd door het
feit dat over de zich tot kwantificering nog het best lenende factoren op
het moment van inschatten daarvan vaak een grote mate van onze-
kerheid bestaat. Weliswaar beschikken wij in ons land over een voor-
trefielijk functionerend, de economische toekomst verspiedend bureau,
de praktijk bevestigt dat ten aanzien van sommige sleutelvariabelen
de predicties soms aanmerkelijk van de realisaties afwijken. Met name
geldt dit de voorspellingen over de mutatie in de wereldhandel en de
toeneming van de arbeidsproduktiviteit.
Een deel van de onzekerheid over de uitkomsten van de loononder-
handelingen vloeit daarnaast voort uit onbekendheid over de waar-
dering, die in de achterbannen van de onderhandelaars wordt gehecht
aan het samenstel van economische data en perspectieven en de eind-
resultaten van het overleg. Dikwijis doen zich daarbij ook niet-econo-
mische invloeden gelden. In de aanvaarding van de uitkomsten van
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het overleg kan een bevestiging gelegen zijn van politieke coalities,
die sommigen bij voorkeur niet wensen. Ook spelen posities van af-
zonderlijke organisaties een rol, ten opzichte van het verbond waarvan
zij deel uitmaken en~of ten opzichte van de eigen „rank en file". Het
belang van zulke op de eigen organisatie gerichte motieven voor de
loonvorming is onder andere in het licht gesteld door A. Ross?')
Voor de samenleving als geheel en voor het realiseren van de welvaarts-
doeleinden van die samenleving is het natuurlijk niet onverschillig op
welk punt tenslotte de prijs voor de arbeid wordt gefixeerd?e) De loon-
post vormt in het rekenschema van nationale middelen en bestedingen
een uitermate gewichtig gegeven, waarvan grote invloed uitgaat op
het evenwicht tussen de collectieve en de private sector en tussen de
investeringen en de consumptieve bestedingen. De lonen staan daar-
naast in directe relatie met de beweging die het prijspeil vertoont en
werken door op de werkgelegenheid en de externe positie van de volks-
huishouding. Het loonpeil is economisch gezien een belangrijke strate-
gische variabele en als zodanig mede daardoor voorwerp van de stuur-
kunst, waartoe bijna elke regering zich onder de huidige omstandig-
heden en op basis van moderne economische inzichten geroepen voelt.
Ook op de sociale verhoudingen oefenen de lonen een niet te veron-
achtzamen invloed uit : zij bepalen mede de stabiliteit van het gehele
socio-economische systeem. Dat maakt de uitspraak van Arndt begrij-
pelijk: „Die Lohnbildung darf niemals allein Ergebnis eines Macht-
kampfes zwischen Arbeitnehmer und Unternehmerschaft sein, sondern
sie musz sich volkswirtschaftlichen Erw~gungen unterordnen. Selbst-
verst~ndlich finden diese nicht zuletzt ihre Grenze an sozialpolitischen
Notwendigkeiten"?9)

Sleutelcomponenten in het loonbeleid van de Nederlandse vakcentrales

Tegen de achtergrond van voorgaande beschouwingen zullen wij een
poging wagen om de sleutel-componenten aan te geven van de doel-
stellingen die de Nederlandse vakcentrales de laatste jaren op het ter-
rein van de arbeidsvoorwaardenvorming globaal genomen nastreven.
Voorop in het arbeidsvoorwaardenbeleid staat de zorg voor een rede-
lijke, individuele en naar inkomensniveau gespreide deelname van de
werknemers in de groei van de reële welvaart. De vakbeweging fun-
geert in dit opzicht als „wage engine", als loonlocomotief dus. De na-
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gestreefde initiële, bruto arbeidsvoorwaarden-verbetering wordt meest-
al in eerste instantie vastgehecht aan de verwachte stijging van de
arbeidsproduktiviteit. In de overwegingen rondom de omvang van
de te stellen looneis worden daarnaast onder meer betrokken de ont-
wikkeling van de lonen in het omringende buitenland, de positie van
het overige inkomen en de situatie op de arbeidsmarkt.
Om de overeengekomen loonsverhoging tegen prijserosie te bescher-
men, wordt het systeem van na-indexering toegepast. Dit houdt in dat
telkens na verloop van meestal een halfjaar de loon- en salaristabellen
worden opgetrokken met het percentage prijsstijging, dat gedurende
een bepaalde referentie-periode is opgetreden.
De verdeling van de arbeidsvoorwaardenverbetering (initiële én
na-indexering) over de verschillende categorieën van werknemers
wenst men bij voorkeur aldus te doen geschieden, dat de lagere inko-
mens relatief ineer en de hogere inkomens relatief minder ontvangen.
De concrete vertaling hiervan kan worden waargenomen in het streven
naar een initiële loonsverhoging voor een deel in procenten en voor
een ander deel in centen. Op het terrein van de prijscompensatie vindt
dit zijn uitdrukking in het werken met „vloeren" en „plafonds"; het
jargon op dit stuk is de laatste jaren nog verrijkt met de term „aftop-

~~pen .
Een tweede aspect dat karakteristiek is voor het arbeidsvoorwaarden-
beleid van de vakbeweging bestaat hierin, dat men met dit beleid een
bijdrage wil leveren aan de uitbouw van de collectieve welvaart en het
collectieve welzijn in ruime zin. Ten opzichte van de overheid worden
eisen gesteld over de omvang maar vooral ook over de globale samen-
stelling van de overheidsuitgaven en over verbeteringen in de sfeer van
de sociale verzekeringen.
Wij ontmoeten hierbij de vakbeweging als een maatschappelijke pres-
siegroep, die regering en parlement onder druk zet om bepaalde wen-
sen ingewilligd te krijgen. De huidige economisch-politieke functie
van de overheid en het gewicht van parlementaire beslissingen voor
haar eigen taakstellingen maken de penetratie van de vakbeweging op
dit bredere veld verklaarbaar. Naast de loonactie is dit politiek-maat-
schappelijke terrein uitgegroeid tot wat in de Duitse literatuur wel „das
zweite Kampffeld der Gewerkschaften" wordt genoemd.
De invloed van de vakbeweging op de loononderhandelingen en het
resultaat daarvan stelt haar in staat om de loonclaim zodanig te va-



142 Het inaesteringsloon nades beschouwd

riëren als voor het realiseren van het beoogde druk-effect wenselijk
wordt geacht. De vorm waarin dit gebeurt kan verschillend zijn. Men
kan zich al dan niet bereid tonen om met de looneis achter te blijven
bij de produktiviteitsstijging. Men kan daarnaast al dan niet instem-
men met het hanteren van een drempel in de prijscompensatie, via
welke drempel het mogelijk is bepaalde componenten van de prijsstij-
ging bij de na-indexering buiten beschouwing te laten.
Het streven naar behoud en zo mogelijk naar versteviging van de eigen
positie als organisatie vormt een derde element in het arbeidsvoor-
waardenbeleid. De eigen leden moeten tevreden kunnen zijn over het
onderhandelingspakket, de houding van de onderhandelaars en het
uiteindelijk resultaat. Men wenst de aantrekkingskracht op de ongeor-
ganiseerden te vergroten juist tijdens de fase van de loononderhande-
lingen. Rekening wordt gehouden met de geloofwaardigheid van de
loonclaim in de ogen van het grote publiek, hetgeen leidt tot bijzon-
dere aandacht voor de verzorging van de public relations. In bovenge-
noemde facetten treedt de vakbeweging vooral naar voren als een
„political institution" zoals Ross dit op boeiende wijze heeft beschre-
ven.
De vierde en laatste sleutelcomponent is gelegen in de poging van de
vakbeweging om langs de weg van de loononderhandelingen een ver-
betering van de positie van de arbeidsfactor in het bedrijfsleven te be-
reiken. Deze functie brengt de vakbeweging in de rol van stimulator
van het sociale bedrijfsbeleid. Concrete uitwerkingen hiervan vinden
wij onder meer in c.a.o.-bepalingen met betrekking tot een sociaal
jaarverslag, de invoering van een sociaal statuut, het waken tegen ver-
waarlozing van de belangen van werknemers bij selectie-, introduktie-
en promotieprocedures en bij bepaalde te verrichten werkzaamheden,
het opkomen voor bepaalde categorieën van het personeel (jeugdigen,
oudere werknemers), de uitbreiding van de taak en de versterking van
de controlefunctie van de ondernemingsraad en het verkrijgen van faci-
liteiten voor het bedrijvenwerk van de vakbeweging.
De vier hierboven opgesomde functies van de vakbeweging - die van
loonlocomotief, maatschappelijke pressiegroep, politieke institutie en
van stimulator van het sociale bedrijfsbeleid - kennen alle de loonon-
derhandelingen als concentratie-punt, omdat bij het aflopen van de
oude c.a.o. de vakbonden niet meer gebonden zijn aan de zgn. vredes-
plicht. Met andere woorden, de vakbeweging kan in die situatie tot
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actie overgaan zo zij dit wenselijk acht, zonder meteen het risico te
lopen van een veroordeling door de rechter wegens contractbreuk en
wanprestatie.

Houding van de vakbeweging tegenover het investeringsloon

Duidelijk moge zijn dat de vakbeweging allerminst kan worden opge-
vat als een instelling, die uitsluitend door het mechanisme van de louter
individuele welvaartsvermeerdering wordt voortbewogen. Haar mo-
tieven zijn heel wat meer complex dan het uiterst simpele slagwoord
„we want more, more and more" vermag uit te drukken. Evenals de
mede- en tegenspelers op het loonfront staat de vakbeweging telken-
male voor het moeilijke probleem van de „Lohnfindung" : wat is - alle
omstandigheden in aanmerking genomen - de meest verantwoorde
loonclaim qua omvang en samenstelling? Zowel intern - wat de eigen
geledingen betreft - als extern - ten opzichte van de overheid en de
werkgevers - moet via druk en tegendruk een oplossing worden gezocht
binnen de doorsnede van de voor elke partij geldende zone van aan-
vaardbaarheid.
Aangezien het economische draagvlak van een volkshuishouding niet
bestand is tegen een onbeperkte cumulatie van claims, is ook de vak-
beweging genoodzaakt prioriteiten te stellen. Zij tnoet dit doen in een
economie waarin het beslag van de collectieve sector (overheid en so-
ciale verzekeringen) op de jaarlijkse groei - mede door haar toedoen -
een aanzienlijke omvang heeft aangenomen. Binnen de particuliere
sector is vooral in de loop van de jaren zestig het aandeel van de overi-
ge inkomens flink gedaald. Daardoor stuit men op grenzen van rende-
ment, groei, investeringsactiviteit en werkgelegenheid. De marges voor
een verdere ophoging van de individuele welvaart zijn als gevolg hier-
van smal geworden. Dat heeft geleid tot een versterkte aandacht voor
de verdeling van de ruimte binnen de werknemersgroep zelve. De zo-
genaamde nivellering heeft aan de maatschappelijke verdelingsstrijd
een nieuw accent gegeven en nieuwe spanningen opgeroepen.
Welke betekenis kan binnen de beschreven contekst van loonstrategi-
sche problemen aan het investeringsloon worden toegekend? Kan dit
instrument een bijdrage leveren aan de oplossing van de vraagstukken,
die de vakbeweging op haar weg ontmoet? Wij menen met anderen
dat dit in principe inderdaad het geval is.
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In de eerste plaats kan het investeringsloon tegenwicht bieden tegen
de fatalistisch aandoende en overigens ook, althans economisch, niet
met feiten te staven opvatting, dat het per saldo steeds de kapitaal-
factor is die als overwinnaar uit het strijdperk treedt. Indien iedereen
deel zou hebben aan de vermeerdering van het produktieve vermogen
kan een klimaat ontstaan, waarbij het gemakkelijker mogelijk lijkt om
voor een bepaald beleid de instemming van de werknemers te verkrij-
gen. Het overstijgen van de in de samenleving aanwezige polarisatie-
tendensen en polarisatie-behoeften heeft meer kans van slagen met
een perspectief dat de grote groep van werknemers uitzicht biedt op de
mede-eigendom van de kapitaalgoederenvoorraad en de medezeggen-
schap daarover.
In de tweede plaats kan het in de huidige maatschappelijke verhou-
dingen van groot belang zijn dat het scheppen van een meer gelijkma-
tige welvaartsdistributie met name via het investeringsloon wordt ge-
realiseerd. De ervaringen die tot dusver met de nivellering in de inko-
menssfeer zijn opgedaan, wijzen er op dat dit licht ontvlambare maat-
schappelijke toestanden tot gevolg kan hebben. In het bijzonder is
daarvan sprake wanneer én de belastingen én de initiële loonsverho-
ging én de prijscompensatie simultaan worden ingezet om evenwich-
tiger inkomensverhoudingen te realiseren. Minder weerstanden en
frustraties worden vermoedelijk gewekt door het beleid te richten op
mogelijkheden om via de vermogenssfeer de gewenste nivellering door
te voeren. Het streven naar een evenwichtiger maatschappelijke inko-
mensopbouw zou zich dan kunnen beperken tot het terrein van de
initiële, bruto beloningen en de invloed van de belastingen daarop.
In de derde plaats biedt het investeringsloon de mogelijkheid om zorg
te dragen voor voldoende middelen ter financiering van de voor groei
en werkgelegenheid noodzakelijke investeringen. Zelfs kan eventueel
daardoor een groter deel van het overheidsbudget via leningen worden
gefinancierd. Dit kan een al te forse verzwaring van de belastingdruk
voorkomen en aldus de ruimte van de particuliere sector vergroten.
Kloos heeft dit scherp gezien. Op het eerste gezicht, zo zegt Kloos, is
het opzij leggen van een deel van het loon in de vorm van gedwongen
besparingen voor de werknemers een soort verkapte belasting, die hun
koopkracht beperkt. Dit gespaarde loon staat echter niet tegenover
ander loon, dat gewoon besteed kan worden. Het staat tegenover aan
de ene kant hoge winstinkomens, voortvloeiend uit het op peil houden
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van de investeringen nodig voor welvaartsgroei en werkgelegenheid,
en aan de andere kant het heffen van meer belasting door de overheid go)

De belangrijkste voorwaarde om het investeringsloon in haar beleid
in te passen is, dat de vakbeweging met het oog daarop een doeltreffen-
de strategie ontwikkelt. Op dit punt is zij evenwel erg terughoudend.
De praktijk toont immers aan dat de adhaesie die de vakbeweging aan
het denkbeeld van de bezitsvorming verleent, overwegend in de sfeer
ligt van de nominale en verbale getuigenis en slechts in betrekkelijke
mate tot uiting komt in het in concreto gevoerde arbeidsvoorwaarden-
beleid. De opmerking van Alfred Muller: „Die Gewerkschaften haben
sich in der Frage der Vermbgenspolitik recht schwer getan, und sie
haben auch nicht immer jenes Gespur fur die richtigen Masznahmen
zur rechten Zeit entwickelt, das fur die erfolgreiche Durchsetzung po-
litischer Ziele unerl~,szlich ist", gaat bepaald niet enkel voor de vakbe-
weging in Duitsland op31)

Een duidelijke teleurstelling over de houding van de vakbeweging ten
opzichte van de bezitsvorming is ook bespeurbaar in een recent ge-
schrift van von Nell-Breuning. In een analyse over de huidige situatie
van de werknemers in de Duitse Bondsrepubliek en de moeilijke positie
van de vakbeweging tegenover allerlei radicale stromingen zegt deze
grand old man van de bezitsvormingsgedachte :„Dabei h~tten sie (de
vakbonden R.) sich all das Ungemach, in dem sie sich jetzt befinden,
ersparen k~nnen, wenn sie die Belehrung angenommen h~tten, dasz
das Realeinkommen der Arbeitnehmer dem Wachstum der Konsum-
guterproduktion nur um so viel vorauseilen kann, wie die Arbeitneh-
mer gewillt sind, Teile ihres Arbeitseinkommens nicht in Gestalt von
Konsumgutern, sondern von Anlagevermágen (Vermágenswerten)
entgegenzunehmen, und, anstatt die volkswirtschaftlich notwendige
Kapitalbindung den Unternehmen allein zu uberlassen, sich entspre-
chend daran zu beteiligen. In Verkennung dieser Binsen-Wahrheit
haben die Gewerkschaften ihre Mitglieder mit nominellen Lohnerhó-
hungen abgespeist und den zuwachs an realen Vermágenswerten den
Unternehmen geschenkt. Auch heute noch f~llt es ihnen schwer, sich
dieser fiir sie allerdings ~uszerst bitteren Erkenntnis zu erschliessen" ~)
Een uitspraak die lang overdenken waard is.
De zwakke belangstelling van de Nederlandse vakbeweging voor de
mogelijkheid om via bezitsvormende maatregelen de werknemers tot
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mede-eigenaars van het produktie-apparaat te promovez'en, lijkt in het
licht van de door deze organisatie bij voortduring geproclameerde
streefdoelen een op zijn minst merkwaardig fenomeen. Interessant is
de verklaring die N.V.V.-voorzitter Kok hiervoor aandraagt. Volgens
Kok zijn er twee redenen waarom de bezitsvorming is vastgelopen.
Ten eerste hebben de ondernemers zich hiertegen met hand en tand
verzet. Ten tweede willen de werknemers de materiële positieverbete-
ring eerst en vooral in hun loonzakje zien~)
Het eerste argument lijkt niet geheel overtuigend. In de loop van de
geschiedenis heeft de vakbeweging praktisch permanent in de om-
standigheid verkeerd, dat zij felle tegenstand van werkgeverszijde
heeft moeten doorbreken om haar wensen te realiseren. Zou men aan
de bezitsvorming van werknemers een hoge prioriteit geven, dan valt
niet in te zien waarom op dit punt de geschiedenis zich niet zou kunnen
herhalen.
Het tweede argument van Kok is uit degelijker hout gesneden. De
voorkeur van veel werknemers voor een onmiddellijk voelbare positie-
verbetering is ongetwijfeld een ernstige hinderpaal voor elk op bezits-
vorming gericht beleid. H. van der Ven beschouwt de geringe belang-
stelling van de potentieel belanghebbenden eveneens als de voornaam-
ste oorzaak waarom in ons land het enthousiasme voor een dergelijk
beleid is getaand en de stemmen, die het bepleitten, bijna geheel zijn
verstomd. De bestuurders van de vakorganisaties, aldus van der Ven,
zijn onder de huidige omstandigheden, waarin de verlangens van de
basis in sterkere mate richtsnoer zijn geworden voor het beleid, ge-
neigd eerst die problemen aan te pakken, die bij de leden leven. Zou
men dit niet doen, dan loopt men de kans, dat men de bond verlaat en
zich aansluit bij de vrijbuiters.~)
Toch hoeft ook deze hindernis niet volstrekt pessimistisch te stemmen.
Kloos heeft uit zijn ervaring als vakbondsleider geleerd, dat wanneer
men de bedoelingen en de effecten op langere termijn van het spaar-
c.q. investeringsloon op aansprekende wijze presenteert, men de werk-

nemers van de juistheid van deze aanpak kan overtuigen.~) Ook de in

hoofdstuk I, paragraaf 4 vermelde onderzoeksresultaten wijzen voor-
zichtig in deze richting. Voorts is het wellicht goed nog eens aan de les
van de historie te herinneren. Heel vaak is in het verleden een door de
vakbeweging gepropageerde verandering op verzet van de werknemers

zelf gestuit. Men denke b.v. aan de schoolplicht en aan de invoering
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van bepaalde sociale verzekeringen. Gelukkig is dat destijds geen belem-
mering voor de vakbeweging geweest om aan haar eisen vast te houden.
Behalve met de door Kok aangevoerde obstakels ter realisering van de
bezitsvorming zijn wij geneigd de voorzichtige houding van de vakbe-
weging te verklaren aan de hand van de onzekere economische uit-
komsten van het bezitsvormingsbeleid en meer speciaal het investe-
ringsloon. Hoe verdedigbaar de conceptie van het investeringsloon in
theoretisch opzicht wellicht ook moge zijn, nagegaan zal toch moeten
worden of in een volkshuishouding het realiter mogelijk is om een der-
gelijk plan door te zetten. Daarover bestaat op voorhand geen absolute
zekerheid. De risico's die daarbij kunnen optreden, moeten wij vooral
zoeken in de reacties van de ondernemers op het investeringsloon. Zul-
len zij ondanks een groter aandeel van de werknemers in het nationale
inkomen voortgaan met het verzorgen van een voldoende hoog inves-
teringspeil? Of moet als gevolg van het investeringsloon rekening wor-
den gehouden met een blijvend hoog inflatietempo, met minder eco-
nomische groei en met nog grotere werkloosheid? Als deze effecten het
resultaat zouden zijn van toepassing van het investeringsloon, dan zou
de vakbeweging het paard achter de wagen spannen en met haar be-
leid ter verandering van de maatschappelijke verhoudingen in een bij-
kans hopeloze situatie verstrikt raken.
De risico's van het investeringsloon komen dus vooral tot uitdrukking
in de onzekerheid over de vraag in hoeverre een daling van een gege-
ven winstquote op langere termijn „betaald" moet worden met een
verminderde investeringsbereidheid van de ondernemers. Deze vraag
beschouwt von Nell-Breuning terecht als „die eigentliche verteilungs-
politische Probe auf die Elastizit~,t des marktwirtschaftlichen Sys-
tems".~) Dat de vakbeweging in het licht van deze problematiek op
het terrein van de bezitsvormingspolitiek aarzelingen vertoont, achten
wij geheel begrijpelijk. Als behartigster van de gevestigde belangen
van de bij haar aangesloten werknemers kan zij het zich naar het woord
van N.K.V.-voorzitter Spit „niet veroorloven om vrijblijvend te co-
quetteren met experimenten en nieuwe samenlevingsmodellen. Zij zal
zich steeds terdege moeten buigen over het veelal enorme vraagstuk,
hoe vanuit de gegeven situatie de zware reis naar het beloofde land
moet worden volbracht"37)
De risico's en onzekerheden die met het investeringsloon als middel
tot hervorming van de vermogensstructuur verbonden zijn, vereist
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daarom diepgaande bezinning over de praktische waarde van dit in-
strument binnen het concrete kader van de bestaande econonusche
verhoudingen. De evaluatie van het investeringsloon vanuit deze op-
tiek vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Voordat wij
ons daartoe zetten, zullen wij eerst enkele institutionele aspecten van
het investeringsloon nader onder ogen zien.

