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ALGEMENE INLEIDING
EN ENIGE UITGANGSPUNTEN

§ I KARAKTER EN OPZET VAN DE STUDIE

Een zekere tweeslachtigheid kenmerkt de houding van de be-
oefenaar van de economische wetenschap, die zich met vraag-
stukken van economische politiek bezig houdt. Dwingt enerzijds de
noodzaak tot het verkrijgen van inzicht in de onderlinge samenhang
der verschijnselen tot een voortdurend afstand nemen, tot een ratio-
neel  zoeken naar grote lijnen; anderzijds noopt  het  feit,  dat  soms
diep wordt ingegrepen in de levensomstandigheden van grote
groepen van de bevolking tot een onafgebroken inleven in de bij-
zonderheden van de problematiek, een inleven, dat naast de
schiftende werking van de rede, de stimulerende kracht van de
belangstelling voor de mens in tal van concrete levenssituaties
nauwelijks zal kunnen ontberen.

Het is de onvermijdelijkheid van dit dualisme in de benadering,
die het betreden van dit terrein tot een hachelijke onderneming
maakt. Wie naar een snelle doortocht streeft, loopt gevaar aan de
interessante facetten van de afzonderlijke problemen voorbij te
gaan; wie aan alle boeiende aspecten volledige aandacht wil geven,
zal licht in verwarring verstrikt - en het spoor bijster raken.

Dat het besef van de hier schuilende gevaren geen waarborg
vormt voor een doortocht zonder (met recht te critiseren) af-
dwalingen, zal zonder twijfel een der conclusies zijn, welke de lezer
uit dit geschrift zal trekken. Een reden tot ontmoediging is hierin
voor de schrijver niet gelegen. Integendeel, elke crilische opmerking,
welke er op gericht is het ontworpen beeld aan te vullen of te
corrigeren, de conclusies af te zwakken of te wijzigen, kortom ons
verstaan van de werkelijkheid te intensiveren en ons handelen meer
vrucht te doen dragen, zal hem een bron van grote voldoening zijn.

***

De aanduiding, dat de studie zich beweegt op het terrein van de
economische politiek, kan de vraag oproepen naar een nadere
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precisering van deze laatste term. Het is een vraag, welke velen
heeft bezig gehouden.

In een recente, veelomvattende en erudite analyse van de literatuur
op dit punt, komt HENNIPMAN tOt de slotsom, dat het terrein van de
economische politiek slechts in formele zin kan worden afgebakend.

Het criterium wordt dan gevonden in het beslag leggen op schaarse
middelen  door de overheid.1 Een formele afbakening  op  zich  zelf
sluit de mogelijkheid niet uit van een omschrijving, waarin de
materiele inhoud  vorm zou krijgen;  de  aard  van  het hier gekozen
criterium leidt er evenwel toe, dat het aantal mogelijke doeleinden
van economische politiek slechts door het denkvermogen en de
fantasie wordt begrensd.2

Is zo gezien, het gebied al van een verwarrende uitgebreidheid,
al even weinig bemoedigend lijkt Hennipman's uitspraak, dat de
'afzonderlijke doelstellingen in de regel ten hoogste in betrekkelijk
ruwe vorm bekend' zijn3, zelfs aan de overheid, die als draagster
van de economische politiek dus voorwaarts gaat - wellicht juister,
voorwaarts moet gaan - zonder nauwkeurig te weten waarheen de
route leidt.

Hoezeer de redenering, welke  tot deze conclusies voert, ook door
de auteur tegen theoretische aanvallen gepantserd is, toch laat zij
een gevoel van onvoldaanheid na bij degene, die - geboeid door het
veelvormig streven der mensen naar verbetering van hun levens-
omstandigheden - zich aangetrokken voelt tot een bezinning over
de daarbij ingeslagen wegen en aangewende middelen, tot een
vergelijking van doeleinden en resultaten.

Het is ons dan ook niet mogelijk, ons geheel en al bij deze, wel
zeer schrale formele omschrijving neer te leggen en evenmin kunnen
wij vrede hebben met de veronderstelling, dat de doeleinden zo
weinig zouden zijn gepreciseerd. Wij geloven, dat de formele defi-
nitie op een belangrijk punt kan worden aangevuld en tevens, dat
de doeleinden zo ver te preciseren zijn, dat men een redelijk
duidelijk beeld van de materiele inhoud van de economische politiek
verkrijgt.