3. VORMGEVING VAN HET INVESTERINGSLOON

De problematiek rond de vormgeving van het investeringsloon kunnen
wij in een zestal institutionele aspecten uiteenleggen. Achtereenvolgens
zullen in deze paragraaf aan de orde worden gesteld:
a. het werkingsgebied van het investeringsloon;
b. de wijze van totstandkoming van het investeringsloon: bij wet of

langs de weg van collectieve loononderhandelingen;
c. de verdeling van de investeringsloonsom over de individuele werk-

nemers;
d. het beheer van het investeringsloon;
e. de blokkeringsregeling;
f. de begeleidende rol van de overheid.

Het is niet onze bedoeling om bovengenoemde facetten tot op de bo-
dem van allerlei details uit te diepen. Wij menen mede daarom met
een globale bespreking te kunnen volstaan, omdat andere studies vol-
doende aanknopingspunten bieden voor een in technische zin meer
volledige uitwerking van de institutionele problematiek.
Onder meer zij daarbij gewezen op de dissertatie van Slooff, op het
S.E.R.-advies inzake de vermogensaanwasdeling, op de nota van het
Centraal Planbureau over ditzelfde onderwerp en vooral op het rap-
port Spaarloon-modellen van de Stichting Wetenschappelijk Onder-
zoek Vakcentrales. Hetgeen volgt heeft geen andere strekking dan het
maken van enkele meer algemene kanttekeningen over het institutio-
nele frame-work waarbinnen het investeringsloon moet worden ge-
plaatst.

Het werkingsgebied

Het zal geen verbazing wekken wanneer wij te kennen geven, dat het
werkingsgebied van het investeringsloon in beginsel alle werknemers
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moet omvatten. Bij een eerdere confrontatie van vermogensaanwas-
deling en investeringsloon hebben wij reeds de klemtoon gelegd op de
noodzaak van een zo ruim mogelijke toepassing van bezitsvormende
maatregelen. Het uitsluiten van bepaalde groepen van werknemers
lijkt niet in overeenstemming met het doel, dat met de bezitsvorming
wordt nagestreefd. Dit zou bovendien niet in overeenstemming zijn
met de aan kracht winnende opvatting, die voor alle werknemers een
zo veel mogelijk gelijkwaardige positie ten aanzien van de deelname
aan de welvaartsvermeerdering bepleit. Dit geldt ook voor de wel-
vaartsdeelname in de vorm van het participeren in de uitbreiding van
het nationale produktieve kapitaal.
Op het vlak van de werkingssfeer stemmen wij geheel in met de visie
van degenen, die invoering van investeringsloon voorstaan voor alle
werknemerscategorieën. Met nadruk wordt deze zienswijze onder an-
dere verdedigd door de Deense vakbeweging, de reeds herhaaldelijk
ten tonele gevoerde groep van E.E.G.-experts en de C.D.U.-commissie
onder leiding van Burgbacher.
In een toelichting op haar plannen zegt de Deense Landsorganisatio-
nen: „unlike a scheme built up on profit-sharing in the individual en-
terprises and limited in scope to comprise only wage-earners employed
in large private enterprises, the present proposal is intended to com-
prise all wage-earners. This means not only that all public employees
will be included, but it also means that the scheme will comprise wage-
earners employed in small and medium-sized enterprises which are
numerous in Denmark. It is important that a proposal by which the
wage-earners should receive a share in the capital growth of society
and the yield therefrom should also compromise the thousands of
wage-earners employed in this sector of trade and industry" 38~

De E.E.G.-deskundigen zijn van oordeel, dat wanneer men zich uit-
spreekt voor de propagering van het investeringsloon, aan „globale,
de gehele volkshuishouding omvattende programma's de voorkeur ge-
geven zou moeten worden boven het individuele optreden van afzon-
derlijke bedrijfstakken en ondernemingen". Deze voorkeur wordt door
een viertal argumenten geschraagd.
In de eerste plaats kunnen zo bevoordeelde posities van bepaalde groe-
pen werknemers worden voorkomen. In de tweede plaats wijzen de
experts erop, dat wanneer men het investeringsloon niet over de gehele
linie toepast, ook diegenen van de investeringsloonprogramma's pro-
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fiteren, die er niet aan hebben deelgenomen. Ofschoon deze laatste
groep niet bereid is geweest om afstand te doen van de uit de loonsver-
hoging voortvloeiende consumptie, geniet zij mede van de verminder-
de inflatievoet, die als gevolg van het investeringsloon van anderen is
verkregen.
Een van de experts, Gustave Bombach, heeft dit argument in een la-
tere publikatie nog wat uitgewerkt. Volgens Bombach kan het investe-
ringsloon tot extra besparingen leiden, waardoor er een situatie kan
ontstaan, waarbij een hoge investeringsquote samenvalt met een toe-
stand van prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit nu is een collectief goed, van
welk nut niemand kan worden uitgesloten. Als een bepaalde groep
voor dit goed een belangrijk offer brengt, zullen daarvan toch ook alle
anderen voordeel genieten, die dit offer niet hebben gebracht. Daar-
om, zo stelt Bombach, „mussen sich alle engagieren, ruemand darf
ausgeschlossen werden".3s)
Een derde argument putten de E.E.G.-deskundigen uit het feit dat glo-
bale programma's technisch gemakkelijker uitvoerbaar zijn. Tenslotte
staat bij hen ook uit een oogpunt van conjunctuurpolitiek een alge-
mene toepassing van investeringsloon hoger genoteerd dan een be-
drijfstaksgewijze of ondernemingsgewijze invoering.4o)
Burgbacher brengt naar voren dat er weliswaar vele wegen denkbaar
zijn die tot het doel van de vermogensvorming leiden, maar dat alleen
een door de wetgever opgelegd Beteiligungslohn een oplossing biedt
die aan twee voorname normen gelijktijdig voldoet: „Einbeziehung
aller unselbst~ndige Besch~ftigten und Personenbezogenheit".41) Met
dit laatste doelt Burgbacher op het persoonlijke eigendomskarakter
van het Beteiligungslohn.
Een politiek van bezitsvorming die algemene deelgerechtigdheid in-
houdt, is ook naar de opvatting van het Centraal Planbureau eerder
aanvaardbaar dan een systeem, waarbij de deelgerechtigdheid een
beperkte strekking heeft. Aan die stelling legt het planbureau enkele
criteria ten grondslag die het kortweg noemt het bezitsvormingsmotief,
het rechtvaardigheidsmotief en het loonpolitieke motief. Slechts gezien
vanuit het bedrijfsmotief - de binding van de individuele werknemer
aan het bedrijf waarin hij werkt - lijkt een stelsel van algemene deel-
gerechtigdheid zwakker dan een op de afzonderlijke onderneming af-
gestemd systeem:~)
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Wet of c.a.o.?

Een investeringsloon voor alle groepen van werknemers is ontegen-
zeglijk het meest eenvoudig door te voeren via een wettelijk voorschrift.
Op die manier komen alle werknemers inderdaad het gemakkelijkst
toe aan verwezenlijking van een persoonlijk investeringsloon. Desal-
niettemin huldigen wij de opvatting dat het in elk geval voor de Ne-
derlandse verhoudingen de voorkeur verdient om het investeringsloon
onderwerp te maken van collectieve loononderhandelingen.
Hiervoor pleit in de eerste plaats de overweging, dat er geen dwingende
morele of juridische rechtsgrond voor investeringsloon bestaat. Een
algemeen bij de wet ingevoerd investeringsloon lijkt zonder een derge-
lijke rechtsgrond moeilijk verdedigbaar. Maakt men het investerings-
loon tot onderwerp van loononderhandelingen, dan wordt de grond-
slag voor het investeringsloon gevonden in de vrije wilsovereenstem-
ming van partijen. Dit is een in onze samenleving volkomen aanvaarde
en legale basis, die geen diepere fundering van node heeft.
Een tweede argument voor invoering langs de weg van collectieve on-
derhandelingen leiden wij af uit de omvang die de collectieve arbeids-
voorwaardenvorming in ons land heeft aangenomen. Meer dan 800~0
van alle werknemers valt reeds onder een c.a.o. of een daarmede ver-
gelijkbare regeling, terwijl zich een tender~s aftekent om alle werkne-
mers onder een collectieve arbeidsvoorwaarden-regeling te brengen of
om op zijn minst de in dat kader te maken afspraken voor alle werkne-
mers te laten gelden.
In het Centraal Akkoord 1973 bespeuren wij deze tendens op zeer dui-
delijke manier. Daarin is immers vastgelegd, dat de overeengekomen
arbeidsvoorwaardenverbeteringen integraal zouden moeten worden
toegepast, dus ook op het niet-c.a.o.-personeel.
Gelet op de recente ontwikkelingen in het loonvormingsproces en de
houding van het georganiseerde bedrijfsleven menen wij vervolgens,
dat het introduceren van het investeringsloon langs de weg van een
collectief contract het minst controversieel zal zijn. Daarbij denken
wij in het bijzonder aan de in enkele S.E.R.-rapporten gedane suggestie
om aan de werknemers een niet-consumptief besteedbaar loonbestand-
deel toe te kennen. Ook in het Centraal Akkoord 1973 komt een passa-
ge voor die in dit verband van belang is. Bij een eventueel afwijkende
ontwikkeling van de voorspelde en de werkelijke arbeidsproduktivi-
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teitsstijging, zouden partijen nader onder ogen zien welke consequen-
ties hieraan zouden kunnen worden verbonden, daarbij tevens lettend
op de intussen feitelijk plaats gevonden hebbende loon- en prijsontwik-
keling. De opstellers van het Centraal Akkoord lieten zich daarbij on-
der meer leiden door de zo juist genoemde aanbeveling van de S.E.R.
In Nederland is het opmaken van een slotbalans op basis van de gere-
leveerde afspraken een zaak van overleg op centraal niveau. Het op-
leggen van een wettelijke dwang zou deze procedure kunnen doorkrui-
sen. In het algemeen bestaat er thans trouwens in grote delen van het
bedrijfsleven een duidelijke huiver ten aanzien van strakke overheids-
regels op het vlak van de loonvorming.
Een met de hierboven ontwikkelde parallelle gedachtengang wordt
door Coester vertolkt. Coester wijst op de politieke moeilijkheden die
een wettelijke regeling kan oproepen, omdat de overheid in dat geval
krachtens wetsbepaling beslissingen treft over een deel van de beschik-
bare „Lohnspielraum". Als men er van uit mag gaan dat er een „In-
vestivlohnwelle" op gang komt, dan zou binnen een kort tijdsbestek in
praktisch alle „Tarifvereinbarungen" een „relativ einheitlichen Ta-
riflohnpolitik" tot stand kunnen komen. „Spitzengespr~,che zwischen
den beiden Sozialpartnern und Aussprachen sowie Orientierungshin-
weise der „konzertierten Aktion" k~nnten dazu beitragen. Wenn zich
auf diese Weise ein einigermaszen gleiches Niveau der Investivlbhne
herausbilden wurde, k~nnte damit die Integration in die Einkommens-
politik erm8glicht werden"43)
In het licht van het voorafgaande lijken sommige argumenten van de
E.E.G.-experts om het investeringsloon niet tot voorwerp van collec-
tieve onderhandelingen te maken doch dit bij wet te regelen, althans
voor ons land niet zo relevant. In een stelsel van louter bedrijfstaks- of
ondernemingsgewijze verlopende loononderhandelingen kan men wel-
licht terecht vrezen dat hierdoor bepaalde groepen werknemers zullen
worden bevoordeeld. Dit effect is evenwel binnen het kader van een
overwegend centralistische benadering van de loonvorming gemakke-
kelijk te vermijden. Met de term centralistische benadering wordt hier
gedoeld zowel op de situatie waarbij er een landelijke, richtinggevende
overeenkomst tussen de werkgevers- en werknemersverbonden wordt
nagestreefd, c.q. gesloten is, als op de situatie waarbij de werknemers-
vakbonden onderling besluiten tot een gecoárdineerd arbeidsvoor-
waardenbeleid.
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Het argument van de experts vóór een wettelijke regeling omdat er-
voor gewaakt moet worden „dat het einddoel niet in een som van van
elkaar afwijkende afzonderlijke plannen" bestaat, mag wat de strek-
king ervan betreft zeker niet worden genegeerd. Het zou inderdaad te
betreuren zijn indien er een verbrokkeld geheel van investeringsloon-
overeenkomsten groeit door gebrek aan co~rdinatie vanuit één ofenke-
le centrale punten. Als het investeringsloon in ons land op grote schaal
zou worden toegepast, dienen er daarom voldoende waarborgen te
worden geschapen tegen het optreden van een te grote mate van ver-
scheidenheid.
In de Nederlandse Spaarloonwet zijn deze waarborgen niet te vinden.
In die wet is b.v. niet nader geregeld hoeveel spaarloonfondsen er zijn
toegestaan. Hier ligt een terrein braak voor het georganiseerde be-
drijfsleven. De centrale organisaties zouden op dit stuk initiatieven
kunnen ontwikkelen om bij de opzet van de spaarloonregelingen zo-
veel mogelijk uniformiteit te betrachten en te komen tot zo doorzichtig
mogelijke regelingen. Aan een lappendeken, die het gevolg zou kunnen
zijn van het onbenut laten van de kansen tot coórdinerende bundeling
en ordening, heeft niemand behoefte.
De bundeling van eventuele bedrijfstaksgewijze of ondernemingsge-
wijze fondsen tot één nationaal spaarloonfonds lijkt wenselijk, onder
meer met het oog op de doelmatigheid van en de risicospreiding in het
vermogensbeheer. De met het spaarloon, c.q. investeringsloon poten-
tieel gemoeide bedragen (zie hoofdstuk II, paragraaf 3) rechtvaardigen
ten volle dat men naar een opzet zoekt, die het meest geëigend is om
het doel van het investeringsloon te realiseren. Daarnaast is het creëren
van één fonds van belang omdat aldus de mobiliteit van de werkne-
mers het gemakkelijkst kan worden opgevangen.
De E.E.G.-deskundigen zien in een wettelijk geregeld investeringsloon
grote voordelen met het oog op het eventueel aanwenden van dit loon
als conjunctuurinstrument. Wat de omvang van de desbetreffende
masse de manoeuvre betreft, deze zal onder de condities van een wette-
lijke regeling dan wel een regeling bij c.a.o. weinig verschil te zien ge-
ven. De toepassing van het investeringsloon op grond van een c.a.o. of
daarmede vergelijkbare regeling zal immers een zeer belangrijk deel
van de werknemerspopulatie omvatten. Wel kan men toegeven dat de
overheid in het geval van een wettelijke regeling gemakkelijker maat-
regelen kan treffen om de omvang van het investeringsloon aan de con-
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juncturele omstandigheden aan te passen. Willen zulke maatregelen
echter het daarmede beoogde effect sorteren, dan is instemming van
het bedrijfsleven praktisch gesproken een conditio sine qua non. Dit
duidt reeds aan, dat de medewerking van de sociale partners meer op
vrijwilligheid en overtuiging berust dan op wettelijke dwang.
Wij menen overigens dat men voorzichtig moet zijn om met het inves-
teringsloon conjunctuurpolitiek te bedrijven. Dit is hoogstens een ne-
vendoel en geen hoofddoel van het investeringsloon. Het lijkt niet juist
om een om structurele motieven getrofFen maatregel ondergeschikt te
maken aan conjuncturele doeleinden. Daarin hoeft men niet zo ver te
gaan als F6h1, die de gedachte om het investeringsloon een functie te
laten vervullen als regulator van de conjunctuur „vdllig verfehlt"
noemt, maar terughoudendheid om het investeringsloon al te zeer af-
hankelijk te doen zijn van conjuncturele wisselvalligheden is zeker op
zijn plaats:~)
Als laatste argument tegen investeringsloon als voorwerp van collec-
tieve onderhandelingen voeren de deskundigen aan, dat bij invoering
bij wet het eenvoudiger zal zijn om het investeringsloon mede te be-
nutten voor de financiering van expansieve overheidsbudgetten. Dit is
ongetwijfeld een belangrijk facet. Indien en voorzover het investerings-
loon de nationale besparingen zou doen toenemen, zou daardoor de
leencapaciteit van de overheid worden verruimd en de financiering
van de overheidsuitgaven minder op belastingen behoeven te steunen.
Bij een wettelijke regeling zou men kunnen denken aan een stelsel, dat
een zekere analogie vertoont met de figuur van de voorfinanciering
door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Voor de overheid kan
dit bepaald aantrekkelijke kanten bezitten. Als de middelen, die via
een investeringsloonregeling bij c.a.o. beschikbaar komen, naar één
nationaal beleggingsfonds zouden worden getrechterd, lijkt niettemin
ook dan voor de overheid de mogelijkheid aanwezig om een deel van
die middelen naar zich toe te trekken. Eventueel kan hierbij worden
gedacht aan een speciale daarop afgestemde wettelijke voorziening.

De individualisering van het investeringsloon

Als derde institutionele facet hebben wij opgevoerd de verdeling van
de investeringsloonsom over de afzonderlijke werknemers. Het lijdt
geen twijfel dat het doel van de bezitsvorming - het betrekken van de
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werknemers bij de kapitaalaccumulatie en het daardoor verminderen
van de bestaande vermogensongelijkheid - het meest gediend zou zijn
met aanspraken die per persoon even groot zijn. „Ziet men als primaire
doelstelling... vermindering van de ongelijkheid der vermogensver-
deling, dan vormt de toekenning van gelijke bedragen per werknemer
- ongeacht de hoogte van het verdiende loon - ongetwijfeld een zeer
doeltreffende gedragslijn", zo merkt het planbureau op45) De in hoofd-
stuk II besproken overeenkomst in de Duitse metaalindustrie werkt
metterdaad met per hoofd gelijke uitkeringsbedragen. Hetzelfde geldt
voor het voorstel van Burgbacher: 20 DM per maand voor ieder lid
van de afhankelijke beroepsbevolking.
Wil men in de sfeer van de individualisering van de aanspraken op
investeringsloon de klemtoon leggen op het motief van de persoonlijke
prestatie, dan ligt een percentuele koppeling van de omvang van het
investeringsloon aan het basisinkomen voor de hand. Bij inkomensver-
houdingen die een juiste weerspiegeling vormen van het prestatie-
spectrum zal een dergelijke regeling overigens eerder aanvaardbaar
zijn dan bij een loonopbouw, die voornamelijk op gewoonte, traditie
en arbitraire beslissingen berust.
Welke toedeling de beste is - de ponds-pondsgewijze of die naar pres-
tatie - overstijgt de mogelijkheden van de wetenschap. Dit is in hoge
mate een beleidsprobleem. Van het grootste gewicht hierbij lijken een
ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en een zeer goede kennis van de
opvattingen, die in de kring van werknemers leven ten aanzien van wie
concrete regelingen moeten worden getroffen. Voor degenen, die in
het overleg de beslissingen moeten nemen, zijn tussen een investerings-
loon in een zelfde bedrag voor iedereen en een investeringsloon in een
percentage van het basisinkomen enkele tussenoplossingen beschik-
baar. Een aansprekende en begrijpelijke vuistregel is die, waarbij de
helft van het investeringsloon ponds-pondsgewijze wordt verdeeld en
de andere helft in een percentage van het jaarinkomen.
In het delicate karakter van deze materie ligt nog een argument ver-
scholen om de regeling van het investeringsloon aan de c.a.o.-partners
over te laten. Indien de overheid bepaalt hoeveel investeringsloon elk
individu ontvangt, dan zou dit licht tot sociale spanningen aanleiding
kunnen geven. In het overleg tussen de partners in het bedrijfsleven
kan men gemakkelijker de flexibiliteit betrachten en procedures toe-
passen, die met het oog op het voorkomen van die sociale spanningen
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wenselijk en noodzakelijk zijn.
In het ontwerp Spaarloonwet was aanvankelijk voorgesteld om het
spaarloonbedrag per werknemer te maximeren via een koppeling van
het toekenningspercentage aan het loon, waarover de individuele
werknemer premie betaalt ingevolge de Ziektewet. De S.E.R. en de
Tweede-Kamerfracties van de K.V.P., de A.R.P., de C.H.U. en de
S.G.P. wensten de mogelijkheid opgenomen te zien van een spaarloon
in een voor iedereen gelijk bedrag, gemaximeerd aan 20~o van de pre-
mieplichtige loongrens.
Uit het oogpunt van billijkheid en om de doelstelling van bezitsvor-
ming zo dicht mogelijk te benaderen, is een zodanige mogelijkheid
uiteraard te prefereren boven het oorspronkelijk in het wetsontwerp
neergelegde systeem. De bewindslieden hebben zich voor deze over-
wegingen gevoelig getoond en op dit punt hun voorstel aangepast. In
de praktijk hebben de partijen nu de keuze tussen een spaarloon in een
gelijk bedrag voor elke werknemer, spaarloon in een gelijk percentage
over het loon, mits dit per werknemer het gestelde maximum niet te
boven gaat, en mengvormen, die een combinatie van beide mogelijk-

heden inhouden.

Beheer aan het werknemersaermogen

Wij zijn thans genad,erd tot het facet van het beheer en van de vermo-
gensvormen, die het investeringsloon zou kunnen aannemen. In begin-
sel is een rijk geschakeerde variatie mogelijk, die loopt van stortingen
op een geblokkeerde spaarrekening tot het overdragen van aandelen
of obligaties of bijzondere vormen daarvan aan één of ineer werkne-
mersfondsen.
Met Slooff zijn wij van oordeel dat het meest eenvoudig en doelmatig
zou zijn een regeling waarbij er voor het investeringsloon één nationale

sociale beleggingsmaatschappij in het leven wordt geroepen, die het
investeringsloon van de werkgevers in contanten incasseert, in ruil
waarvoor deze beleggingsmaatschappij deelnemingsbewijzen ofspeciale
investeringsloonboekjes aan de indivivuele werknemers verstrekt ~)

De beleggingsmaatschappij draagt zorg voor het beleggen van de bin-

nenvloeiende middelen conform maatstaven die een zo groot moge-
lijke risicospreiding combineren met het behalen van een verantwoord
rendement.
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De voordelen van een dergelijke landelijke, uniforme regeling springen
onmiddellijk in het oog. Er zijn geen problemen over de waardebepa-
ling van de inbreng van de ondernemingen in het nationale beleggings-
fonds. Alle ondernemingen hebben te maken met slechts een instituut,
waaraan zij de afdracht voor hun werknemers moeten verzorgen. De
concentratie van het investeringsloon in één fonds bevordert de beste
risicospreiding en selectie van beleggingen. Ook kan daardoor het
gemakkelijkst een bijdrage worden geleverd in de financiering van het
overheidsbudget. Overgangen van de ene onderneming of bedrijfstak
naar een andere behoeven bij een nationaal fonds weinig moeilijkhe-
den op te leveren. De individuele werknemers hebben allen slechts te
doen met deelnemingsbewijzen in dezelfde beleggingsmaatschappij en
kunnen aldus gemakkelijker de waarde van hun bezit volgen.
De concentratie van hun gezamenlijke bezit in één maatschappij ga-
randeert ook een grotere invloed van de werknemers op een front,
waarop zij tot dusver weinig of niets te betekenen hebben. Voorzover
dit bezwaren zou oproepen bij de overheid of bij de werkgevers kan
men daaraan tegemoet komen door het bestuur van het beleggings-
fonds een brede, dus niet uitsluitend syndicale samenstelling te geven.
In de uitbouw van het sedert een aantal jaren bestaande werknemers-
beleggingsfonds opgericht door het N.K.V. - het Webefo - tezamen
met vergelijkbare instellingen van het N.V.V. en het C.N.V. zouden
mogelijkheden gelegen zijn om één landelijke sociale beleggingsmaat-
schappij te stichten. Eventuele initiatieven en ontwikkelingen in deze
richting moeten worden afgewacht.
Uiteraard zou de oprichting van één nationaal collectief werknemers-
fonds - behalve het bezwaar van een zekere machtssamenballing - ook
bedenkingen kunnen oproepen bij bestaande spaarinstituten, die op
het terrein van de kleine spaarders een jarenlange ervaring hebben
opgebouwd. De inschakeling van de als spaarbank erkende instellin-
gen biedt naar de individuele werknemer gezien het voordeel dat hij
met het sparen op een normale spaarrekening het meest vertrouwd is.
Het nadeel is de onvoldoende bescherming tegen de geldontwaarding,
omdat het hierbij gaat om nominaal vaste bedragen. Op ruimere
schaal bekeken, houdt de inschakeling van erkende spaarinstellingen
naast een eventuele nationale beleggingsmaatschappij, een zekere
waarborg in tegen een al te eenzijdig samenvloeien van investerings-
loonbedragen en een daarmede mogelijk gepaard gaande verstoring
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van de kapitaalmarkt. Voor het toelaten van beide instituten - de
spaarinstellingen en een sociale beleggingsmaatschappij - valt daarom
ons inziens veel te zeggen 47)
Zowel bij stortingen op een geblokkeerde spaarrekening als bij over-
making in contanten aan een beleggingsmaatschappij kunnen zich
liquiditeitsproblemen voordoen bij de afzonderlijke bedrijven en in-
stellingen. In het eerste geval is daarvoor geen oplossing voorhanden.
In het tweede geval is het denkbaar dat de sociale beleggingsmaat-

schappij in overleg met de desbetrefFende onderneming nagaat in hoe-

verre het mogelijk is om de inbreng in zodanige vorm te doen geschie-

den, dat deze bedrijven niet krap bij kas komen te zitten. Het voldoen

aan de verplichtingen via inbreng van aandelen, obligaties of onder-
handse leningen behoeft dus niet te zijn uitgesloten. Daarbij is een
voornaam punt van overweging dat geen inbreuk wordt gemaakt op

de beleggings- en rendementscriteria, die het beleggingsfonds als uit-

gangspunt voor zijn beleid heeft gekozen.
Enkele onderdelen van het beheer van de investeringsloongelden ver-
dienen nog nadere aandacht. Dat is in de eerste plaats het beheer van
de geblokkeerde gelden door erkende spaarinstellingen. In de tweede
is er het probleem wat er moet gebeuren, wanneer er géén nationaal
beleggingsfonds bestaat.
Het beheer van investeringsloonbedragen door spaarbanken is aan
dezelfde voorschriften gebonden die in het algemeen gelden voor de
beleggingen van deze instellingen. Een en ander is geregeld in de be-

leggingsrichtlijnen die De Nederlandsche Bank op grond van de Wet

Toezicht Kredietwezen aan de algemene spaarbanken heeft verstrekt.

Bosman heeft zich afgevraagd of zulke ingrijpende directieven wel no-
dig zijn „gezien de ervaring dat de liquiditeit en solvabiliteit in het
Nederlandse spaarbankwezen in het algemeen uitstekend gehandhaafd

worden" 4S) Dit oordeel van Bosman wijst er wel op dat men in het al-

gemeen voldoende vertrouwen kan stellen in het beleggingsbeleid en

het beheer van de spaarbanken. Waar het in de bedoeling ligt om met

het investeringsloon investeringen te financieren zou het overigens niet
toegestaan mogen zijn, dat de spaarinstellingen, dank zij deze toevloed

aan financiële middelen, overgaan tot het verstrekken op grote schaal

van persoonlijke leningen. Een zelfde voorschrift zou van kracht moe-

ten zijn ten aanzien van commerciële banken die spaargelden verza-

melen en betrokken zijn in de uitvoering van een investeringsloon-
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De invoering van een Raamwet voor de Conjunctuurpolitiek in ons
land verdient aanbeveling. Een dergelijke wet kan evenwel - onder
meer als gevolg van de telkens wisselende accenten in het conjunctuur-
patroon - geen afdoende garantie bieden voor een werkelijk slagvaar-
dig conjunctuurbeleid.

II

De opvatting van Peper dat de loutere aanwezigheid van een derde,
bemiddelende instantie werkgevers en werknemers er toe aanzet om
hun problemen „in eigen beheer" op te lossen, vindt tot dusver geen
steun in de realiteit van het 1Vederlandse loonvormingsproces.

A. Peper, De Nederlandse arbeidsverhoudingen:
continuïteit en verandering; Rotterdam 1973,
blz. 138.

III

De moeizaamheid van de pogingen om te komen tot een grotere een-
heid in de Nederlandse vakbeweging is mede toe te schrijven aan een
onderschatting van de gehechtheid bij grote delen van de betrokken
organisaties aan een aantal waarden, die zij in de eigen organisatie-
vormen herkennen als uitingen van een sub-cultuur, welke binnen de
onderscheiden volksgroepen op basis van levensbeschouwing en tra-
ditie is gegroeid.

IV

Het feit dat een steeds groter deel van de gemiddelde levensperiode
aan vrije tijd kan worden besteed, doet geen atbreuk aan het streven
van de werknemers naar verruiming van de zeggenschap in de ar-
beidti~ituatie.
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Ten onrechte heeft de toenmalige Kerkeraad van de Hervormde Ge-
mecnte te Leiden Nederlands voornaamste pre-klassieke economist
Pieter de la Court uitgesloten van het Avondmaal. De hoofdstukken 29
en 30 uit het boek Het Interest van Holland (1662), die daartoe de
aanleiding vormden, zijn namelijk niet door de la Court geschreven.

VI

Bij de discussie over de verminderde betekenis van het Frans in het
V.W.O. wordt nogal eens over het hoofd gezien, dat de studie van de
taal de belangrijkste entree vormt tot de cultuur van een volk en dat
het voor de Nederlanders onder andere daardoor moeilijker kan wor-
den om de intenties van de Franse diplomatie in het kader van de
E.E.G. te volgen en op zijn implicaties te beoordelen.

VII

Het herhaaldelijk opduiken in de politieke sfeer van de namen Con-
stance, Liesbeth, Pien en Katrien kan niet worden beschouwd als het
in meer gepopulariseerde en onschuldiger vorm weerkeren van de
dagen van madame de Pompadour. Bedoeld verschijnsel bevestigt
slechts de huiselijkheid van de Nederlandse volksaard.

Stellingen bij het proefschrift van W. H. J. Reynaerts: Het investe-
ringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid.
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regeling. Overwogen zou kunnen worden of het mogelijk is de finan-
ciering van projecten in de investeringssfeer voor spaarbanken te ver-
ruimen, omdat dit overeenkomt met het doel van het investeringsloon.
Wanneer geen nationale beleggingsmaatschappij bestaat, zullen er
vermoedelijk per bedrijfstak en zelfs per onderneming fondsen ont-
staan, die de beheerstaak van de desbetreffende gelden op zich nemen.
Zulke fondsen zullen ter bescherming van de werknemer aan bepaalde
voorschriften moeten voldoen. De inspraak van de werknemers moet
gewaarborgd zijn, evenals een goede voorlichting. Aangezien de spaar-
gelden het bezit zijn van werknemers en voorkomen moet worden, dat
deze middelen door onzorgvuldig beheer geheel ofgedeeltelijk verloren
zouden gaan of aan reële waarde zouden inboeten, hebben wij er be-
grip voor dat de overheid ten onzent een stringent beleid wenst te voe-
ren ten aanzien van de onthefi~ing van de bepaling, dat niet meer dan
200~o van het fondsvermogen belegd mag worden in aandelen of in
schuldvorderingen op het vermogen van de werkgever of één van de
werkgevers, bij wie deelnemers aan een spaarloonregeling in dienst
zijn. Voorts achten wij het gewenst dat de belangen van de deelnemers
bij een eventuele déconfiture van individuele werkgevers, beschermd
worden via een preferentie voor de vorderingen van het fonds op de
onderneming.

Blokkering en deblokkering

Een centraal moment in de kwestie blokkeren of deblokkeren is de
spaardwang. Zonder die dwang is elk bezitsvormingsproject tot mis-
lukken gedoemd. De consumptiequote van de werknemers ligt op een
zeer hoog niveau. Zij leven in een bestel dat tot consumptie voortdu-
rend uitnodigt en deze sterk stimuleert. Dank zij de gestegen welvaart
kunnen de werknemers ook sinds betrekkelijk kort het leven eniger-
mate veraangenamen. De prikkel daartoe is groot, mede omdat vele
werknemers een totaal andere ervaring hebben gekend. Men richt
zich in zijn bestedingen bovendien naar referentiegroepen, die vaak
vanouds het prerogatief van welvaart en luxe hebben genoten.
Het element van de spaardwang wordt nogal eens tegen de bezitsvor-
ming als zodanig aangevoerd. Deze tegenwerping roept soms de schijn
op meer te worden gehanteerd om eigen voorrechten te beschermen
dan om de werknemers voor bevoogding te behoeden. Niemand, zo
zegt Bombach scherp, is tegen de bestedingsdwang die met de sociale
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verzekeringen samenhangt en hij vervolgt :„Der Investivlohn ist etwas
Neues und auf einmal gibt es die grosze Freiheitsdebatte. Steuern wer-

den auch nicht freiwillig gezahlt, aber mit der Zeit hat man sich daran
gewt)hnt. Unfreiwilliges Sparen aber w~re offenbar das Allerschlimm-
ste was passieren ktinnte." Bombach beschouwt de stellingname van
hen die zo voor vrijwillige besparingen pleiten als weinig fraai: „Man

pl~diert fur die Freiwilligkeit, weil man dann ganz sicher ist, dasz

bestimmt nicht gespart wird", en men zo de gevolgen van het sparen

door de werknemers kan ontgaan 4s)

Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat in feite ook van een zekere
collectieve dwang sprake is bij de opbouw van bedrijfsvermogens uit
hoge prijzen, die men de afnemers laat betalen en in de situatie waarbij

het management de aandeelhouders verplicht om grote delen van de

winst in het bedrijfte laten. Als vermogensvorming via investeringsloon

in de plaats treedt van vermogensvorming via hoge prijzen, kan men
hoogstens stellen dat de ene vorm van dwang door een andere is ver-
vangen.ba) Door die vervanging wordt bovendien bereikt, „dasz der

Arbeitnehmer nun zwar auch gezwungen w~re zu sparen, aber nun

nicht fiir andere, sondern fur sich selbst".61) Enigermate paradoxaal,

doch bijzonder kernachtig merkt Burgbacher op dat bij het investe-
ringsloon „Freiheit der Zweck des Zwanges" 1s.52)
Het zou ongetwijfeld ideaal zijn wanneer de werknemers op basis van

vrijwilligheid een deel van hun loonsverhoging zouden sparen. Wel-

licht dat in de toekomst deze situatie ooit wordt bereikt. Namelijk dan

wanneer de werknemers gewend zijn geraakt aan de deelname aan

het nationale spaarproces en het onder dwang verkregen persoonlijke
vermogen, naar het woord van Wilfrid Schreiber, „im Bewustsein

seines Eigners eine eigene Gravitation bekommt".~) Een zekere aan-

wijzing voor dit laatste biedt het feit, dat in West-Duitsland in 1971

bij de ontsparingsmogelijkheden slechts 200~o van het gespaarde be-
drag werd benut voor consumptieve bestedingen.~) Het zou echter
onjuist zijn om op basis van dit gegeven de spaardwang als begeleiden-

de maatregel op te heffen. Dit is slechts verantwoord wanneer in de

toekomst zou blijken, dat de Nederlandse werknemers hun besparingen

grotendeels aanhouden. Aangezien dit pas achteraf kan worden vast-

gesteld, is het voorshands gewenst de spaardwang te handhaven.
Wel is er alle aanleiding om goede voorlichting te verschaffen over de

bedoelingen van het investeringsloonproject.
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Een belangrijke sociaal-pedagogische taak is hier weggelegd voor de
werknemersorganisaties en de overheid. In onze samenleving is de
voorlichting en reclame over de consumptieve besteáingsmogelijkhe-
den op zeer uitgewerkte tnethodieken gebaseerd. De bevordering van
het sparen door werknemers moet evenzeer goed aansluiten op de mo-
tieven en de mentaliteit van de arbeidende bevolking. Daarom, zo
zegt Schm~lders, moet ervoor worden gezorgd: „die Werbung fur das
Eigentum noch intensiver, anpassungsf~.higer und psychologisch ge-
schickter zu handhaben, als heute die Werbung fiir M~bel und Haus-
rat, Fahrzeuge und Rundfunkger~te gehandhabt wird, zuminstens
jedoch nicht dahinter zuriick zu bleiben".ss~
Met de spaardwang als voorlopig onmisbaar begeleidingsverschijnsel
rijzen een tweetal vragen. Hoe lang moet die spaardwang of de blok-
kering duren? Welke openingen moeten worden geboden tot tussen-
tijdse deblokkering van het tegoed?
De gedachten over de blokkeringsduur lopen nogal uiteen. In de mees-
te plannen is sprake van een blokkeringsduur van 5 à 10 jaar. Er zijn
geen studies beschikbaar die onderzocht hebben in welke mate boven-
genoemde termijn past in de gemiddelde tijdshorizon van de werkne-
mer. Hoe verder de deblokkering in het verschiet ligt, des te minder
zal men geneigd zijn om daarvoor huidige bestedingsmogelijkheden
op te offeren. Tenzij wellicht in de regeling een duidelijk verband
wordt gelegd met het moment van pensionering. De op dat moment
vrijvallende gelden kunnen alsdan een welkome aanvulling betekenen
op een budget, dat voor vele werknemers een behoorlijke inkomens-
achteruitgang inhoudt. Zou men overgaan tot het invoeren van een

c algemene bedrijfspensioenvoorziening dan zal deze overweging de
werknemers vermoedelijk minder aanspreken.
Van belang lijkt ook het bedrag dat men in een bepaalde periode aan
investeringsloon opbouwt. Naarmate de blokkeringsduur korter is - en
daardoor op zich genomen wellicht aantrekkelijker voor de gemiddel-
de werknemer - is het in totaal gespaarde bedrag uiteraard van meer
beperkte omvang. Een zodanig bedrag lijkt eerder voor besteding aan
b.v. duurzame gebruiksgoederen in aanmerking te komen dan een
gedurende langere periode verzameld en daardoor op een hoger niveau
gelegen bedrag.
Voor de keuze van de blokkeringsduur is tenslotte niet zonder gewicht
de termijn die nodig is om een nationale beleggingsmaatschappij in
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het stadium te brengen van „self sustained growth". De Deense vakbe-
weging rekende in haar voorstel met een evenwicht in het investerings-
fonds tussen binnenvloeiende en uitgaande middelen na 14 jaar. Het
lijkt verstandig om bij de start de blokkeringstermijn voldoende ruim
te nemen, en nadien deze termijn, afhankelijk van de zich voordoende
omstandigheden en het feitelijk spaargedrag van de werknemers, te
bekorten.
Wat de deblokkeringsmogelijkheden betreft vóór het verstrijken van
de verplichte deelname-termijn kan men twee gevallen onderscheiden.
Vooreerst de deblokkering in verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, emigratie en bepaalde calamiteiten zoals
b.v. overlijden en invaliditeit. Dit zijn algemeen aanvaarde redenen,
die nauwelijks problematisch zijn. Vervolgens zijn er deblokkeringen,
die gericht zijn op het omzetten van de ene vermogensvorm in de an-

dere. Als zodanig kan men denken aan de verwerving van een eigen
huis met behulp mede van de inmiddels verworven tegoeden of het
kopen van effecten.
Men kan betwijfelen of de aanschaf van een eigen huis te beschouwen
is als een belegging in produktief vermogen. Voor de meeste mensen
heeft een eigen huis echter zoveel waarde, dat het moeilijk begrepen
zou worden als deze beleggingsvorm niet zou worden toegestaan.
De aankoop van efl'ecten speelt eigenlijk alleen een rol bij het aanhou-
den van het investeringsloon op een geblokkeerde spaarrekening. Als
men deelneemt in een beleggingsmaatschappij heeft het weinig zin om
het deelnemingsbewijs in andere effecten om te zetten. De risico-kansen
zouden daardoor gemakkelijk kunnen toenemen. Deblokkering van
spaarbanktegoeden voor het aankopen van effecten zal vermoedelijk
op administratief- en controletechnische bezwaren stuiten. Omwille
van de administratieve eenvoud én omwille van het doel van het in-
vesteringsloon zullen daarom de mogelijkheden tot tussentijdse deblok-
kering zo beperkt mogelijk gehouden moeten worden. Zo lijkt het niet
in overeenstemming met de opzet van het investeringsloon om de ge-
blokkeerde gelden te benutten voor het aanbrengen van verbeteringen
in een eigen woning, voor het financieren van een studie en voor het
betalen van levensverzekeringspremies.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over het systeem van blokkering.
In ons land kennen wij het zogenaamde bloksysteem en het opschuif-
systeem. Bij het bloksysteem in zijn zuivere vorm komt na het verstrij-
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ken van de blokkeringsperiode het gehele spaartegoed ineens ter vrije
beschikking van de deelnemer. Bij het opschuifsysteem mag in dat ge-
val alleen het tegoed worden opgenomen dat de voorgeschreven perio-
de heeft uitgestaan. Daarbij komt dus slechts telkens een deel van het
spaarbedrag ter vrije beschikking.
In de meest wettelijke spaarregelingen domineert het opschuifsys-
teem. In het bedrijfsleven ontmoet men daarentegen ook spaarrege-
lingen met een bloksysteem. Psychologisch is dit laatste systeem voor de
deelnemers in die zin aantrekkelijk dat na verloop van enkele jaren het
gehele tegoed vrij valt. Men beschikt alsdan over een „interessant"
bedrag, en men is geneigd te veronderstellen dat men dit minder ge-
makkelijk aan de vermogenssfeer zal onttrekken dan het veel geringere
bedrag, dat per jaar uit een spaarregeling met een opschuifsysteem ter
vrije beschikking komt.
Aanwijzingen dat zulks in feite ook gebeurt, zijn echter niet in vol-

doende mate aanwezig. Daarmede blijft dus het risico bestaan dat bij
een algemene toepassing van het investeringsloon en een bloksysteem
na afloop van de „wachttermijn" de volkshuishouding een consump-
tieve bestedingsimpuls kan worden toegediend, die ernstige gevolgen

met zich kan brengen voor het economische evenwicht.
In de Spaarloonwet is uiteindelijk geopteerd voor het opschuifsysteem,
doch de mogelijkheid is open gelaten voor partijen om het bloksysteem
te kiezen. Afgaande op de voorlichting van banken en spaarbanken

heeft men in die kring een duidelijke voorkeur voor het bloksysteem.
Zoals gezegd, is dit vermoedelijk voor de individuele deelnemer de
meest aansprekende methodiek. Vanuit macro-economische overwe-
gingen is deze voorkeur nochtans niet zonder bedenkingen. Het hangt

van de omvang en de verspreiding van de spaarloonregelingen af hoe

zwaar men deze bedenkingen moet wegen. In elk geval is van belang
dat de deelnemers bij de opbouw van hun vermogen goed worden be-
geleid en dat bij het verstrijken van de wettelijke blokkeringstermijn
van 7 jaar er pogingen worden gedaan om de gevormde spaartegoeden
permanent in de vermogenssfeer te stallen.