De aanvulling, welke wij zouden willen suggereren is dan, dat de
economische politiek niet alleen gestalte verkrijgt, daar waar de
overheid beslag legt op schaarse middelen, doch tevens daar waar
zij door wetgeving het institutionele kader schept, waarbinnen het

1   P.  HENNIPMAN :  Doeleinden en criteria der economische politiek. In Theorie
van de economische politiek, 1962 9 64 en 65·
2 idem; HENNIPMAN bezigt hier de woorden  van H. WORGLER: Die obersten
Zielsetzungen der Wirtschaftspolitik p.  I 96,
3 P, HENNIPMAN Op. Cit. I 962 9 75·
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V

economisch proces zich voltrekt en door voorlichting en overreding
de gedragingen der economische subjecten beinvloedt.1

Het is juist in deze dimensie van de economische politiek, dat
zich in de laatste decennia een belangwekkende ontwikkeling voor-
doet. De tekenen van deze evolutie zijn in tal van landen waarneem-
baar en zo veelvuldig, dat de vraag gerechtvaardigd lijkt, of zich
hier niet een structurele verandering in het maatschappelijk patroon
aandient. Een verandering, welke - zoals dit bij sociale verschijn-
selen te verwachten valt - niet volgens 66n strak schema verloopt,
doch veeleer in tal van vormen en met wisselende graad van per-
fectie, (beide afhankelijk van de concrete samenlevingsstructuur)
66n centrale idee tot uitdrukking brengt. De idee namelijk, dat het
mogelijk is door het scheppen en doen functioneren van nieuwe
adequate organen, de tegenstellingen tussen algemeen belang en
groepsbelang te verzachten en te overbruggen.

Deze beweging in de maatschappelijke orde, deze aanzet tot
nieuwe vormen, is het wijdere, sociologische perspectief, waarin
onze studie dient te worden gesteld.

Deze studie immers heeft betrekking op een terrein in de moderne
samenleving, waarop het groeiproces van nieuwe instituties en van
nieuwe wegen van beinvloeding door de overheid, uitzonderlijk
duidelijk waarneembaar is, de loonvorming.

De opvatting, dat het de concrete samenlevingsstructuur is, welke
de vorm bepaalt, waarin de centrale idee gestalte krijgt, maakt het
- in het raam van de problematiek van de loonvorming - gewenst,
bijzondere aandacht te wijden aan de hier bij uitstek relevante
sociale feiten: de algemene positie van de overheid in het economisch
proces en de actuele verschijningsvorm van de organisatie van
werknemers en werkgevers.

***

Bezien wij thans het tweede punt, ten aanzien waarvan wij geloven

1    gl.  P.P. VAN BERKUM: Begrip en inhoud van de economische politiek, Maand-
schrift Economie, Lustrum- en nieuwbouwnummer,  I962 o.m. pp. 47/48. 'Hiervan
uitgaande zal de definitie van de economische politiek... Uitdrukking moeten
geven aan de eis, dat het mede tot de economische politiek behoort de vormen te
helpen ontwikkelen, waarin het samenspel en de wederzijdse beinvloeding van
overheid, enkelingen en machtsgroepen een adequate gestalte krijgt'    (p.   47) ·
Men kan, strikt for·meel gesproken, ook deze activiteiten, die immers een (midde-
len vragend) overheids-apparaat veronderstellen, onder de door HENNIPMAN
gegeven ornschrijving brengen. Het feit echter, dat er geen verband is tussen de
kosten van wetgeving en bestuursdaden en de concrete inhoud ervan, motiveert
o.i. zeker een afzonderlijke plaats in de omschrijving.
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V

minder met lege handen te staan dan men wellicht op grond van
Hennipman's woorden zou vrezen, de doelstellingen van de econo-
mische politiek zelf.

De doelstellingen der economische politiek zijn geen onver-
anderlijk gegeven. Zij komen en gaan op het getij van de menselijke
historie, zoals deze door de maatschappelijke organisatievorm, de
ontwikkeling van het denken en andere factoren wordt bepaald.

Zij passen in een bepaald cultuurpatroon, waarin zij tevens een
belangrijk element vormen.