De rol van de overheid

Als laatste institutionele aspect rondom de vormgeving van het inves-
teringsloon resteert de rol van de overheid.
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Omdat het investeringsloon een vergoeding is voor een geleverde ar-
beidsprestatie zijn op dit loon van toepassing de desbetreflende bepalin-
gen uit de zevende titel van het Burgerlijk Wetboek. Twee inmiddels
herziene artikelen hielden een belemmering in om bepaalde bezits-
vormende regelingen overeen te komen. Artikel 1637 p oud bepaalde
namelijk dat het loon niet anders mag worden vastgesteld dan in geld,
voeding, kleding of in een bepaalde hoeveelheid produkten van het be-
drijf. Nu laat zich gemakkelijk verdedigen dat investeringsloon kan
worden opgevat als een in geld vastgesteld loon. Het desbetreffende
artikel betekende daarom voor het investeringsloon in veel mindere
mate een hinderpaal dan voor toepassing van vermogensaanwasdeling.
Van meer gewicht voor het investeringsloon was het oude artikel
1637 s gericht tegen het vroeger voorkomende systeem van de gedwon-
gen winkelnering. Bij het investeringsloon wordt de werknemer als ge-
volg van een collectieve overeenkomst verplicht om een deel van zijn
loon aan te wenden voor doeleinden in de sfeer van de vermogensvor-
ming, meer speciaal het deelnemen aan een beleggingsfonds. Een be-
ding tot een dergelijke besteding was krachtens genoemd artikel nietig,
tenzij er bepaalde voorschriften in acht werden genomen.
Bij wet van 8 april 1971 is artikel 1637 s aldus gewijzigd dat een ge-
dwongen besteding van het loon is toegestaan, voorzover het betreft
een beding waarbij de arbeider zich verbindt deel te nemen aan een
spaarregeling te zijnen behoeve, mits die regeling voldoet aan voor-
waarden, bij algemene maatregel van bestuur gesteld. De werkgever
mag de daartoe nodige bedragen op het loon inhouden en is verplicht
deze bedragen overeenkomstig het beding ten behoeve van de arbeider
te voldoen.
De belangrijkste bepalingen van bedoelde A.M.v.B, zijn achtereen-
volgens dat een fonds, waaraan de werknemers verplicht zijn tot deel-
name, rechtspersoonlijkheid moet bezitten; het bestuur van het fonds
voor minstens de helft uit werknemers-deelnemers moet bestaan of
vertegenwoordigers daarvan; de gelden van het fonds niet anders mo-
gen worden belegd dan in onroerende zaken, schuldvorderingen en
effecten; het vermogen van het fonds voor niet meer dan 200~o mag be-
staan uit aanspraken op de werkgever(s) van de deelnemers, tenzij
ontheffing van dit voorschrift wordt verleend door de Minister van
Sociale Zaken.
Indien niet van een fonds gebruik wordt gemaakt, zullen de investe-
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ringsloonbedragen overgemaakt moeten w~rden naar een als spaar-

bank erkende instelling. Zij mogen als regel dus niet door de werkgever

zelf worden beheerd.
Met de geschetste wijzigingen in onze wetgeving heeft de overheid de

uit een vroegere periode stammende juridische belemmeringen voor

het treffen van bezitsvormende maatregelen weggenomen en daarmede

een belangrijke daad gesteld.
Een volgend punt dat wij kunnen rangschikken onder het hoofd van

de overheidsbegeleiding, is de wijze waarop de overheid het investe-

ringsloon stimulerend tegemoet treedt. Twee mogelijkheden doen zich

daarbij voor. Eendeels kan de overheid vrijstellingen van belasting en

sociale premies verlenen, anderdeels de deelnemers aan een investe-

ringsloonregeling na afloop van de bloklceringstermijn een toeslag of

premie toekennen.
Als het investeringsloon niet vrijgesteld wordt van sociale premies en

belastingen, dan moet de werknemer deze bijdragen voldoen over een

deel van zijn loon, dat hij niet ontvangt. Dit leidt ertoe dat het loon in

contanten lager uitvalt, dan wanneer er geen investeringsloon zou wor-

den toegekend. Dit is een hindernis die aanvaarding van het investe-

ringsloon door de werknemer bijzonder bemoeilijkt.
Uiteraard heeft zodanige vrijstelling de gunstigste uitwerking voor die

werknemers, die marginaal gezien onderhevig zijn aan de zwaarste

belastingdruk. Deze laatste overweging heeft de Duitse overheid in

1971 doen kiezen voor premiëring achteraf van de in het kader van de

624 DM-Gesètz gespaarde bedragen. De commissie van F'raneker,

die zich heeft gebogen over onder andere dit probleem, meent dat bij

de in ons land bestaande belastingdruk- en premiedrukverhoudingen

materieel de keuze niet veel uitmaakt en dat het systeem van vrijstel-

lingen administratief eenvoudiger is~) Onder deze omstandigheden

lijkt het inderdaad het meest aanbevelenswaardig om een methode te

volgen, die voorkomt dat de werknemer lasten betaalt over een loons-

verhoging die hij niet onmiddellijk in contanten ontvangt.

Budgettair was een volledige vrijstelling van fiscale lasten van het

spaarloon niet mogelijk, aldus het kabinet bij de presentatie van de

Spaarloonwet. De gekozen oplossing - een door de werkgever te beta-

len forfaitaire hefl~ing van 150~0 - is administratief-technisch eenvoudig

en in die zin redelijk, dat door de getroffen maatregel de overheids-

huishouding niet voor onoverkomelijke moeilijkheden wordt geplaatst.
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Voor de werkgever staat tegenover het nadeel van de lump-sum heffing
van 150~o het voordeel, dat hij over het spaarloon geen sociale premies
(~ 250~0) behoeft te voldoen.
Aan het systeem van vrijstellingen heeft de Nederlandse wetgever de
consequentie verbonden, dat - indien er over spaarloon geen premie
voor sociale verzekeringen wordt geheven - er geen aanleiding is om
over spaarloon uitkeringen te verlenen en evenmin om het spaarloon
op te nemen in het indexcijfer van de regelingslonen. Dit laatste is van
belang omdat de ontwikkeling van het genoemde indexcijfer bepalend
is voor de omvang van onder meer de A.O.W., de A.W.W., de kinder-
bijslag, het minimumloon en van verschillende uitkeringen krachtens
de Algemene Bijstandswet. Als het spaarloon niet in het indexcijfer
meeloopt, zal dit dus geen invloed uitoefenen op de omvang van de
daaraan gekoppelde sociale uitkeringen.
Het zal duidelijk zijn dat het hierbij gaat om een heel andere kwestie
dan het statistisch zuiver meten van de omvang en de ontwikkeling
van het spaar, c.q.-investeringsloon. Het is zonder meer gewenst dat er
voorzieningen worden getrofl~en die het mogelijk maken om dit loon
op een goede statistische wijze te verwerken en daarover periodiek in-
formatie te verschaffen. Ook dit is een taak van de overheid, doch dit
aspect is nu niet aan de orde.
De kern van de zaak wat betreft het opnemen van het spaarloon in de
index van het regeringsloon, draait om het antwoord op de vraag: Is
spaarloon loon? Dat is zonder enige twijfel het geval. Daaruit zou men
dan geneigd zijn te besluiten, dat het spaarloon opgenomen moet wor-
den in de index van de regelingslonen. De S.E.R, is in zijn advies over
de Spaarloonwet voor deze consequentie blijkbaar teruggeschrokken.
De Raad gaf als zijn mening, dat voorshands het spaarloon buiten de
index moet blijven, totdat meer inzicht is verkregen in de feitelijke om-
vang en de aard van het spaarloon. Voorlopig beschouwt de Raad het
spaarloon daarom als een incidenteel loonelement dat niet voor alle
loontrekkenden relevant is.67)
Een houdbaarder standpunt over deze kwestie is dunkt ons af te leiden
uit het doel van het spaar- of investeringsloon. Dat doel bestaat in het
doen participeren van de werknemers in het proces van nationale ver-
mogensvorming. Het investeringsloon is met andere woorden gericht
op het verwerven van duurzaam produktiefbezit. Gelet op dit karakter
van het investeringsloon is er inderdaad reden om het bij devaststelling
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van het indexcijfer der regelingslonen buiten beschouwing te laten,
althans bij de vaststelling van een indexcijfer dat bepalend is voor de
ontwikkeling van sociale uitkeringen. Het karakter van die uitkeringen
is namelijk in staat te stellen tot een redelijke deelname aan de con-
sumptieve welvaart van de volkshuishouding. De term redelijk gebrui-
ken wij in dit verband als redelijk in verhouding tot de consumptieve
welvaartsmogelijkheden van de rest van de bevolking. De consump-
tieve bestedingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het regelingsloon,
exclusief het spaarloon. Aldus komen wij tot dezelfde conclusie als de
regering, zij het op grond van een andere argumentatie.

Een laatste facet van de bijdrage die de overheid aan het investerings-
loon kan leveren, laat zich omschrijven als de voorbeeldfunctie van de
overheid. De overheid is in ons land verreweg de grootste werkgever.
Indien zij voor haar werknemers het investeringsloon zou invoeren,
zou daarvan - zo zal men geneigd zijn te veronderstellen - een stimu-
lans uitgaan naar het bedrijfsleven om haar in dit voorbeeld te volgen.
Gelet op de bestaande Nederlandse praktijk ligt dat echter niet voor de
hand. Het loon- en salarisbeleid van de overheid is namelijk hoofdza-
kelijk afgeleid van de loon- en salarisontwikkelingen in het bedrijfs-
leven. Van het bekende trendbeleid zou worden afgeweken als de over-
heid met het investeringsloon voorop zou gaan. Waar de overheid op
het punt van de ambtenarenpensioenen reeds een belangrijke voor-
sprong op grote delen van het bedrijfsleven heeft verworven, zou het
zeker minder goed worden verstaan als de overheid ook op dit terrein
als gangmaker zou gaan opereren.
Het is daarentegen alleszins billijk dat de overheid voor haar werkne-
mers zich houdt aan de loonafspraken, die op centraal niveau worden
getroffen. Dit betekent dat indien aan de werknemers in het vrije be-
drijfsleven in het kader van een centraal akkoord of anderszins een
investeringsloon zou worden toegekend, dit ook voor de ambtenaren
zal moeten gelden.
Uiteraard roept dit onmiddellijk de vraag op, hoe de overheid aan de
middelen moet komen om het investeringsloon voor haar ambtenaren
te betalen. Slooff heeft hiervoor de suggestie gedaan om dit loon te be-
kostigen uit de extra belastingruimte, die het gevolg is van de progres-
sie in de belastingen of- wanneer dat niet mogelijk zou zijn - uit een
verhoging van in het bijzonder de belastingen in de vermogenssfeer.
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Daarnaast noemt hij als mogelijkheid het verstrekken aan de ambtena-
ren van staatsobligaties of van aandelen in overheidsbedrijven die in
aanmerking komen voor privatisering.58) Het Planbureau wijst behalve
op belastingverhoging ter financiering van het investeringsloon voor
de overheidsdienaren op het terugdringen van de collectieve voor-
zieningen.sa)
De realisering van bovengenoemde suggesties is niet gemakkelijk. Het
verlagen van het peil der collectieve voorzieningen in absolute of rela-
tieve zin is al vaak aanbevolen, maar nog geen kabinet is er in geslaagd
om deze aanbeveling metterdaad te volgen. De wenselijkheid van zulk
een beleid zou bovendien door vele belangengroepen ernstig worden
betwist. Het verzwaren van de belastingdruk enkel en alleen om mid-
delen te vinden voor het toekennen van een investeringsloon aan de
ambtenaren lijkt al evenmin te kunnen rekenen op een overvloed aan
sympathie.
In de voorheen gebruikelijke compartimenten-filosofie in de over-
heidsfinanciën zou het denkbaar zijn geweest om te onderzoeken in
hoeverre de salarisstijging van de ambtenaren, inclusief een investe-
ringsloon, te bekostigen zou zijn uit de belastingopbrengst, die voort-
vloeit uit de proportionele nominale groei van het nationale inkomen.
Nu de regering in de Miljoenennota 1975 is overgestapt op de metho-
diek van de totale ruimte lijkt geen andere oplossing mogelijk dan dat
in het georganiseerde overleg wordt bepaald welk deel van de salaris-
verbetering de vorm zal aannemen van een investeringsloon. Bij dit
overleg kunnen de uitkomsten van de loononderhandelingen in het
particuliere bedrijfsleven een richtsnoer-functie vervullen.
Wanneer de overheid het investeringsloon van de ambtenaren finan-
ciert door aan de desbetreffende beheersinstelling obligaties te ver-
strekken, behoeft zij niet te vrezen voor een aantasting van haar liquide
middelen. Wel houdt dit in dat de staatsschuld toeneemt en er dien-
overeenkomstig meer rente zal moeten worden betaald. Eventueel kan
deze rente ook in de vorm van obligaties worden voldaan so)
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V. Enkele macro-economische
beschouwingen rondom het

investeringsloon

l. INLEIDENDE OPMERKINGEN

In vele westerse samenlevingen, ook in de onze, is de bestaande ver-
mogensverdeling voorwerp van meer of minder ernstige critiek. Op
verschillende manieren wordt metterdaad getracht de eigendomsver-
houdingen te wijzigen. Waar een dusdanig beleid ontbreekt, worden

op zijn minst voorstellen tot correctie van de huidige toestand aange-
dragen. In wezen is het streven er daarbij op gericht de werknemers
aan te zetten tot een verhoogde spaaractiviteit. Aldus knoopt men aan
bij die theoretisch-economische inzichten volgens welke de werk-

nemers in staat zijn om de categoriale verdelingslijn blijvend in hun

voordeel te verschuiven door hun besparingen op te voeren. Tege-
lijkertijd kunnen zij op deze w~jze een eigen vermogen kweken.
Bij de pogingen om dit doel te bereiken, stuiten de voorstanders van
bezitsvorming op talrijke praktische moeilijkheden en op maatschap-
pelijke en psychologische weerstanden. Belangen-tegenstellingen, on-

gelijke machtsverhoudingen, historisch gegroeide situaties, op kort zicht
afgestemde preferenties, uiteenlopende opvattingen over de politieke
prioriteiten, onwil of onvermogen tot aanpassing aan nieuwe omstan-
digheden en ontwikkelingen of nog andere factoren liggen hieraan in
een meestal onontwarbare verstrengeling ten grondslag. Daarnaast

moet het bezitsvormingsbeleid de handicap overwinnen van de af-
wezigheid van „perfect foresight" ; de economische effecten van een
dergelijk beleid laten zich mede als gevolg van onvoldoende kennis
van bestaande en toekomstige gedragspatronen op slechts gebrekkige
wijze in kaart brengen. Op dit punt komen wij straks terug.
In het voorafgaande hebben wij aan de hand van voornamelijk
sociaal-politieke overwegingen een voorkeur uitgesproken voor het
investeringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid. Een op deze
basis stoelende preferentie is weliswaar een niet onbelangrijke, doch
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op zich nog ontoereikende argumentatie voor het voeren van een
bezitsvormingsbeleid, waarin één specifiek middel domineert. Omdat
het sociaal wenselijke economisch behoort te worden getoetst, zullen
wij in dit hoofdstuk de evaluatie van het investeringsloon op grond van
sociale criteria aanvullen met een beoordeling vanuit de invalshoek
van de macro-economie.
De bijdrage die van de economist bij de oplossing van maatschap-
pelijke vraagstukken mag worden verwacht, bestaat onder meer hierin
dat hij een inzicht verschaft in de mate waarmede met bepaalde maat-
regelen het vooropgezette doel kan worden gerealiseerd en dat hij aan-
geeft welke gevolgen zulke maatregelen zullen of kunnen teweeg
brengen. Aangezien het economische moment fors zal meewegen bij
de definitieve opstelling van werknemers, werkgevers en overheid
tegenover het investeringsloon, is het gewenst een zo helder mogelijk
licht te werpen op een aantal hoofdvragen, die ongetwijfeld bij de
onderscheiden sociale groeperingen alsmede bij de overheid met be-
trekking tot deze problematiek zullen leven.
Immers, alvorens het investeringsloon te aanvaarden, zullen de werk-
nemers en hun vertegenwoordigers terecht een indicatie verlangen van
de uitwerking van dit instrument op voor hen zo gewichtige aange-
legenheden als b.v. de reële inkomenspositie en de mogelijkheden tot
individuele vermogensvorming. De werkgevers zullen zich onder meer
bijzonder interesseren voor het kostenaspect van het investeringsloon
en de consequenties daarvan voor de continuïteit van de door hen ge-
leide ondernemingen. Geiet op haar functie in een gemengde econo-
mische orde zal het de overheid niet onverschillig zijn hoe het inves-
teringsloon in zijn gevolgen doorwerkt op de economische groei, de
werkgelegenheid, de prijsbeweging en de verhouding met het buiten-
land. Tezamen met een redelijke inkomens- en vermogensverdeling
zijn dit taakstellingen die in onze volkshuishouding hoog staan geno-
teerd. Bij alle partijen in het arbeidsbestel zal zich ook de vraag op-
dringen hoe het investeringsloon ingepast kan worden in de respec-
tieve aspiratie-schema's, die qua omvang in een praktisch permanente
spanningsverhouding verkeren met het beperkte reservoir waaruit de
middelen tot verwezenlijking van de wensen en verlangens moeten
worden geput.
Kan de economische wetenschap aan de overigens begrijpelijke ver-
wachtingen van de opheldering wensende belanghebbenden ten volle
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voldoen? Bezitten de schijnwerpers van de huidige economisch-weten-
schappelijke apparatuur het vermogen om iedere schaduw te verdrijven

en daarmede elke twijfel over de effecten van het investeringsloon op
te heffen? Ons inziens is dat niet het geval. Daarvoor is de onderhavige
materie te weerbarstig en te gecompliceerd. Het formuleren van exacte
en eenduidige antwoorden op de boven gememoreerde vraagpunten
veronderstelt een veel groter fonds aan onwrikbare kennis van de
feitelijke economische samenhangen dan op dit ogenblik ter beschik-
king staat.l) Deze kennis zou bovendien niet alleen macro-verbanden
moeten omsluiten, maar daarnaast betrekking moeten hebben op de
zeer gedifferentieerde relaties in de micro-sfeer. Daarnaast zou men
inzicht moeten hebben in de lange termijn-ontwikkelingen van de
nationale economie en de samenstellende delen ervan.
Ter adstructie van het bovenstaande zij gewezen op enkele voorwaar-
den, die vervuld moeten zijn om trefzekere uitspraken te kunnen doen
over de macro-gevolgen van het investeringsloon. Wij zouden daartoe
onder andere precies op de hoogte moeten zijn van:

a. de determinanten die het investeringsgedrag van de ondernemers
bepalen;

b. de relatie tussen loonkosten, investeringen en werkgelegenheid;
c. de beleidsintenties van de overheid ten aanzien van de economische

groei, investeringen en werkgelegenheid;
d. het prijsgedrag van de ondernemers bij invoering van een inves-

teringsloon en de consequenties die de overheid daaraan voor wat
betreft haar prijspolitiek verbindt;

e. de opstelling van de werknemersvakbeweging op het terrein van de
arbeidsvoorwaardenvorming;

f. de mogelijkheden voor de vakbeweging om eventueel zelf - of in
samenwerking met de overheid - een deel van de gewenste inves-
teringsactiviteit te verzorgen;

g. het spaargedrag van de werknemers tijdens en na afloop van de

verplichte blokkeringstermijn;
h. de invloed van de inflatie op de bereidheid tot sparen en op de

mogelijkheid bestaande vermogenswaarden reëel in stand te houden
dan wel te vermeerderen;

i. de relatie tussen loonkosten en de uitkomsten op de lopende reke-

ning van de betalingsbalans;
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j. de voortgang met het bezitsvormingsbeleid op het internationale
vlak;

k. de mate waarin thans geldende economische samenhangen onder
invloed van het investeringsloon in de loop van de tijd vervor-
mingen zullen ondergaan.

Over een aantal van de hiervoor opgesomde relaties, tendenties en
invloeden zijn economische verhandelingen verschenen. Zij bieden
evenwel geen vaste steunpunten voor een betrouwbare taxatie van
de macro-economische consequenties van het investeringsloon. Daar-

voor ontbreekt te zeer een gemeenschappelijke interpretatie van de
desbetreffende economische verschijnselen en de relaties die deze we-
derkerig met elkander onderhouden. De opvattingen b.v. over het
voor ons onderwerp zo kardinale verband tussen winst en investeringen
liggen over een tamelijk breed spectrum gespreid, waarbij extreem
tegenover elkaar staande standpunten helaas niet tot de uitzonderingen
behoren die een algemene regel bevestigen.
De moeilijkheden waarvoor wij ons in dit hoofdstuk zien geplaatst,
spruiten overigens niet alleen voort uit het feit dat de in de loop der
jaren geaccumuleerde economisch-wetenschappelijke kennis nog on-
volledig is en het beeld vertoont van een veel-stromen-land. Ook
speelt daarin mede dat - waar het investeringsloon een element vormt

van de zo centraal in de economische kringloop gesitueerde verdelings-
problematiek - de behandeling ervan eigenlijk een entree-biljet inhoudt
voor een beschouwing over de totale economie. Binnen een dergelijke
overall-benadering zou plaats moeten worden ingeruimd voor meer
op bepaalde onderdelen van de probleemstelling toegesneden kennis.
De inzichten van experts op het terrein van de loon- en prijsvorming,
van specialisten in de groeitheorie, de theorie van de investeringsbe-
slissingen en de leer der openbare financiën, van deskundigen op de
gebieden van monetaire analyse en monetair beleid, van vakmensen
op het terrein van de financiering en belegging, al deze facetten zouden

zowel in theoretisch als in praktisch opzicht in een synthetiserende
verhandeling over het investeringsloon op een zinvolle wijze met el-
kander moeten worden verbonden.
Voor wie dit overweegt, zal het duidelijk zijn dat wij vanaf de aanvang
elke pretentie van een complete beschouwing over de macro-economi-
sche gevolgen van het investeringsloon hebben laten varen. De inten-



176 Enkele macro-economische beschouwingen

tie van het hierna volgende is dan ook geen andere dan het bieden
van een rudimentaire schets, welke dringend aanvulling en wellicht
correctie behoeft vanuit meerdere economische deeldisciplines. Alleen
een nader grondig onderzoek van deze complexe materie kan tot een
gefundeerd oordeel leiden en de basis leggen voor praktische beleids-
aanbevelingen?)
Om ondanks de vele hindernissen toch een aanduiding van de moge-
lijke macro-economische effecten van het investeringsloon te verschaf-
fen, kan men twee wegen bewandelen. De eerste weg voert naar de op
een hoog abstractie-niveau gelegen modelmatige analyse van de ge-
volgen van het investeringsloon. De tweede methodiek zouden wij
willen betitelen als de weg van een meer praktisch georiënteerde ver-
kenning, die zijn beginpunt vindt in enkele voor ons onderwerp rele-
vante tendenties op langere termijn. Beide benaderingswijzen komen
in het hierna volgende aan de orde.

`~. DE MODELMATIGE ANALYSE

Uit het voorgaande moge zijn gebleken dat een analyse van de ge-

volgen van het investeringsloon waarbij alle relevante relaties, aspecten

en wederkerige invloeden tegelijkertijd in ogenschouw worden geno-
men en waarbij tevens acht wordt geslagen op de gedifferentieerde

economische structuur van de volkshuishouding een uitermate gecom-

pliceerde opgave vormt. Een lofwaardige poging om aan de hand van

een model de consequenties van bepaalde bezitsvormende maatregelen

te benaderen, werd eerder ondernomen door het Centraal Planbu-
reau 3) Het destijds voor een onderzoek naar de effecten van de ver-

mogensaanwasdeling opgezette model zou thans zeer waarschijnlijk

anders worden gestructureerd.
Het is in het begin van de zestiger jaren ontworpen en had groten-

deels betrekking op de periode 1964--1973. Bovendien was het zo zeer
toegespitst op de vermogensaanwasdeling, dat het zich niet leent voor

een eenvoudige aanpassing ten behoeve van het doel waarmede wij

ons in deze studie bezig houden.
Om een vergelijking mogelijk te maken met de straks te behandelen

gevolgen van het investeringsloon vatten wij enkele uitkomsten van

het planbureau-onderzoek zeer in het kort samen. Op middellange

termijn verwacht het C.P.B. van de vermogensaanwasdeling bij een
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winstdelingspercentage van 400~o een maximaal groeiverlies van één
half procent per jaar. Dit verlies zou kunnen worden ingehaald wan-
neer als gevolg van de vermogensaanwasdeling een autonome ver-
hoging van de produktiviteit zou optreden. Op langere termijn rekent
het C.P.B. met een zwaarder groeiverlies. De omvang ervan hangt ten
nauwste samen met de hoogte van het deelnemingspercentage, de
lengte van de blokkeringsperiode en de mate waarin de vrijkomende
gelden voor consumptie worden aangewend. Bij b.v. een deelnemings-
percentage van 400~0, een blokkeringsperiode van 10 jaar en een ver-
zilvering van 500~o na het verstrijken van deze periode bedraagt het
groeiverlies rond 120~o van de groei die zonder vermogensaanwasdeling
zou zijn gerealiseerd.
Indien de werknemers voor 400~o zouden delen in de overwinst van
bedrijven en dit gedeelte volledig in de prijzen zou worden doorbe-
rekend, dan zou het prijspeil in de loop van tien jaren met bijna 50~0
meer stijgen dan bij een ontwikkeling zonder vermogensaanwasdeling.
Hierbij is aangenomen dat de overheid inflatoire vraageffecten, die
zouden kunnen ontstaan als gevolg van het voor consumptie beschik-
baar komende deel van de vermogensaanwasdeling, via belastingmaat-
regelen neutraliseert.
Na volledige invoering van een stelsel van vermogensaanwasdeling zou

per participant per jaar een geblokkeerd winstaandeel van f 670 ge-
realiseerd kunnen worden. Indien het werknemersaandeel in de natio-
nale overwinst niet 400~o doch 200~o bedraagt, zou dit per jaar een uit-
komst opleveren van f 300.
De relatieve inkomenspositie van de loontrekkers ondergaat - dank
zij de toepassing van vermogensaanwasdeling - enige verbetering. Het
planbureau hanteert hiervoor als maatstaf het aandeel van het beschik-

bare inkomen van de werknemers - exclusief de geblokkeerde winst-

aandelen - in het totale beschikbare inkomen van de particuliere sec-

tor. Dit aandeel kan met een half tot drie punten toenemen. Een en
ander afhankelijk van de grootte van het deelnemingspercentage en
van de mate waarin van ondernemerszijde naar compensatie wordt ge-
streefd ')
Helaas is een vergelijkbaar en meer recent model, dat redelijk betrouw-
bare uitspraken zou toelaten over de macro-economische gevolgen op
langere termijn van het investeringsloon momenteel op het Centraal
Planbureau niet beschikbaar. Bij de constructie van een dergelijk mo-
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del, dat een specifieke econometrische kennis vereist, moeten niet ge-
ringe technische moeilijkheden worden overwonnen. Hoe groot deze
problemen zijn, komt naar voren uit de rede die van den Beld heeft
gehouden bij de aanvaarding van zijn leerstoel aan de Erasmus-
universiteit.5)
Nochtans zou het nuttig zijn als het bureau, dat hiervoor het meest is
geëquipeerd, de gelegenheid zou krijgen of nemen om de gevolgde
procedure met het vermogensaanwasdelingsmodel ten behoeve van het
investeringsloon op analoge wijze te herhalen. In het kader van een al-
gemeen regeringsbeleid gericht op het scheppen van betere inkomens-
en vermogensverhoudingen zou een dergelijk nieuw onderzoek zeker
op zijn plaats zijn. Bij zo'n onderzoek zouden tevens de nieuwste in-
zichten over de modeltechniek op hun waarde kunnen worden be-
proefd.

Het C.S.-model van Schouten

Behalve het Centraal Planbureau hebben ook anderen een model-
matige analyse ten aanzien van de effecten van bezitsvormende maat-
regelen toegepast 6) Wat het investeringsloon betreft hebben wij in pa-
ragraaf 3 van hoofdstuk I reeds gewag gemaakt van de denkbeelden
die Schouten met betrekking tot dit thema over het voetlicht heeft ge-
bracht. Deze auteur houdt het onder bepaalde condities voor mogelijk,
dat het investeringsloon een voor de werknemers positieve uitwerking
heeft op de categoriale inkomensverdeling, zonder dat dit gepaard
gaat met louter negatieve gevolgen voor de nationale economie.')
Schouten ontleent deze conclusie aan een exercitie met een door hem
zelf ontworpen conjunctuur-structuurmodel. In een dergelijk model
zijn de structurele ontwikkelingen en de conjuncturele relaties geinte-
greerd. Het c.s.-model geeft niet alleen de uitkomsten aan na verloop
van een zekere periode, doch beschrijft tevens de conjuncturele evo-
lutie van jaar op jaar. Schouten's model bestaat uit een beperkt aantal
lineaire vergelijkingen en bevat coëfficiënten, die ontleend zijn aan de
feitelijke datastructuur van de nationale volkshuishouding. De verge-
lijkingen hebben in hoofdzaak betrekking op de reële loonvorming en
de investeringsactiviteit, zij worden gecompleteerd met een productie-
functie, een werkgelegenheidsfunctie en een functie die het verband
indiceert tussen arbeidskosten en kapitaalrendement.
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Met behulp van zijn model heeft Schouten een drietal beleidsconcep-

ties met elkander vergeleken en op hun gevolgen beproefd. Dat is ten

eerste een politiek bestaande uit een eenzíjdige bevordering van be-

sparingen en investeringen; vervolgens een beleid van hoge lonen en

ten derde een gecobrdineerde spaar-, investerings- en loonpolitiek.

De vergelijking is zodanig uitgevoerd dat telkens nagegaan wordt welke
wijzigingen ontstaan t.o.v. een verondersteld aanwezig evenwichtig
groeipad.
Indien de besparingen en investeringen worden opgevoerd, genereert

het model over een conjunetuurcyclus van zes perioden gerekend een

hogere groeivoet van het nationale produkt dan wanneer de oorspron-

kelijke groeitrend zou zijn aangehouden. Eveneens blijkt dan het kapi-

taalvolume sneller te zijn toegenomen. Ook het reële loonpeil ligt hoger

dan bij handhaving van het oorspronkelijke pad van evenwichtige

groei mogelijk zou zijn geweest. De structurele ontwikkeling naar een
hoger niveau gaat evenwel gepaard met krachtige conjuncturele schom-
melingen in de werkgelegenheid. Om die in wezen sociale reden be-

oordeelt Schouten een dergelijk beleid van eenzijdige spaar- en inves-

teringsbevordering negatief. De hogere groei eist de tol van onaan-
vaardbare fluctuaties in de werkgelegenheid.
De tweede beleidsconceptie, waarbij de lonen omhoog worden gedre-

ven, creëert eveneens nadelige schommelingen in de werkgelegenheid.

De relatief hoge lonen en de daarmede corresponderende relatief lage
winstmarges kunnen gemiddeld genomen niet worden gehandhaafd.
Perioden met een relatief hoge mechanisatiegraad worden afgewisseld

met perioden van een betrekkelijk lage mechanisatiegraad, zodat per sal-

do de kapitaalcoëfficiënt constant blijft. Er treden weliswaar fluctuaties

op in de groeivoet van het nationale produkt en van de arbeidspro-
duktiviteit, doch deze kunnen over de totale conjunctuurcyclus gere-

kend de oorspronkelijke groeitrend niet in opwaartse richting ombuigen.

Veel betere resultaten worden bereikt met een gecodrdineerde spaar-,

investerings- en loonpolitiek. Het endogene negatieve efl~ect van de

hoge lonen op de investeringsactiviteit wordt in dit geval gecompen-

seerd door middel van een telkens herhaalde spaar- en investerings-

push. De uitkomsten die het model nu vertoont, kunnen aldus worden

weergegeven:
- de kapitaalgoederenvoorraad en het nationale produkt groeien snel-

ler dan bij handhaving van het oorspronkelijke evenwichtige groei-
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pad mogelijk zou zijn geweest;
- de arbeidsmarkt blijft gedurende de gehele conjunctuurcyclus in

evenwicht;
- de extra groeivoet van de reële lonen wordt niet ongedaan gemaakt;
- het kapitaalrendement daalt als gevolg van de hoge lonen en stelt

zich blijvend in op een lager niveau.

Schouten neemt vervolgens aan dat de autonome spaar- en investe-
ringsactiviteit uit het hogere looninkomen wordt gefinancierd. In feite
is er dan dus sprake van een investeringsloon. Aan de hand van een
confrontatie van middelen en bestedingen rekent Schouten met enkele
overigens fictieve cijfervoorbeelden voor, dat de werknemers nauwe-
lijks een consumptiefoffer behoeven te brengen. In ruil daarvoor ont-
vangen zij een aandeel in de nationale vermogensaanwas. Samen met
de oude eigenaren van de kapitaalgoederenvoorraad ervaren de werk-
nemers echter - nu zij mede-kapitaal-eigenaars zijn geworden - de
invloed van het verslechterde kapitaalrendement. Uiteindelijk, na het
verstrijken van bijna twee volledige conjunctuurcycli, kan het inves-
teringsloon tot een hogere consumptie voor loontrekkers leiden dan
anders het geval zou zijn. Dit resultaat is echter alleen bereikbaar wan-
neer in de oude situatie een flink deel van de kapitaalopbrengsten werd
aangewend voor consumptieve bestedingen.
Zijn boven in essentie weergegeven betoog vult Schouten aan met en-
kele kanttekeningen van meer of minder institutionele aard. In de
eerste plaats, zo merkt hij op, kan ons land niet geïsoleerd overgaan op
een gecoërdineerde loon-, spaar- en investeringspolitiek. In de met
Nederland concurrerende landen zou eveneens een dergelijk beleid
moeten worden gevoerd, anders bestaat de kans op kapitaalvlucht. In
de tweede plaats moeten betrokkenen de consequentie van de coërdi-
natie aanvaarden. Wanneer men vast houdt aan een volstrekte auto-
nomie voor de spaarders, de investeerders en de loonpolitieke instan-
ties, dan zal het niet gelukken om de bepleite beleidsvorm door te
zetten. Ten derde is vereist dat iedereen vertrouwen stelt in de be-
kwaamheid van de macro-economisten om met behulp van de juiste
verbanden een betrouwbare middellange termijnplanning te ontwer-
pen. In de vierde plaats moet het kapitaalrendement een neerwaartse
bijstelling verdragen. Volgens Schouten is dat mogelijk wanneer de
oorspronkelijke kapitaaleigenaren de kapitaalopbrengsten niet in hun



De modelmatige analyse 181

geheel voor investeringen bestemmen. Als het rendement niet kan

worden verlaagd, ontvalt aan de inogelijkheid om in de geco~rdineerde

beleidsconceptie het investeringsloon in te bouwen elke grond.

Kanttekeningen

Bij het kennis nemen van de vaardig in modelvorm gegoten analyse

van Schouten moet men zich terdege rekenschap geven van de ver-

onderstellingen waarop de redenering en de uitkomsten daarvan be-

rusten. In Schouten's modelconstructie herkennen wij een aantal ele-

menten, die in de vorige paragraaf werden opgesomd als voorwaarden

voor het doen van houdbare uitspraken over de gevolgen van het in-

vesteringsloon. Duidelijk is dat Schouten de heersende onzekerheid

over de aard en de intensiteit van sommige economische relaties voor

zich zelf opheft door bepaalde hypotheses te hanteren. Wetenschap-

pelijk gesproken, is dat veelal de enige manier om resultaten te be-

reiken. Als zodanig is de werkwijze van Schouten dan ook volkomen

verantwoord. Naarmate de hypotheses een nauwer contact onderhou-

den met de realiteit, zullen de uitkomsten van een wetenschappelijke

redenering met des te meer vrucht in het praktische beleid verwerkt

kunnen worden.
Kan nu van alle veronderstellingen, waarop Schouten zijn model heeft

gebouwd, worden gezegd dat zij in voldoende mate aansluiten op de

werkelijkheid? Zullen de structurele en conjuncturele curven die het

model genereert bij het toepassen van een gecotirdineerde spaar-, inves-

terings- en loonpolitiek tot op grote hoogte samenvallen met de feite-

lijke schommelingen en trendmatige ontwikkelingslijnen? Levert met

andere woorden de theoretische gedachtengang van Schouten een ge-

noegzaam stevige basis voor een specifiek sociaal-economisch beleid,

waarin aan het investeringsloon eenvoorname functie wordt toegekend?

Dit is, dunkt ons, de kernvraag die uit Schouten's betoog voortvloeit.

Een optimale toetsing van diens conjunctuur-structuurmodel kan eerst

worden verkregen, indien dit gestyleerde denkschema - al dan niet ge-

amendeerd - door het Centraal Planbureau zou worden benut voor

het door ons bepleite econometrische onderzoek naar de effecten van het

investeringsloon. Dan pas kan ten volle blijken welke betekenis de bij-

drage van Schouten voor het realiseren van een gewijzigde inkomens-

en vermogensverdeling bij het tegelijkertijd handhaven van een even-
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wichtige econonusche groei, zo mogelijk op een hoger niveau, bezit.
In de hoop dat zulk een onderzoek binnen niet al te lange termijn zijn
beslag zal krijgen, beperken wij ons thans tot het plaatsen van enkele
kanttekeningen bij de door Schouten gevolgde benaderingswijze.
Een van de centrale supposities in Schouten's betoog is de veronder-
stelling dat de investeringsactiviteit van de ondernemers uitsluitend
afhankelijk is van het winstvolume. Mogelijke verfijningen van de in-
vesteringsfunctie die verkregen kunnen worden door b.v. zulke fac-
toren in te bouwen als de bezettingsgraad van het produktie-apparaat
en de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven, acht hij niet essentiëel.
Het strikte verband tussen winstontwikkeling en investeringsomvang,
dat wij bij Schouten aantreffen, is in de literatuur een omstreden
kwestie. Zo is Preiser van oordeel dat de investeringen geheel worden
bepaald door de afzetkansen.s) Oberhauser meent dat de investeringen
in sterkere mate door andere determinanten worden bepaald als de
winst, althans zo lang de winstomvang op een acceptabel niveau ligt.9)
Dezelfde auteur is de opvatting toegedaan, dat econometrische onder-
zoekingen niet in staat zijn om de exacte relatie tussen winst en inves-
teringsactiviteit vast te leggen. De investeringen zijn immers de voor-
naamste determinant van de winsten, beide grootheden bepalen elkan-
der over en weer.lo) Smulders houdt de winst- cum financieringstheorie
voor de beste verklaring van het macro-economische investeringsge-
drag. Met dien verstande dat hij, anders dan in het conjunctuur-
structuurmodel geschiedt, werkt met het rendement over het eigen ver-
mogen.ll) Van den Beld merkt op dat uiteindelijk het rendement waar-
schijnlijk bepalend zal zijn voor de hoogte van de investeringen, maar
dat hij de indruk heeft dat dit rendement tijdens een periode van ka-
pitaalschaarste op de achtergrond staat, als een niet actuele randvoor-
waarde.~) Men bedenke dat dit oordeel slaat op de jaren vóór 196ï.
Uit de gesignaleerde controverses in de literatuur lijkt de conclusie
gerechtvaardigd, dat hoe zwakker - respectievelijk hoe sterker - het
verband is tussen winst en investeringen, des te geringer - respectieve-
lijk des te groter - de negatieve invloed van het investeringsloon zal
zijn op de investeringsactiviteit van de ondernemers. Aldus is het be-
grijpelijk dat Preiser aanneemt dat bij toepassing van een investerings-
loon de inducement to invest gelijk zal blijven13), terwijl F~hl er drin-
gend voor waarschuwt om ten gunste van het investeringsloon „mit
der ~uszerst labilen Investitionsneigung Experimente zu machen".14)
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Schouten behoort tot de categorie van economisten, die het rendement
opvatten als de belangrijkste determinant van de investeringen. Noch-
tans is hij van oordeel dat de negatieve werking van het investeringsloon
op de investeringsomvang kan meevallen, zo lang het rendement niet
beneden een bepaalde critische grens daalt. Om een tekortschietende
investeringsactiviteit te voorkomen, vindt Schouten het in elk geval
gewenst om de nationale economie telkens herhaalde investerings-
stoten toe te dienen. Aangezien de investeringsneiging van de onder-
nemers verzwakt, betekent dit dat andere instanties mede de voort-
gang van de investeringsactiviteit moeten waarborgen. Dit zou kunnen
via specifiek op de investeringen gerichte stimulerende overheidsmaat-
regelen.15) Denkbaar zou tevens zijn dat de overheid zelf compense-
rende investeringen verricht, al dan niet in samenwerking met de vak-
beweging of de beheerders van de fondsen, die het investeringsloon
verzamelen. Een en ander onderstreept dat in het model van Schouten
allerminst alles automatisch rondloopt. Er is een voortdurend actieve,
begeleidende rol van de overheid noodzakelijk om de negatieve in-
vesteringsreactie van de ondernemers op het investeringsloon op te
vangen en ongedaan te maken en om bovendien de additionele be-
sparingen van werknemers in daadwerkelijke investeringen om te zet-
ten. Hoe de ondernemers zich zullen opstellen tegenover een dergelijk
gedragspatroon van de overheid valt op voorhand i~iet te zeggen. Dit
aspect, dat toch voor de uiteindelijke effecten van het investeringsloon
op de investeringsbereidheid van de ondernemers niet zonder belang
lijkt, wordt in het betoog van Schouten niet nader uitgewerkt.
Een ander aspect dat in het model van Schouten te weinig wordt uit-
gewerkt, is het verschijnsel van de mogelijke afwenteling door de on-
dernemers van de hoge lonen in de prijzen. Schouten veronderstelt
dat de extra hoge nominale lonen niet volledig in de prijzen zullen
worden doorberekend omdat de afhankelijkheid van de binnenlandse
van de buitenlandse markt dit minstens voor een deel onmogelijk
maakt. Indien deze afhankelijkheid onvoldoende remmend werkt op
de afwentelingsneiging van de ondernemers, kan het gevaar van een
hollende inflatie dat met een politiek van hoge lonen verbonden is,
naar onze mening slechts worden beteugeld met behulp van een strin-
gent prijsbeleid, ondersteund door een daarbij passende restrictieve
monetaire politiek. Dit impliceert opnieuw dat het realiseren van een
voor de werknemers gunstiger inkomens- en vermogensverdeling bij
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handhaving van een evenwichtige economische groei een appel in-
houdt op een krachtige, begeleidende rol van de overheid. Over de
afloop van het experiment met een investeringsloon moeten dan ook
binnen het kader van een conjunctuur-structuurmodel aanvullende
veronderstellingen worden opgenomen terzake van het overheids-
beleid. Zonder deze veronderstellingen krijgen de uitkomsten van een
dergelijk model een onbepaald karakter.
Tenslotte nog een enkel woord over de in het betoog van Schouten op-
gevoerde werkgelegenheidsfunctie. In diens theorie hangt het aanbod
van arbeidsplaatsen in hoofdzaak samen met de groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad en de substitutie-elasticiteit tussen arbeid en
kapitaal. Als de winsten te gering in omvang zijn, beschikken de onder-
nemers over onvoldoende middelen om de uitbreiding van de kapitaal-
goederenvoorraad in een dusdanig tempo te laten plaats vinden, dat
het met de trendmatige technische ontwikkeling gepaard gaande ver-
lies aan arbeidsplaatsen kan worden opgevangen. Voorts kan een stij-
gend arbeidsaandeel in het nationale inkomen de ondernemers er toe
aanzetten om machines van oudere jaargangen versneld buiten ge-
bruik te stellen. Deze machines bezitten een arbeidsintensief karakter,
zodat het stilleggen ervan veel werkloosheid creëert.
Over de preciese aard van de wederzijdse beïnvloeding van winsten,
lonen, investeringen en arbeidsplaatsen is vooral in de laatste tijd veel
discussie ontstaan. Meermalen wordt daarbij twijfel geuit over de be-
trouwbaarheid van de verbanden, die econometrische onderzoekingen
tussen de genoemde grootheden menen te kunnen aanwijzen. In af-
wachting van nadere studies die op dit terrein zijn aangekondigd, zijn
wij voorshands geneigd tot de gevolgtrekking, dat het straks wellicht
noodzakelijk kan zijn om de relaties die Schouten op dit stuk hanteert
aan te passen aan de eventueel te verwerven nieuwe inzichten.1ó)
Eerder merkten wij op dat Schouten met zijn modelmatige analyse een
belangwekkende theoretische bijdrage heeft geleverd aan de problema-
tiek die het investeringsloon omgeeft. De door ons gemaakte kantteke-
ningen doen aan deze conclusie geen afbreuk. Wel zij daarmede be-
klemtoond, dat ook deze bijdrage niet zonder meer als een pasklaar
beleidsrecept kan worden opgevat. Het is aan de modeltechniek eigen,
dat de logische implicaties die er uit voortvloeien gebonden zijn aan
de postulaten, die er aan ten grondslag liggen. Omdat de aangenomen
verbanden en de toegepaste parameters niet aan een volledige statis-
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tische en econometrische toetsing zijn onderworpen, moeten wij de
waarde van Schouten's analyse in het bijzonder zoeken in de kwalita-
tieve tendenties die het model aangeeft. Deze wijzen in de richting dat
het investeringsloon onder bepaalde voorwaarden een nuttig instru-
ment kan zijn om de samenleving van een oud zeer te verlossen.
De modelmatige benadering van het investeringsloon à la Schouten
bezit de grote verdienste dat zij ons inzicht ten zeerste kan verdiepen.
De vooral met het gedrag van de ondernemers, de werknemersvakbe-
weging en de overheid samenhangende onzekerheden, die voor de uit-
eindelijke effecten van het investeringsloon van zoveel belang zijn,
kunnen echter met behulp van een model, hoe vernuftig ook, nooit
geheel worden weggenomen.
Om de gevolgen van het investeringsloon met een verdedigbare stel-
ligheid te taxeren, moet naar onze mening in wezen worden voldaan
aan de institutionele randvoorwaarde van een gemeenschappelijke
consensus tussen alle betrokken partijen. Schouten verwijst impliciet
naar deze randvoorwaarde wanneer hij zegt dat belanghebbenden de
consequenties van de coórdinatie moeten aanvaarden en een deel van
hun autonomie ervoor zullen moeten prijsgeven. Ook Preiser is van op-
vatting dat de partners in het bedrijfsleven het idee van het investerings-
loon in positieve zin tegemoet zullen moeten treden, wil er sprake zijn
van een kans op succes voor een dergelijk sociaal-economisch beleid.
Bedoelde randvoorwaarde enigermate concretiserend zijn wij geneigd
op te merken, dat het reeds van belang zou zijn indien het door ons
voorgestelde onderzoek door het Centraal Planbureau zou plaatsvin-
den met instemming en medewerking van overheid, werkgevers en
werknemers na een voorafgaande fundamentele en niet geheel vrij-
blijvende discussie in de daarvoor aangewezen organen van overleg.

3. ENKELE LANGERE TERMIJN TENDENTIES

Het laatste deel van onze studie bevat een poging om het investerings-
loon te evalueren tegen de achtergrond van enkele langere termijn
tendenties van de Nederlandse volkshuishouding. Wij leggen het
accent op deze structureel getinte benadering, omdat het investerings-
loon volgens Krelle past in het streven om „eine neue Bewegung
ein zu leiten, die wenn sie lange genug und systematisch mit aus-
reichender Kraft weitergefuhrt wird, diese Welt genauso umgestalten
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wird, wie die gunstigere Einkommensverteilung unsere jetzige Welt
gegenuber der von 1800 umgestaltet hat und zwar zum Besseren hin".
Het moment van invoeren van een investeringsloon alsook de omvang
ervan worden natuurlijk steeds mede bepaald door de actuele econo-
mische situatie. Het zou echter onjuist zijn om het investeringsloon,
dat primair een structureel karakter bezit, enkel en alleen te beoorde-
len aan de hand van de positieve en negatieve effecten die dit loon op
de korte termijn-ontwikkeling kan uitoefenen.
Voor een structurele benadering pleit tevens de overweging dat in de
loop der jaren meermalen elementen, welke aanvankelijk als louter
fricties veroorzakende nieuwigheden werden beschouwd en die inder-
daad gedurende een zekere aanpassingsperiode als zodanig hebben ge-
fungeerd, achteraf op aanvaardbare wijze in het economische kring-
loopschema blijken te zijn opgenomen en verwerkt. Structurele ver-
anderingen kunnen haast niet zonder temporele verstoringen plaats-
vinden, zij brengen bijna natuurnoodzakelijk verwringingen teweeg.
Wie zich met een beroep op conjuncturele fricties tegen elke structurele
maatregel keert, laadt licht de verdenking op zich de bestaande sociaal-
economische orde en de daarbinnen vigerende patronen van inkomens-
en vermogensverdeling als onwrikbare en nauwelijks voor verbetering
vatbare feitelijkheden te beschouwen.
Bij het zoeken naar een enigszins bevredigend antwoord op de vraag
of het investeringsloon zonder al te veel permanente bezwaren in de
Nederlandse volkshuishouding kan worden ingepast, gaat het er dus
om vast te stellen welke invloeden het investeringsloon zou kunnen uit-
oefenen op het samenstel van trends, die wij in de nationale economie
kunnen waarnemen en waarvan de ontwikkelingsrichting van beteke-
nis is voor het realiseren van de praktisch algemeen geaccepteerde
welvaartsdoeleinden. Het ligt voor de hand dat de gedachten daarbij
vooral uitgaan naar de mogelijke consequenties van het investerings-
loon voor de economische groei, de werkgelegenheid en de prijsont-
wikkeling.
Het op de voorgrond plaatsen van deze doeleinden berust op de niet
onrealistisch lijkende suppositie, dat in onze samenleving ook in de
toekomst een positieve waarde zal worden toegekend aan een verdere
vermeerdering van de welvaart, het bereiken van een hoog peil van
werkgelegenheid en het zoveel mogelijk verminderen van het inflatie-
tempo. Onze werkwijze verloopt aldus dat wij hieronder eerst enkele
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relevante long term tendenties zullen schetsen. Vervolgens zullen wij
tegen de achtergrond daarvan het investeringsloon op zijn econo-
mische merites bezien.
In een open volkshuishouding moet het investeringsloon uiteraard
tevens worden beoordeeld op de mogelijke consequenties ervan voor
de betalingsbalans. Het investeringsloon kan de concurrentie-verhou-
dingen beïnvloeden en aanleiding zijn tot kapitaalverplaatsingen. Be-
halve aan de groei-, werkgelegenheids- en prijsaspecten van het in-
vesteringsloon zullen wij daarom enige aandacht besteden aan de im-
plicaties van dit loon voor onze verhouding ten opzichte van het bui-
tenland.

Investeringsactiviteit, arbeidsinkomensguote en kapitaalrendement

In hoofdstuk I, paragraaf 3, hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de
zorg van de overheid, De Nederlandsche Bank en de Sociaal-Econo-
mische Raad omtrent de mogelijkheid om in de komende jaren de in-
vesteringsactiviteit op peil te houden. Deze zorg staat uiteraard niet
los van de gevolgen die een tekortschietende investeringsomvang te-
weeg kan brengen voor groei en werkgelegenheid. Bron van de zorg
vormt de nogal geprononceerde verandering, die zich vooral in het
laatste decennium in de functionele inkomensverdeling heeft voltrok-
ken en die op het kapitaalrendement een neerwaarts gerichte invloed
heeft uitgeoefend. Deze ontwikkeling is mede bepaald door de na 1963
opgetreden niveau-verhoging van dejaarlijkse stijging van de nominale
loonsom per werknemer. In de tien jaren vóór 1964 bedraagt de ge-
middelde stijging van de loonsom per werknemer 6 à 70~0, in de periode
daarna ruim 120~0.
Het in ons land meest gehanteerde criterium voor een analyse van de
wijzigingen in de functionele inkomensverdeling is de zogenaamde ar-
beidsinkomensquote. In algemene zin geeft deze quote de verhouding
aan tussen de bruto beloning van de arbeidsfactor, inclusief de arbeid
van zelfstandigen, en het totale inkomen. De arbeidsbeloning per zelf-
standige wordt daarbij gelijkgesteld aan de loonvoet per werknemer.
In de tabel op de volgende pagina wordt de ontwikkeling van de
arbeidsinkomensquote van bedrijven weergegeven gedurende de achter
ons liggende periode van veertig jaar.
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Tabel 3: Ontwikkeling aan de arbeidsinkomensquote aan de sector bedrijaen

Jaar I A.i.q. Jaar A.i.q.

1930 66,5 1965 75,6
1938 66,5 1966 78,5
1952 72,3 1967 77,7
1954 70,0 1968 77, I
1956 70,0 1969 77,4
1958 72,2 1970 79,3
1960 69,6 1971 80,9
1961 72,6 1972 78,8
1962 73,5 1973 79,3
1963 75,3 1974 81,5
1964 74,9 1975 79

Bronnen: Bijlage 15 van Miljoenennota 1970, Centraal Economisch Plan 1974 en Macro-
Economische Verkenning 1975. De cijfers van de laatste jaren hebben nog geen

definitíef karakter. De cijfers voor 1974 en 1975 betreffen een prognose.

Uit tabel 3 springt een duidelijke niveau-stijging van de arbeidsinko-
mensquote naar voren. In spiegelbeeld betekent dit dat het aandeel
van de ontvangers van niet-looninkomen (huur, pacht, rente, dividend
en winst) een aanzienlijke reductie heeft ondergaan. Maakte het
overige inkomen vóór de tweede wereldoorlog nog circa een derde
deel uit van de in de sector bedrijven tot stand gebrachte toegevoegde
waarde, thans is dit aandeel tot minder dan een vijfde van deze waarde
geslonken.
Nevenstaande grafiek geeft de reactie weer die de stijging van de ar-
beidsinkomensquote in de sfeer van het kapitaalrendement teweeg
heeft gebracht. Het zou intussen onjuist zijn om een al te strak ver-
band tussen beide genoemde grootheden te leggen. De samenhangen
die zich in het verloop van de arbeidsinkomensquote wee)rspiegelen,
zijn dusdanig gecompliceerd, dat het praktisch onmogelijk is de be-
weging die deze inkomensverdelingsmaatstaf vertoont tot één bepaalde
oorzaak terug te voeren of te herleiden tot de werking van één speciale
economische wetmatigheid.l')
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In grafiek 1 hebben wij de curve getekend, die de ontwikkeling van het
rendement vóór aftrek van belastingen beschrijft. De structurele daling
na 1960 is onmiskenbaar. Schommelde het kapitaalrendement in de
periode 1955-1964 rond 8 0~o en tussen 1965-1969 om 7 0~0; sedert 1970
ligt het gemiddeld niet hoger dan 6 à 6,5 0~0.

Grafiek 1: Ontwikkeling van het rendement oaer het geïnaesteerde bedr~fsaermo-
gen (voor aftrek van belastingen)

s

7

6

5

4

3

2

'S9 ri0 Ki ~2 ~S '64 Yx5 ~6 '67 ~68 '~ 70 '7! ï2 IS !4

Bron: C.P.B.

Onder het rendement verstaat het Centraal Planbureau het overige in-
komen gedeeld door het in kapitaalgoederen geïnvesteerd vermogen
gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De post woningen is hierbij
buiten beschouwing gelaten. Op het overige inkomen is het arbeids-
loon van de zelfstandigen in mindering gebracht, evenals het inkomen
uit woningbezit. Niet is gecorrigeerd voor betaalde rente op vreemd
vermogen, terwijl evenmin een correctie is aangebracht voor de resti-
tutie van oude omzetbelasting op voorraden in de jaren 1969-1972.
Over het niveau van het door het planbureau berekende rendement
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past het nodige voorbehoud. Zo moet het niet uitgesloten worden ge-

acht dat in de afschrijvingen op de kapitaalgoederenvoorraad een
acceleratie is gaan optreden. Dit kan een systematische onderschatting
van het rendementsniveau betekenen; het verloop in de tijd van de
betrokken grootheid wordt er echter vermoedelijk niet wezenlijk door
aangetast.

De geconstateerde verschuiving in de functionele inkomensverdeling

ten gunste van de arbeidsfactor en de zo juist besproken tendens van
een dalend kapitaalrendement maken begrijpelijk waarom tegenwoor-
dig vaak de vrees wordt uitgesproken voor een mogelijke trendbreuk

in de investeringsactiviteit. De financiering van de uitbreiding van de

kapitaalgoederenvoorraad wordt immers vooral als een functie gezien

van het niet-arbeidsinkomen en dat inkomen heeft relatief flink terrein

moeten prijsgeven. Bovendien kan het verminderde rendementsniveau

de inducement to invest hebben verzwakt.
De betekenis van het overige inkomen als financieringsbron voor in-

vesteringen komt in het verloop van de desbetreffende quote nog on-

voldoende tot uitdrukking. Het gaat hierbij om een bruto aggregaat;

datzelfde geldt trouwens voor de arbeidsinkomensquote. Uit een oog-

punt van financiering is de beweging van de netto aandelen van meer
belang. Door de geleidelijk verzwaarde afdracht aan de fiscus en de

sociale zekerheidsfondsen is zowel het aandeel van de arbeidsfactor

als het aandeel van het overige inkomen in procenten van het beschik-

bare nationale inkomen vrij fors gedaald. Bedroeg het netto aandeel
van de arbeidsfactor in 1960 nog ongeveer 50 0~0, dertien jaar later

blijkt dit te zijn teruggelopen tot iets meer dan 40 0~0. In de sfeer van

het overige inkomen is deze ontwikkeling nog pregnanter. Tussen

1960 en 1973 is namelijk het aandeel van het overige inkomen in per-

centen van het beschikbare inkomenstotaal bijna gehalveerd. Tegen

circa 19 0~o in 1960 is de netto kapitaalinkomensquote gedaald tot

110~o in 1973.1e)
Anders dan men wellicht zou verwachten heeft de relatieve verminde-

ring van het beschikbare overige inkomen gedurende geruime tijd

niet geleid tot een breuk in de investeringsactiviteit van het bedrijfs-

leven. Tijdens de periode 1963-1968 zijn de bruto investeringen in

vaste activa gemiddeld met 9 0~o toegenomen bij een volume-groei

van het nationale inkomen met 5,50~0. Deze structureel stijgende ten-
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dens van de investeringsquote wordt op het eind van de zestiger jaren
onderbroken. Over de jaren 1969-1974 bedroeg de jaarlijkse mutatie
in de investeringen gemiddeld 2,50~0, terwijl de volume-component
van het nationale inkomen een gemiddelde toeneming van 4 0~0 laat
zien. Grafiek 2 brengt het verschijnsel van een afzwakkende investe-
ringsactiviteit vooral na 1970 in beeld, al is de daling minder gepro-
nonceerd dan vaak wordt gesuggereerd. Over 1973 en 1974 vertoont
de investeringsquote een zeker herstel, waarbij afgewacht moet wor-
den of dit herstel van beperkte duur is, dan wel een nieuwe periode
met een dynamische investeringsontwikkeling inluidt. Overigens lijkt
dit laatste niet bijzonder waarschijnlijk.

Grafiek 2: Bruto investeringen van bedr~ven in vaste activa (excl. woningen)
in procenten van het bruto nationale ~irodukt (in pr~zen van 1970)
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Bron: Memorie van Tcelichting Begroting van Economische Zaken 1975, blz. 10.

Smulders heeft in een boeiende verhandeling een aannemelijke ver-
klaring aangedragen voor het feit dat tot voor kort - ondanks de stij-
ging van de arbeidsinkomensquote en de daling van het rendement
over het geinvesteerde vermogen - een negatieve investeringsreactie
van de ondernemers achterwege is gebleven.19) Volgens zijn becijferin-
gen heeft zich in de achter ons liggende periode een markante ver-
schuiving voltrokken in de verhouding eigen en vreemd vermogen.
Door deze verschuiving is het rendement op het eigen vermogen na af-
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trek van belastingen in de jaren 1952-1972 trendmatig praktisch niet

gedaald. Het op peil blijven van het netto rendement over het eigen

vermogen brengt Smulders in rechtstreeks verband met het zogenaam-

de „leverage-effect".
Volgens deze bekende stelling uit de bedrijfseconomie zijn de onder-

nemingen in staat om door intenser gebruik te maken van vreemd ver-

mogen het rendement op het eigen vermogen op te voeren, c.q. een

vermindering van dat rendement af te remmen. Dit hefboom-effect

treedt op wanneer het rendement op het totale vermogen hoger is dan

het rendement over het vreemde vermogen, zodat het rendement op

het eigen dat op het totale vermogen overtreft.
Een permanente voortzetting van de hefboom-werking, die in de sub-

stitutie van eigen door vreemd vermogen besloten ligt, acht Smulders
onwaarschijnlijk. Eendeels omdat daardoor de solvabiliteit beneden de

grens van het aanvaardbare kan geraken, anderdeels omdat de rela-

tieve daling van het overige inkomen het aanbod van besparingen al

te zeer kan doen verminderen.

Investeringsactiaiteit, groei en werkgelegenheid

Wenden wij ons nu tot de trendmatige evolutie die in de sfeer van de

economische groei en de werkgelegenheid kan worden waargenomen.

In de periode 1959~1960 tot en met 1970~1971 heeft de gemiddelde

jaarlijkse volume-groei van het bruto nationale produkt 5,30~o bedra-

gen. Daarna is dit stijgingspercentage enigszins gedaald. De vermin-

derde investeringsactiviteit zal een van de factoren zijn geweest die

tot het afgezwakte groeitempo hebben bijgedragen. Het groeivermo-

gen van de nationale economie lijkt echter voorshands niet ernstig

ondermijnd. De Miljoenennota 1975 houdt althans rekening met een

groei tot 1978 met 4,30~o per jaar.

De meest opvallende ontwikkeling op het vlak van de werkgelegenheid

vormt de overgang na het midden van de zestiger jaren van een toe-

stand met een sterke trendmatige uitbreiding van het aantal arbeids-

plaatsen en een gemiddeld laag werkloosheidspeil naar een situatie

met een hoge structurele werkloosheidscomponent en een gepronon-

ceerde afvlakking in het trendmatige aanbod van arbeidsplaatsen.

Een nadere analyse toont aan dat in de periode 1963-1968 de werkge-

legenheid in de nijverheid geleidelijk is gaan afnemen, in de jaren tot
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en met 1973 heeft zich dit proces in versterkte mate voortgezet. Na
1970 is de bouwsector participant geworden in de uitstoot van arbeids-
krachten. De dienstensector (exclusief de overheid) blijft weliswaar per
saldo nieuwe arbeidsplaatsen creëren, doch ook in deze branche treedt
onmiskenbaar een tempo-vertraging op zo)

Naar de mening van het Centraal Planbureau kan de gesignaleerde
ontwikkeling op een redelijke manier worden verklaard aan de hand

van de krachtige stijging van de reële loonkosten vanaf 1964.~) De meer

dan trendmatige stijging van deze kosten - op te vatten als de met de
opbrengstprijs van de produktie gedefleerde loonsom per werknemer -

heeft zeer vermoedelijk geleid tot een versnelde vervanging van oude,
arbeidsintensieve kapitaalgoederen. De op basis van een vintage-
capital-model gemaakte becijferingen wettigen volgens het planbureau
de conclusie, dat de kapitaalgoederen belangrijk minder arbeidsinten-
sief zijn geworden al naar gelang zij van meer recente datum zijn. De

nieuwere machines worden met andere woorden gekenmerkt door een

hogere kapitaal-arbeid-verhouding. Bij een overall constant blijvende
investeringsquote ontstaat aldus een vergeleken met voorheen geringer
werkgelegenheidseffect. Anders gezegd, de in 1964 opgetreden trend-
breuk in de ontwikkeling van de reële loonkosten heeft structuurwerk-

loosheid tot gevolg, omdat het investeringspeil - ondanks een stijgend
investeringsvolume - niet toereikend is om het versneld teloor gaan
van arbeidsplaatsen te compenseren.
Ofschoon de desbetreffende analyse van het C.P.B. haar begrenzingen

kent, biedt zij toch aanknopingspunten voor de stelling dat de vertra-
ging in de trendmatige toeneming van de werkgelegenheid in directe
relatie kan worden gebracht met het niveau en het verloop van de
reële loonkosten en de daarmede op zijn beurt weer samenhangende

daling van het kapitaalrendement. Waarschijnlijk heeft zich in de

meeste bedrijfstakken het verschijnsel voorgedaan dat de acceleratie

van de reële loonkosten is geresulteerd in een versnelde afbraak van
bestaande werkgelegenheid.
Ongetwijfeld wordt de werkgelegenheidssituatie in onze volkshuishou-

ding behalve door het verloop van de rendementen en van de reële
loonkosten mede bepaald door kortsluitingen in het vraag- en aanbod-
patroon, een te geringe mobiliteit van de arbeids- en kapitaalfactor,
verschuivingen indeinternationale arbeidsverdeling en door autonome,

puur technische ontwikkelingen.
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Helaas is niet aan te geven hoe nauw het verband is tussen elk van de
hiervoor opgesomde factoren en het te hoge werkloosheidsniveau voor-
al na 1970. Het blootleggen van de precieze structuur van de causale
relatie tussen rendementen, loonkosten, investeringen en werkgelegen-
heid stuit voorshands op ernstige lacunes in de statistische informatie?s)
Toch kan op goede gronden worden aangenomen dat er per saldo een
positief verband bestaat tussen investeringen en werkgelegenheid; het
bewerkstelligen van een meer bevredigend werkgelegenheidspeil lijkt
daarom slechts realiseerbaar wanneer de investeringen zouden aan-
zwengelen. Afgaande op de eerder aangehaalde analyse van het plan-
bureau speelt daarbij de ontwikkeling van de reële loonkosten een be-
langwekkende rol.

Depr~sontwikkeling

De ontwikkeling van het prijspeil vormt een van de meest zorgwek-
kende aspecten van de nationale economie. Er is op dat punt van een
escalatie sprake. Indien wij als indicator voor de inflatie de beweging
van het prijspeil van de particuliere consumptie hanteren, dan kan
worden gezegd dat wij in de periode 1952-1957 een sluipende inflatie
hebben beleefd: een gemiddelde jaarlijkse mutatie van het prijspeil
van 2,5 0~0. Daarna tot en met 1965, kruipt de inflatie voort met ge-
middeld 3,2 0~o perjaar. De kruipende inflatie gaat na 1965 over in een
lopende inflatie, gemiddeld 4,5 0~o per jaar. In de jaren na 1970 neemt
deze het karakter aan van een hollende inflatie: ruim 80~o prijsstijging
per jaar. In verband met de eind 1973 ingetreden ontwikkelingen op
de internationale markten voor grondstoffen en energie is de prijsbe-
weging opnieuw in een hogere versnelling gaan staan. Institutionele
factoren - de indexmechanismen - dragen daarbij zorg voor de voort-
planting ervan in het binnenlandse weefsel van de economie.
De inflatie is verre van alleen een Nederlands probleem. Het is een
mondiaal fenomeen, dat zich in het ene land sterker en in het andere
land zwakker demonstreert. Tegenover dit verschijnsel zou men in
drieërlei zin positie kunnen kiezen. Men kan stellen dat de inflatie in
eigen land de geografisch bepaalde neerslag vormt van een ontwikke-
ling die zich op wereldschaal voltrekt en waartegen wij ons niet af-
doende kunnen wapenen. Dat leidt tot een passief, een gelaten aan-
vaarden van wat als onvermijdelijk wordt beschouwd. Men kan de in-
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flatie ook opvatten als een zuiver op binnenlandse oorzaken terug te
voeren verschijnsel. Omdat in het binnenland de kostenontwikkeling
onvoldoende wordt beheerst, de bestedingen te ver worden opgevoerd
of niet adequaat wordt gereageerd op de van buitenaf komende im-
pulsen, worden wij economisch afgestraft met een prijsstijging; een
kwaad dat wij door tekortschietend gedrag over ons zelf afroepen.
Tussen twee extreme meningen ligt de waarheid vaak in het midden.
Zo ook hier. Met verwaarlozing van enige accentverschillen mag men
als een vrij algemeen gangbare opvatting aanduiden, dat de inflatie
zowel buitenlandse als binnenlandse verwekkers kent en dat het in
het beleid erop aan komt, dat men de interne kosten- en bestedings-
impulsen zo goed mogelijk onder controle houdt.
Een enigermate geconcretiseerde opgave voor het binnenlandse anti-
inflatiebeleid ligt besloten in een opmerking in het tweede rapport van
de Economische Deskundigen van de Sociaal-Economische Raad.
Daarin wordt gesteld, dat ons land wat betreft de nominale loon- en
prijsontwikkeling nauw verbonden blijft met het omringende buiten-
land; dat wij weliswaar gedwongen zijn om de internationale inflatoire
trend te volgen, maar dat dit niet behoeft te betekenen dat wij ons
dienen aan te sluiten bij elke inflatoire beweging welke zich in het bui-
tenland voordoet. De deskundige kroonleden van de S.E.R. achten
enige terughoudendheid bij hel tempo van aanpassing gewenst ten-
einde niet zelfstandig een bijdrage te leveren tot de internationale
inflatie.~)
De bestrijding van de inflatie is overigens een opgave die in het bijzon-
der kan worden gemotiveerd op grond van overwegingen, die op de
binnenlandse sociaal-economische verhoudingen betrekking hebben.
In hoofdstuk I is onder het hoofd Bezitsvorming en de beheersing van
het sociale conflict hierop reeds meer uitvoerig ingegaan (zie blz. 35).
Daarbij is gewezen op het belang van een beperking van het inflatie-
tempo en van met name de interactie tussen lonen en prijzen voor
de werkgelegenheid. Tevens mag niet worden veronachtzaamd dat
een hoge inflatiegraad de zin van het sparen en de geldbelegging kan
aantasten. Na correctie voor prijsstijging en fiscale verplichtingen ver-
werft de gemiddelde belegger ten onzent sedert een reeks van jaren
een negatief rendement.~) Voor de werknemers is het geen aanlokke-
lijk perspectief om als mede-eigenaars van het produktieve vermogen
in dezelfde situatie te geraken. Wil men de werknemers tot bezitsvor-
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ming brengen, dan moet minimaal een inflatie-bestendige belegging
van de hen toebehorende vermogenswaarden gewaarborgd zijn. Een
dergelijke garantie kan bij een matige inflatiecomponent van het natio-
nale inkomen gemakkelijker worden verkregen dan onder de omstan-
digheden van een scherp stijgend prijsniveau.

De zeer globaal geschetste ontwikkelingen op het vlak van de functio-
nele inkomensverdeling, het investeringspeil, de economische groei,
de werkgelegenheid, de lonen en de prijzen duiden aLs vanzelf op de
primaire randvoorwaarden voor een economisch verantwoorde toe-
passing van het investeringsloon in de Nederlandse volkshuishouding.
De grenzen van het investeringsloon worden blijkbaar vooral bepaald
door de effecten die dit loon met zich kan brengen voor de werkgele-
genheid en het inflatietempo. Gelet op onze intensieve betrekkingen
met het buitenland zullen wij het investeringsloon eveneens toetsen
op de weerslag ervan voor de betalingsbalans. Het saldo van deze
rekening heeft in de na-oorlogse periode nogal grillige lijnen getrokken.
Voor de komende jaren wordt in het algemeen rekening gehouden
met een structureel sterke relatie ten opzichte van het buitenland. Om
die reden zullen wij de betalingsbalans bij de beoordeling van het in-
vesteringsloon opvatten als een randvoorwaarde van secundaire orde.
Vooreerst zullen wij nu de mogelijke invloed onder de loep nemen, die
van het investeringsloon in het algemeen kan uitgaan op de investerin-
gen en mede daardoor op de werkgelegenheid. Daarna zullen wij aan-
dacht schenken aan het verband tussen inflatie en investeringsloon.
Ten derde zullen wij enkele opmerkingen maken over de gevolgen van
het investeringsloon voor de externe positie van ons land. De praktisch-
oriënterende verkenning wordt afgerond met een slotbeschouwing
waarin de algemene uitspraken over de effecten van het investerings-
loon zullen worden geprojecteerd op de gesignaleerde trends. Tevens
worden daarbij aan de orde gesteld de betekenis in deze contekst van
de collectieve voorzieningen en de functie van de overheid bij de reali-
satie van het investeringsloon.

.i. INVESTERINGSLOON, INVESTERINGEN EN WERKGELEGENHEID

Twee aspecten van de investeringsactiviteit willen wij in relatie tot het
investeringsloon in het bijzonder belichten. Het eerste aspect betreft
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de invloed van het investeringsloon op de financieringsruimte voor be-

drijfsinvesteringen. Het tweede aspect raakt het efTèct van het investe-

ringsloon voor de investeringsbereidheid van de ondernemers.

Het inaesteringsloon en de financiering aan investeringen

Uitgaande van een evenwichtssituatie mag op grond van de in para-

graaf 1 van hoofdstuk IV behandelde verdelingstheorieën - binnen het

raam van de daarbij in acht genomen veronderstellingen - worden

verwacht, dat de door middel van een investeringsloon bewerkstelligde

hogere spaarquote van de afhankelijke beroepsbevolking zal leiden tot

een stijging van het werknemersaandeel in het nationale inkomen.

Dit resultaat treedt natuurlijk alleen op indien en voorzover de werk-

nemers geen aanleiding zien om vroegere besparingen te vervangen

door de via het investeringsloon tot stand gebrachte besparingen. Deze

reactie lijkt ons overigens met Bosman niet erg waarschijnlijk, omdat

de werknemers zelf over het investeringsloon pas na geruime tijd kun-

nen beschikken 2s)

Bij een toegenomen werknemersaandeel in het nationale inkomen

hangt het uiteindelijke efFect van het investeringsloon op de particu-

liere spaarquote af van het spaargedrag van de niet-werknemers. De

particuliere spaarquote ondergaat gcen verandering voorzover de

extra besparingen van de werknemers de minder besparingen van de

niet-werknemers precies zouden compenseren. De particuliere spaar-

quote stijgt indien de spaarquote van de werknemers over het investe-

ringsloon groter is dan de spaarquote van de ontvangers van het overi-

ge inkomen. Aangezien de marginale verbruiksneiging van een ge-

blokkeerde loonsverhoging ongeveer nul bedraagt en het overige inko-

men minstens voor een deel consumptief wordt aangewend, is het dus

zeer wel denkbaar dat het investeringsloon een positieve invloed uit-

oefent op de particuliere spaarquote en daardoor de financieringsruim-

te voor bedrijfsinvesteringen vergroot.

De ondernemingen kunnen deze vergrote financieringsruimte benut-

ten door leningen te sluiten bij de fondsen, die zich belasten met het

verzamelen en het beheer van de investeringsloongelden. Het hangt

van de bedrijfseconomische norm van de solvabiliteit af in hoeverre

een onderneming in meerdere mate kan steunen op het aanwenden

van niet-eigen kapitaal. Concrete grenzen kunnen hiervoor niet wor-
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den aangewezen. Wel kan worden gezegd dat naai mate de bedrijfs-
risico's groter zijn, de solvabiliteitseisen hoger moeten worden ge-
steld.~) Fricties op dit vlak kunnen worden verminderd indien een
flink deel van de werknemersbesparingen zou leiden tot een verruimd
aanbod van risicodragend vermogen, dan wel in een zodanige vorm
ter beschikking wordt gesteld, dat weliswaar formeel sprake is van
vreemd vermogen, doch waarbij het risicodragend element toch niet
geheel is uitgesloten?') De ervaring die met de belegging van werk-
nemers-pensioengelden is opgedaan, kan hierbij van nut zijn. Ook voor
de investeringsloonbedragen geldt dat zij zodanig belegd moeten wor-
den, dat een verantwoord evenwicht wordt gevonden tussen het risico-
en het opbrengst-aspect van de beleggingen, terwijl vanzelfsprekend
tevens veel zorg zal moeten worden besteed aan het in stand houden
van de reële waarde van de geaccumuleerde vermogens.
Een bijkomend voordeel van de door het investeringsloon geïnduceerde
financiering met een groter beroep op vreemd vermogen is gelegen in
een betere werking van de allocatie-functie van de kapitaalmarkt.
Oberhauser meent dat hierdoor Fehlinvestierungen kunnen worden
tegengegaan.28) Een nadeel is evenwel dat bedrijven die niet over een
gemakkelijke toegang tot de kapitaalmarkt beschikken als gevolg hier-
van in een moeilijke positie kunnen komen te verkeren. Deze moeilijk-
heid krijgt nog scherper contouren indien bedoelde ondernemingen
door hun arbeidsintensieve karakter een relatief grote last moeten dra-
gen. In het algerneen kunnen wij hierbij denken aan het midden- en
kleinbedrijf, in welke sector de figuur van de persoonlijke onderneming
nog een dominerende plaats inneemt.

Het inaesteringsloon en de inaesteringsneiging aan ondernemers

De veronderstelling die men ten aanzien van de kracht van het ver-
band tussen winst en investeringen hanteert, is praktisch doorslagge-
vend voor de te verwachten effecten van het investeringsloon op de in-
vesteringsbereidheid van de ondernemers. In het eerder besproken
verdelingsmodel van Kaldor en anderen ondergaat de investerings-
quote geen verandering ondanks dc verschuiving die ten faveure van
het werknemcrsaandeel in het nationale inkomen optreedt. In een der-
gelijke gedachtengang behoeven er in de economische kringloop van
het investeringsloon inderdaad geen grote gevaren voor de investe-
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ringslust en voor de werkgelegenheid worden gevreesd. Die blijven op
peil wat er ook gebeurt. Indien men deze veronderstelling niet verant-
woord acht - wij hebben van onze twijfels daaromtrent reeds doen
blijken - zal nader moeten worden geanalyseerd welke eventuele nade-
lige invloeden het investeringsloon op de inducement to invest teweeg
kan brengen.
Omwille van de eenvoud houden wij de analyse beperkt tot een tweetal
casusposities, namelijk deze:

a. het investeringsloon wordt niet doorberekend in de prijzen en impli-
ceert een versterkte stijging van de loonkosten;

b. het investeringsloon wordt wel in de prijzen opgenomen en leidt
niet tot een meer dan trendmatige toeneming van de loonkosten.

Nemen wij als vertrekpunt dat de investeringslust uitsluitend of voor-
namelijk wordt gedetermineerd door de winst, dan is het duidelijk
welk spoor het investeringsloon bij de eerste casuspositie in het gebied
vari investeringen en werkgelegenheid zal trekken. De invoering van
het investeringsloon zal een neerwaartse beweging van het rendement
in gang zetten. De investeringsactiviteit zal daardoor verminderen.
Omdat het investeringsloon een versterkte stijging van de loonkosten
impliceert, zal dit de ondernemers bovendien stimuleren tot een ver-
snelde toepassing van kapitaal-intensieve produktie-procédé's en het
versneld buiten gebruik stellen van oudere kapitaal-installaties. De ge-
ringere investeringsbereidheid en de versnelde afbraak van bestaande
arbeidsplaatsen beïnvloeden de werkgelegenheid in dezelfde richting:

het werkloosheidsprobleem wordt er door geaccentueerd.
In het tweede geval zal het investeringsloon de rendementen onaange-
tast laten. De investeringsneiging zal uit dien hoofde dus niet verzwak-
ken. Waar het investeringsloon geen extra stijging van de loonkosten
inhoudt, is er voor de ondernemers geen reden om het substitutiepro-
ces van kapitaal en arbeid te intensiveren. Wel moeten wij nu acht
slaan op het feit, dat het investeringsloon leidt tot een wijziging in de
structuur van de bestedingen. De consumptieve vraag vermindert rela-
tief, terwijl de vraag naar investeringsgoederen relatief stijgt. Dit zal
tot een aanpassing dwingen in de produktiestructuur, welke per saldo
waarschijnlijk een neutrale invloed zal hebben op de werkgelegenheid.
De hiervoor weergegeven kwalitatieve tendenties zijn uiteraard slechts
actueel binnen het kader van de winsttheorie. Indien wij aannemen
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dat de causale relatie tussen winst en investeringen zwak is en dat an-
dere variabelen de investeringslust in sterkere mate bepalen, dan is er
aanleiding om de zo juist geformuleerde gevolgtrekkingen enigermate
te nuanceren. Sommigen hechten in dit verband veel betekenis aan het
streven van de ondernemers naar continuïteit. Zo komt Bartels op
grond van een langjarige en veelzijdige ondernemers-ervaring tot de
conclusie, dat de rendementsfactor bij investeringsbeslissingen vrijwel
steeds wordt overschaduwd door andere overwegingen, het streven
naar continuïteit op de eerste plaats.29)
Met deze suppositie als uitgangspunt voor het ondernemershandelen
komt een grotere nadruk te liggen op de mogelijkheid om het produk-
tieproces en de uitbreiding van de onderneming te financieren. Zoals
eerder opgemerkt, zal het investeringsloon er toe tenderen om de parti-
culiere spaarquote te verhogen. Voor primair de categorie van de grote,
onpersoonlijke ondernemingen ontstaat daardoor een grotere finan-
cieringsruimte. Op deze grond zou men geneigd zijn om te besluiten
dat het investeringsloon onder de conditie van de continuïteitstheorie
de investeringsneiging van de ondernemers in gunstige zin zal beïn-
vloeden. Dit effect kan evenwel weer worden tegengewerkt voor zover
de meer besparingen van de werknemers zouden leiden tot een ver-
traagde ontwikkeling van de afzet.

rJ. HET INVESTERINGSLOON EN DE INFLATIE

Er is een heel eenvoudige manier om vast te stellen dat elke verhoging
van de loonsom per werknemer consequenties met zich brengt voor het
prijsindexcijfer van de particuliere consumptie, de meest gehanteerde
inflatie-lineaal. Eén blik op het zogenaamde spoorboekje in de centraal
economische plannen is daarvoor voldoende. Ook het investeringsloon
kan zich niet aan deze economische wetmatigheid onttrekken. Een ge-
blokkeerde loonsverhoging heeft qua richting hetzelfde prijseffect als
de niet geblokkeerde loonsverhoging. Niet echter qua omvang en juist
dit aspect is voor ons onderwerp niet zonder betekenis.
Men kan de prijsgevolgen van een loonsverhoging onderscheiden in
een cost-push en een demand-pull effect. Ten aanzien van het inves-
teringsloon wordt in het algemeen het cost-push karakter van dit loon
niet ontkend, betwijfeld wordt evenwel of het consumptieve demand-
pull effect volledig tot gelding kan komen ao)
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Voorzover het investeringsloon geen meer dan trendmatige stijging
van de loonkosten veroorzaakt, is het geoorloofd om aan te nemen dat
de prijsopstuwende invloed ervan geringer is dan van een niet geblok-
keerde loonsverhoging. Dit hangt samen met :

a. het wegvallen van consumptieve bestedingen van loontrekkers, die
normaliter uit een gewone loonsverhoging zouden zijn voortge-
vloeid;

b. het achterwege blijven van de aan de index van een niet geblok-
keerde loonsverhoging gekoppelde beweging van de sociale uitke-
ringen (zie blz. 166~ 167) ;

c. de vrijstelling van sociale lasten van het investeringsloon; dit loon
is daardoor „goedkoper" dan een gewone loonsverhoging.

Houdt het investeringsloon daarentegen wel een versterkte stijging van
de loonkosten in, dan stapelt zich als het ware een extra cost-push effect
op de inflatoire prijsontwikkeling, die reeds het gevolg is van de trend-
matige beweging van de loonkosten. Bij volledige indexering van de
prijsstijging leidt dit achteraf tot een nieuwe toeneming van de loon-
kosten. De loon- en prijsspiraal wordt aldus extra gevoed.
De feitelijke prijseffecten van het investeringsloon worden vanzelfspre-
kend mede bepaald door de aard van het concurrentieveld, waarop de
ondernemers opereren en de bezettingsgraad van de produktiecapaci-
teit. Hoe sterker de concurrentie - met name die vanuit het buitenland-
en hoe geringer de bezettingsgraad, des te meer zullen de ondernemin-
gen de kosten van het investeringsloon ten laste brengen van de winst.
Eerder is besproken welke invloeden hiervan te verwachten zijn voor
de toestand op de arbeidsmarkt.
Tenslotte nog een kanttekening. Van de mate waarin het investerings-
loon de prijsinflatie bevordert, hangt mede af in welke mate de be-
heerders van het investeringsloon in staat zullen zijn om de werkne-
mers een reëel rendement te garanderen. Wij stuiten hierbij op een
ernstig probleem. Hoe groter het investeringsloon dat jaarlijks aan de
werknemers wordt toegekend, des te sterker het gevaar dat de desbe-
treffende gelden door de prijserosie zullen worden uitgehold. Deze
dreiging kan slechts worden afgezwakt door het investeringsloon struc-
tureel binnen de grenzen te houden, die door de trendmatige loonont-
wikkeling worden aangegeven. Ook zou daartoe een bijdrage worden
geleverd, indien de prijsgevolgen van het investeringsloon buiten het



202 Enkele macro-economische beschouuringen

prijscompensatie-mechanisme zouden worden gehouden. Dit laatste
zal in het loonoverleg een nogal delicate aangelegenheid vormen.

Ó. HET INVESTERINGSLOON EN DE EXTERNE POSITIE
VAN ONS LAND

In de desbetreffende literatuur wordt aan de invloed van bezitsvor-
mende maatregelen op de externe positie van ons land betrekkelijk
weinig aandacht geschonken. Zo gaat Slooff in zijn proefschrift aan
dit aspect grotendeels voorbij. Evenals het Centraal Planbureau heeft
Slooff slechts aandacht voor de betekenis van vermogensaanwasdeling,
c.q. investeringsloon voor internationale kapitaalbewegingen 31)
De betrachte terughoudendheid met het uitspreken van bepaalde ver-
wachtingen over het effect van de bezitsvorming op onze economische
verhouding met het buitenland laat zich zeer wel verstaan. De reke-
ning die de veranderingen in de externe positie registreert - de beta-
lingsbalans - is zo gevoelig voor een reeks van onderling verstrengelde
economische bewegingen, transacties en mutaties, dat het uitermate
moeilijk is om te midden van een dergelijk ingewikkeld complex het
effect van bezitsvormende maatregelen te isoleren.
Het is gebruikelijk om de betalingsbalans van een land uíteen te leg-
gen in twee afzonderlijke rekeningen, de lopende rekening en de kapi-
taalrekening. Aan de hand van dit onderscheid willen wij enkele ten-
tatieve opmerkingen plaatsen over de invloed van het investeringsloon
op onze relatie met andere volkshuishoudingen.
Zou het investeringsloon leiden tot een daling van de groeivoet van de
nationale produktie en dientengevolge tot een vermindering van de
importen, dan geeft het saldo op lopende rekening een verbetering te
zien, voorzover de exporten minder sterk dalen. Dat zelfde effect
treedt in wanneer het investeringsloon tot consequentie zou hebben eer,
beduidende teruggang in de investeringsactiviteit. Waarschijnlijk zou
dit effect echter tot de korte termijn beperkt blijven; op langere ter-
mijn zullen te weinig investeringen het competitief vermogen van de
nationale economie aantasten.
Het investeringsloon kan daarnaast leiden tot een verslechtering van de
lopende rekening van de betalingsbalans. Dit gevolg is in sterke mate
afhankelijk van de ínvloed die het investeringsloon uitoefent op de ont-
wikkeling van de arbeidskosten in ons land. Stijgen deze meer dan in



Slotbeschouwing 203

het buitenland, dan kan daardoor de afiet op de internationale markt
worden bemoeilijkt. Leiden de stijgende arbeidskosten bovendien tot
verhoging van de binnenlandse prijzen, dan kan de lopende rekening
verder verslechteren vanwege toenemende importen, die binnenlandse
produktie en afzet verdringen.
Wat de invloed van het investeringsloon op de kapitaalrekening be-
treft, daarvan kan worden gezegd dat dit aspect vooral samenhangt met

de kapitaalvlucht, die door het investeringsloon kan worden opgeroe-
pen. Het Centraal Planbureau is van oordeel, dat de eventuele kapi-
taalverplaatsing naar het buitenland vooral bepaald wordt door de
vraag in hoeverre ons land met het toepassen van bezitsvormende
maatregelen ten opzichte van de concurrerende naties voorop loopt~)
In hoofdstuk II menen wij te hebben aangetoond, dat de vrees daar-
voor op zijn minst overtrokken schijnt. Het uitwijken naar landen als
Duitsland, Denemarken, Frankrijk op grond van het motief daarmede
aan vermogensparticipatie van de werknemers te ontkomen, is immers
weinig zinvol. Wel resteert de mogelijkheid om investeringen te ver-
richten in landen, waar bezitsvorming van werknemers nog nauwe-
lijks is doorgedrongen. In die landen treden echter heel andere en
soms zeer onaantrekkelijke risico's op. Alleen zeer krachtige onderne-
mingen zoals b.v. de multinationals kunnen tegen deze risico's zijn op-
gewassen.

Ï. SLOTBESCHOU4~'ING

Wij gaan er nu toe over om de bovenstaande algemene uitspraken
over de invloed van het investeringsloon op de investeringen, de werk-
gelegenheid, de inflatie en de betalingsbalans te projecteren op de in
onze volkshuishouding waar te nemen lange termijn tendenties. De
kernproblematiek die daaruit naar voren springt, is het gecombineerd
optreden van een structureel stijgende arbeidsinkomensquote, een
structureel dalend kapitaalrendement, een structureel opwaartse be-
weging van het prijsniveau en een structureel verslechterde toestand op
de arbeidsmarkt. Deze volgorde is niet willekeurig gekozen. Het heeft
er alle schijn van dat de eerste drie factoren ontwikkelingen op gang
hebben gebracht, die uiteindelijk in de werkgelegenheidssfeer samen-
vloeien.
Binnen onze huidige economische orde heeft blijkbaar de arbeidsinko-
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mensquote een niveau bereikt, dat als min ofineer maximaal moet wor-
den aangemerkt. In deze geest heeft zich onlangs ook N.V.V.-voorzit-
ter Kok uitgelaten.~) Het voeren van een beleid gericht op een struc-
turele verlaging van de arbeidsinkomensquote - op het terugdraaien
dus van de verschuiving die heeft plaats gevonden in de functionele
inkomensverdeling - lijkt praktisch geblokkeerd door de sociale en
economische spanningen die daarvan vermoedelijk te duchten zijn
(zie hoofdstuk I, paragraaf 4). Zo gezien, ligt er geen andere weg open
dan te trachten de arbeidsinkomensquote te stabiliseren. Een voortge-
zette opmars van deze quote zal immers onder de tegenwoordige ver-
houdingen de in de nationale economie aanwezige structurele bottle-
necks slechts kunnen verergeren.
Voor het investeringsloon betekent dit dat de invoering ervan in elk
geval niet tot gevolg mag hebben, dat de trendbreuk in het verloop van
de reële loonkosten die in 1964 zijn beslag heeft gekregen, nog eens
wordt versterkt. Behalve nadelige consequenties voor de werkgelegen-
heid zou dit ook een ongunstige invloed uitoefenen op het inflatietempo
en de lopende rekening van de betalingsbalans. Achteraf beschouwd,
is het te betreuren dat niet in het gereleveerde jaar een begin is ge-
maakt met het investeringsloon. De ondernemingen zouden dan in be-
ginsel zijn blijven beschikken over de middelen om een meer bevredi-
gend peil van investeringen en werkgelegenheid te realiseren. Dat zou
op zijn minst een zeker tegenwicht hebben kunnen vormen tegen de
negatieve invloeden, die op zich genomen uit de verslechtering van het
rendement zijn voortgevloeid. Het toekennen van een deel van de
loonsverhoging in geblokkeerde vorm zou bovendien een geringere
prijsinflatie hebben uitgelokt.
Tot op bepaalde hoogte biedt het investeringsloon de gelegenheid om
de fouten van het verleden te herstellen. Door namelijk in de komende
jaren het potentiële looninkomen voor een flink deel voor investeringen
te bestemmen, zou - bij een juiste begeleiding door de overheid - de
investeringsactiviteit in de gewenste omvang voortgang kunnen vin-
den, de werkgelegenheidssituatie verbeteren en aan de inflatie minder
krachtige impulsen worden gegeven. Naarmate daarbij de totale loon-
kostenontwikkcling beter aansluit op de bij een constante arbeidsin-
komensquote passende grenzen, zullen er relatief minder investeringen
nodig zijn om de uitstoot van arbeidskrachten te compenseren. Als
consequentie van een dergelijk beleid ligt het dan uiteraard in de rede
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om de werknemers te doen participeren in de eigendom en de besturing

van de kapitaalgoederenvoorraad ~)
Het verwezenlijken van bovengenoemde taakstelling is intussen aller-

minst eenvoudig. Het kader voor de daartoe noodzakelijke en moeilijke

afwegingen kan, naar wij eerder betoogden, het beste worden gevon-

den in een centraal akkoord. Door zijn structuur biedt een centraal

akkoord aan de overheid, de werkgevers en de werknemers een frame-

work waarbinnen alle te nemen beslissingen over de te verwachten

welvaartsgroei en de toewijzing daarvan aan de private en collectieve

claims kunnen worden getoetst op hun onderlinge consistentie en op

de aanvaardbaarheid van hun gevolgen. In dat kader zal het investe-

ringsloon op de wijze die von Nell-Breuning de Lohnbildung en de
Lohnfindung heeft genoemd, op zijn pro's en contra's moeten worden

beooi deeld. Behalve economische, sociale en politieke factoren zullen

in deze evaluatie de preferentie-schema's van partijen een groot ge-

wicht in de schaal leggen. Deze zullen in de gegeven omstandigheclen

niet alleen betrekking kunnen hebben op de verruiming van het parti-

culiere vrij besteedbare inkomen, doch daarnaast op zulke meer ge-

meenschappelijke belangen als de omvang en spreiding van de werk-

gelegenheid, het tempo van economische groei en de externe effecten
daarvan en het volume en de samenstelling van het pakket collectieve

voorzieningen.

Collectieve voorzieningen

In het afwegingsproces rondom de jaarlijkse arbeidsvoorwaardenver-

betering kunnen in het bijzonder door de collectieve voorzieningen

fricties ontstaan. In onze moderne verzorgingsstaat zijn ook de werk-

nemers verplicht tot niet onaanzienlijke afdrachten aan de fiscus en de

sociale zekerheidsfondsen. De concurrentie tussen een „vrije" en een
„gebonden" loonsverhoging kan zich met name daardoor sterk toe-

spitsen.
De krachtige opzwelling van de overheidssector en van de sector der

sociale verzekeringen weerspiegelt zich op overtuigende wijze in de

verdeling van het beschikbare nationale inkomen. Ten opzichte van

1963 is in 1973 het aandeel van de overheid in het beschikbare in-

komenstotaal van 21 tot 25 0~o gestegen; het aandeel van de overge-

dragen inkomens is in deze periode opgerukt van 14 tot 22 0,0 35)
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Handhaving van het tot dusver waargenomen stijgingstempo van de
collectieve voorzieningen zou bij een eventuele gelijktijdige verminde-
ring van de structurele groeivoet tot de situatie voeren, waarbij de
jaarlijkse vermeerdering van de materiële welvaart in haar geheel door
de overheid en de sociale verzekeringen wordt geabsorbeerd. Dat mo-
ment behoeft niet eens zo ver in de toekomst verwijderd te liggen.
Reeds thans beloopt het marginale beslag van beide genoemde seg-
menten op de economische groei meer dan 60 0~0. Het in zicht komen
van de grenzen van de groei slaat dus evenzeer op de collectieve sector
van de nationale economie.
Een zekere ruimte voor een wat grotere uitloop van de particuliere
inkomens zou kunnen worden gevonden, indien de overheid meer dan
voorheen haar uitgaven langs de weg van leningen zou financieren.
Het investeringsloon biedt daartoe bepaalde mogelijkheden, namelijk
voorzover zou mogen worden aangenomen dat dit instrument leidt
tot een opvoering van de particuliere spaarquote. De leencapaciteit van
de overheid zou daardoor groter kunnen worden, indien althans de
additionele besparingen niet volledig door een hoger niveau van parti-
culiere investeringen zouden worden uitgeput. Overigens moet daar-
bij worden bedacht dat de aan het investeringsloon toegekende facili-
teiten een derving van belastingmiddelen betekent. Ruwweg kunnen
deze worden geraamd op circa de helft van de belastingopbrengst, die
bij een gewone loonsverhoging zou zijn verkregen.
Het idee om het investeringsloon ten dele te benutten voor de financie-
ring van overheidsuitgaven is niet nieuw. Wij hebben deze gedachte
eerder ontmoet bij Kloos (zie blz. 144-145); ze klinkt ook door in de
Spaarnota 1966. Het verstrekken van leningen aan de overheid is voor
de werknemers aantrekkelijker dan het betalen van belasting, omdat
het daarbij niet gaat om een onherroepelijke overdracht om niet.
Met behulp van de gelden die met het investeringsloon zijn gemoeid,
zou een deel van de noodzakelijke infra-structurele investeringen kun-
nen worden gefinancierd. Dit denkbeeld is onder meer door Coester
geopperd~) Ook in ons land gaan stemmen op om de desbetreffende
gelden een bestemming te geven ten algemene nutte. Uiteraard kan
daarbij tevens aan objecten worden gedacht, die van speciaal belang
zijn voor het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid. Het
lijkt evenwel wenselijk te voorkomen dat op deze wijze de gelden van
werknemers aan te grote risico's worden blootgesteld.
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Een uiterst moeilijk vraagstuk vormt de lastenverzwaring in de sfeer

van de sociale verzekeringen. De behoefte aan een verdere uitbreiding

daarvan in de richting van een volksverzekering tegen arbeidsonge-

schiktheid en het tot stand brengen van een algemene aanvullende

pensioenverzekering leeft in brede kring. De middelen hiervoor zoeken

in een vermindering van de reeds bestaande voorzieningen is in onze

samenleving een bijzonder omstreden kwestie. Zet de premie-druk zijn

opwaartse beweging voort, dan zal het minder gemakkelijk zijn om de

werknemers te motiveren om daarnaast nog een deel van hun totale ar-

beidsinkomen ten behoeve van een investeringsloon te blokkeren. De op

dit punt bestaande spanningen zouden enigermate kunnen worden

verminderd door een verbinding te leggen tussen het investeringsloon

en de verbetering van de pensioenvoorzieningen van de werknemers.

Dit zou b.v. kunnen worden gerealiseerd door de opbrengst van de

geïnvesteerde werknemersgelden voor dit doel te bestemmen.

Functie van de overheid

Bij de invoering en verdere verwezenlijking van het investeringsloon

komt de overheid een belangrijke corrigerende, stimulerende en stu-

rende rol toe. Zij mag de endogene economische krachten die door het

investeringsloon kunnen worden opgeroepen riiel aan zich zelve over-

laten. Haar corrigerende taak betreft vooral het vertalen van critische

signalen in concrete beleidsacties. Zo zal zij een eventuele inzinking

van de investeringslust moeten pareren met het toedienen van adequa-

te investeringsprikkels dan wel met het ontplooien van een zelfstandige

investeringsactiviteit. In haar prijsbeleid zal zij moeten waken voor

ongemotiveerde prijsverhogingen, in het bijzonder van die onderne-

mingen voor welke er - gelet op hun bedrijfseconomische resultaten -

weinig aanleiding is om hun prijzen naar boven bij te stellen. Daar-

tegenover lijkt enige soepelheid in het prijsbeleid geboden ten behoeve

van ondernemingen en instellingen die in een marginale positie ver-

keren, dan wel hun diensten aan het publiek tegen bepaalde tarieven

aanbieden. Vervolgens is het noodzakelijk dat de overheid haar in-

vloed op het arbeidsvoorwaarden-overleg - of breder bij de totstand-

koming van een centraal akkoord - zodanig aanwendt dat wordt voor-

komen dat de slotsom van dat overleg en beraad uitkomt in een stij-

ging van de arbeidsinkomensquote.
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Het meest gewichtige aspect van de stimulerende en sturende rol van
de overheid achten wij gelegen in het scheppen van een voldoende
mate van consensus tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties
over de richting en vormgeving van de sociaal-economische toekomst
van ons land. Niet ten onrechte hebben Schouten en Preiser er op ge-
wezen dat de partners in het bedrijfsleven ten opzichte van het investe-
ringsloon een positieve houding aan de dag moeten leggen om succes
te kunnen boeken met een beleid, dat de werknemers wil binnenleiden
in het domein van de kapitaalgoederenvoorraad, de eigendom daarvan
en de zeggenschap daarover.
Deze institutionele randvoorwaarde vormt wellicht de meest essentiële
basis voor de bezitsvormingspolitiek. De impasse die sedert een aantal
jaren op het veld van de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land
bestaat, doet niet vermoeden dat uit de botsing der tegenstellingen
spontaan de minimaal noodzakelijke graad van consensus te voor-
schijn zal treden.37) Dit is geen geringe hindernis bij het vinden van
het juiste spoor voor het herstructureringsproces, dat onder de druk
van zich wijzigende sociale opvattingen, nieuwe schaarste-verhoudin-
gen en verschuivingen in economische potentie op het mondiale vlak
zich steeds duidelijker begint af te tekenen. Ondanks alle voorwaarden
en grenzen die bij het investeringsloon in acht moeten worden geno-
men en de fricties die daarbij moeten worden overwonnen, zijn ~rij van
oordeel dat dit bezitvormingsconcept een bijdrage kan leveren aan het
zodanig verleggen van de structurele trends, dat wij daarmede een be-
paald niet aanlokkelijk perspectief kunnen ontgaan.
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Samenvatting

Een van de meest kenmerkende aspecten van de westerse samenlevin-

gen is het ontbreken van een rechtstreekse relatie tussen de werkne-

mersgroep en de vermeerdering en besturing van de nationale kapi-

taalgoederenvoorraad. In sommige landen wordt een beleid gevoerd,

dat er op is gericht de bestaande vermogensstructuur een meer even-
wichtig aanzien te geven. Kernpunt van dat beleid is het streven om de

werknemers te doen participeren aan het proces van produktieve

kapitaalvorming. In een bredere maatschappelijke contekst geplaatst,

kan zulk een beleid tevens een aanzet geven tot wat Meade „a pro-

perty-owning democracy" heeft genoemd.
Binnen een gemengde economische orde zijn in hoofdzaak een drietal
instrumenten beschikbaar om de vermogensdistributie ten gunste van
de werknemers te wijzigen.
Het eerste middel - de bevordering van werknemersbesparingen uit

het lopende inkomen - is onvoldoende krachtig om de vermogens-

vorming van de zijde der niet-zelfstandigen in de vereiste omvang op

gang te brengen. Op deze wijze vloeien premies van de overheid vooral

naar diegenen, die reeds over een behoorlijke spaarcapaciteit beschik-

ken. Een vergelijking tussen de twee overige instrumenten - het delen

van de werknemers in de ondernemingswinsten en het aan de werk-

nemers toekennen van een voor bezitsvorming bestemde, geblokkeerde

loonsverhoging - valt ten voordele uit van het laatste. Een dergelijke
geblokkeerde loonsverhoging noemen wij een investeringsloon.

De voorkeur van het investeringsloon berust onder meer op de volgende
overwegingen. In tegenstelling tot het laten delen van de werknemers
in de winsten van commerciëel ge~riënteerde bedrijven - in ons land
vaak als vermogensaanwasdeling betiteld - bezit het investeringsloon
een algemeen karakter en een eenvoudige structuur. Het investerings-
loon kan bovendien heel wat gemakkelijker dan de vermogensaanwas-
deling worden ingepast in het typische Nederlandse patroon van ar-
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beidsvoorwaardenvorming en in het streven naar meer gelijkmatige
inkomens- en vermogensverhoudingen. De resultaten die de vermo-
gensaanwasdeling afwerpt zijn, anders dan bij het investeringsloon,
afhankelijk van een zeer wisselvallige grootheid. Gelet op de onver-
mijdelijke en weinig doorzichtige technische, juridische en fiscale com-
plicaties staat de vermogensaanwasdeling aan de onderneming voorts
meer vluchtwegen toe dan het investeringsloon.
In Nederland wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen spaarloon
en investeringsloon. Spaarloon wordt daarbij opgevat als een deel
van het normale loon, terwijl het investeringsloon beschouwd zou
moeten worden als een boven-normale loonsverhoging. Aangezien het
ondoenlijk is om op grond van economische criteria de inhoud van het
begrip normaal te bepalen, kan handhaving van genoemd onderscheid
in de praktijk van de arbeidsvoorwaardenvorming slechts verwarring
stichten. De term investeringsloon wordt geprefereerd boven het begrip
spaarloon, omdat in de eerste term scherper het doel van de bezitsvor-
ming naar voren treedt. Namelijk het creëren van een band tussen de
uitbreiding van de nationale kapitaalgoederenvoorraad en de werk-
nemers, zowel naar het aspect van de eigendom van als naar het aspect
van de beschikkingsmacht over het nationale produktieve vermogen.
Een wettelijk kader voor het investeringsloon is in ons land aanwezig
in de vorm van de op 1 januari 1973 van kracht geworden Wet hou-
dende begeleiding van spaarloon op het terrein van de belasting- en
premieheffing. Deze wet houdt in principe voldoende mogelijkheden in
om via de collectieve arbeidsovereenkomsten of vergelijkbare regelin-
gen de werknemers te promoveren tot mede-bezitters van het nationale
produktieve vermogen.
De werknemersvakbeweging is de voornaamste bewegende kracht ter
handhaving en verbetering van de maatschappelijke positie van de
afhankelijke beroepsbevolking. Een zeer belangrijk deel van haar ac-
tiviteiten is rondom de arbeidsbeloning georganiseerd. Het investerings-
loon vormt een speciaal element van de arbeidsbeloning. De bijdragen
van Pasinetti en andere economisten op het terrein van de categoriale
inkomens- en vermogensverdeling leveren een zekere theoretische basis
voor een arbeidsvoorwaardenbeleid, dat in funktie staat van het be-
reiken van een betere verdeling van inkomen, vermogen, zeggenschap
en macht.
Geconstateerd is dat de vakbeweging tot dusver betrekkelijk geringe
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aandrang in de richting van toepassing van een investeringsloon heeft

uitgeoefend. Behalve aan de vooral op kort zicht afgestemde preferen-

ties van de werknemers en de tegenstand van de werkgevers kan een

verklaring hiervoor worden gevonden in de onzekerheid over de uitein-

delijke economische eíl-ecten van het investeringsloon. Als gevolg van

de gecompliceerdheid van de materie, de imperfecties van de weten-

schappelijk-economische kennis en het voorshands ontbreken van de

mogelijkheid om alle relevante relaties statistisch te toetsen, kunnen

inderdaad slechts kwalitatieve aanduidingen worden gegeven van de

macro-economische gevolgen die het investeringsloon in de Nederland-

se volkshuishouding teweeg zou kunnen brengen. Dit geldt zowel voor

de resultaten, die met behulp van een modelmatige analyse kunnen

worden verkregen, als voor gevolgtrekkingen die gebaseerd zijn op een

evaluatie van het investeringsloon tegen de achtergrond van enkele

langere termijn tendenties.
Deze tendenties wijzen er op dat de problematiek in onze volkshuis-

houding voorspruit uit het gecombineerd optreden van een structureel

stijgende arbeidsinkomensquote, een structureel dalend kapitaalrende-

ment, een structurele inflatie en een structureel verslechterde toestand

op de arbeidsmarkt. Het niveau en het verloop van de reële loonkosten

spelen daarbij blijkens een overigens tentatieve analyse van het Gentraal

Planbureau een niet te veronachtzamen rol. Bij een eventuele invoe-

ring van het investeringsloon moet daarom voor alles vermeden wor-

den, dat de trendbreuk in de ontwikkeling van de reële loonkosten die

zich in 1964 heeft voorgedaan opnieuw wordt verstcrkt. Terecht heeft

N.V.V.-voorzitter Kok het huidige niveau van de arbeidsinkomens-

quote van circa 800~o aangemerkt als een natuurlijke grens. Overschrij-

ding van deze grens kan binnen het geldende economische stelsel leiden

tot een verdere aantasting van de werkgelegenheid.
Om de sociale voordelen van het investeringsloon te behouden en tege-

lijkertijd de economische risico's ervan zoveel mogelijk te beperken,

verdient het aanbeveling ook dit onderdeel van de arbeidsvoorwaarden

in te passen in een centraal akkoord. Bij een voldoende graad van con-

sensus tussen de partijen kunnen de foutenvan het verleden worden her-

steld door in de komende jaren de loonsverhoging grotendeels voor in-

vesteringen te bestemmen. Daardoor kan de werkgelegenheidssituatie

verbeteren, aan de inflatie worden op deze wijze minder krachtige im-

pulsen gegeven. Als consequentie hiervan ligt het in de rede om de
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werknemers qua eigendom en zeggenschap binnen te leiden in het do-
mein van de kapitaalgoederenvoorraad.
Van groot belang voor het welslagen van het investeringsloon is het
gedrag van de overheid. Zij zal er op moeten toezien dat de door het
investeringsloon mogelijkerwijs opgeroepen negatieve endogene econo-
mische ontwikkelingen door een corrigerend, stimulerend en sturend
beleid worden opgevangen.



Summary

A chief characteristic of western society is the absence of a direct rela-
tionship between workers and the management and growth of the
nation's capital stock. In some countries policies aim at a more balanced
wealth structure. The essence of such a policy is to enable workers
to participate in the process of productive capital formation. Within
the general context of society this policy can be seen as a step in the
direction ofwhat Meade terms „a property-owning democracy".
In a mixed economic system there are, in the main, three instruments
which can be used to modify the distribution of capital in favour of
labour. The first - encouraging workers' savings frorn current income -
is not powerful enough to actuate sufficiently savings by wage-earners.
As a result government premiums will go largely to those who already
possess a capacity to save. A comparison between the other two in-
struments - capital growth sharing and investmcnt wagc - results in a
preference for the latter.
Unlike capital growth sharing the investment wage is universally
applicable and is simple to administer. Secondly, the investment wage

can also be introduced with greater ease into the traditional Dutch
process of collective bargaining and into the endeavour to achieve a
more equable distribution ofincome and wealth. The results of capital
growth sharing are, in contrast with the investment wage, dependent
on very unstable factors. Because of the inevitable complications and
the uncertain consequences in the technical, legal and fiscal fields, the
employer will find it easier to evade capital growth sharing than the
investment wage.
In the Netherlands a distinction is often drawn between savings wage
and investment wage. Savings wages are considered to be a part of
normal wage increases, and investment wages are taken to be supra-
normal wage increases. As it would be impracticable to define „nor-
mal" in terms of economic criteria, the use of this distinction in the
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context of collective bargaining could only confuse. The term invest-
ment wage is to be preferred to savings wage because it accentuates
the purpose of capital formation viz creating a relationship between
the growth of the national capital stock and the workers, both as to
its ownership and as to its management.
The trade union is the main force in maintaining and improving the
position of the employees. Consequently, a very important segment of
its activities is centred on wages. The investment wage constitutes a
distinct element in the payment oflabour. The theories of Pasinetti and
other economists have contributed towards a basis for a wage strategy
designed to achieve a more equitable distribution of income, capital,
and economic might. It should be noted that until the present the
trade unions have exerted relatively little pressure in this field. If the
priorities (mainly short-term) of the workers and the opposition by
the employers are excluded, the underlying reason for this neglect
must be sought in the uncertainties surrounding the ultimate econo-
mic consequences of the investment wage.
The complexity of the problem, the deficiencies of economic knowled-
ge, and the current impossibility of testing all relevant relationships
statistically, make it feasible to give no more than a qualitative indi-
cation of the macro-economic efl'ects the introduction of an investment
wage would have on the Dutch economy. When we take into account
some long term developments in this economy - especially the struc-
tural increase of labour's share in the national income, the structural
decline ofthe return on capital, structural inflation and also a growing
structural unemployment - then it will be clear that the introduction
of an investment wage may lead to an aggravation of the situation in
the labour market. Putting the investment wage into practice will
necessitate avoiding a new acceleration in wage costs.
We recommend including the investment wage in a social contract
so as to preserve the social advantages of the investment wage and yet,
at the same time, limit the potential risks as far as possible. To correct
the mistakes of the past it will be necessary to invest wage increases in
the years to come. This may stimulate investment by cmployers, reduce
unemployment and mitigate the rate ofinflation. The government will
have to ensure that the potential negative economic development
called forth by investment wages is offset by a policy, which is able to
correct, stimulate and, if need be, to steer.
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