'Elke tijd heeft zijn eigen concretiseringvan het welvaartsdoel', zo
merkte CoBBENHAGEN een kwart eeuw geleden reeds  op. 1

In formele zin ontstaan de doelstellingen eerst door erkenning als
zodanig, door de overheid. Het gaat hierbij echter om een erkenning,
welke zowel expliciet kan geschieden, t.w. door opneming van een
doelstelling in een regeringsprogram, als impliciet, nl. door haar
zonder meer tot voorwerp van overheidsbeleid te maken.

De  eerste  weg zal gewoonlijk worden ingeslagen met betrekking tot
desiderata als volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit, de tweede
ten aanzien van doeleinden als rechtvaardige inkomensverdeling
en sociale vrede. 2

Veelal vormt de erkenning door de overheid de afsluiting van
een proces van geleidelijke bewustwording en van aanvaarding door
grote groepen van de bevolking. Een doelstelling rijst als het ware
op uit de veelheid van strevingen en activiteiten van individuele
personen en groeperingen, tot zij - voor velen zichtbaar en na-
strevenswaard geworden - haar plaats verkrijgt in de rij der deel-
doeleinden, welke gezamenlijk en in harmonisch verband, het
voorwerp van de economische politiek vormen.

Een enkele maal voltrekt zich het proces vrijwel geheel binnen de
kring van overheidsorganen en een relatiefklein aantal deskundigen.

Een voorbeeld hiervan treft men  aan in het streven naar een even-
wichtige ontwikkeling van de betalingsbalans. Klaarblijkelijk spelen
hierbij de moeilijkheden met betrekking tot de waarneming en het
minder doorzichtig zijn van de relatie tot de individuele welvaart,
een rol.

1  M.J.H. COBBENHAGEN: Theoretisch-economische beschouwingen   over   het
vraagstuk van vrijheid en gebondenheid in het economisch leven, Maandschr ft
Economic,  oct.  1936 p. 29. Herdrukt in: De Economist Cobbenhagen  1957  P.  268.
Vgl. ook P. HENNIPMAN op. cit. I962 p. 76.
2 In Nederland kent men vele als officieel te beschouwen uitspraken m.b.t.
dergelijke doeleinden.  Vgl.  o.m.  C.  WESTRATE : Economic Policy in Practice,
The  Netherlands  1950/1 957,  Uitg. I959 PP· 5, 7  en  8.  Eveneens J.W.  DE  POUS:
Wages Policy  in the Netherlands,   I 960.
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Voor onze studie relevant is nu - naar dadelijk zal blijken - in de
eerste plaats de vraag, of er in de westerse wereld, d.w.z. in de
landen, waarin de samenlevingsvorm met de Nederlandse vergelijk-
baar is, een zodanige homogeniteit ten aanzien van de doelstellingen
van economische politiek bestaat, dat een onderlinge vergelijking
met betrekking tot de uitkomsten van dit beleid zinvol kan ge-
schieden.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om - in
weerwil van de reeds genoemde en theoretisch niet te loochenen
bezwaren - te geraken tot een samenvatting van deze doeleinden,
welke als representatief kan worden beschouwd. Het gaat hierbij
niet om een rnin of meer volledige opsomming. In de eerste plaats
verzet zich hiertegen het algemene, uit de aard van het criterium
voortvloeiende bezwaar, doch bovendien zou een opsomming zonder
meer, onvoldoende recht doen wedervaren aan het feit, dat de doel-
stellingen niet achtereenvolgens, doch gelijktijdig worden nage-
streefd. De economische politiek moge dan nog niet worden ge-
kenmerkt door een zodanige mate van eenheid als door velen
gewensti, het is zeker, dat de dragers van het beleid zich bewust zijn
van de noodzaak voortdurend het geheel van doeleinden voor ogen
te houden. Zij onderkennen zonder twijfel 'het eigenlijke hoofd-
probleem van de economische politiek...de optimale verwezen-
lijking van de gezamenlijke doelstellingen'.2

Het komt ons voor, dat in de westerse wereld de essentiele ele-
menten van een, als geheel begrepen doel van economische politiek
tot uitdrukking worden gebracht, wanneer men hierin, als deel-
doeleinden    met een bepaald eigen karakter onderscheidt:    de
volledige werkgelegenheid, de stabiliteit van het gemiddelde prus-
niveau, de evenwichtige ontwikkeling van de betalingsbalans, een
voldoende mate van economische groei en een rechtvaardige
inkomensverdeling. Waarbij dan tevens het bereiken of het behoud
van de sociale vrede, van de goede betrekkingen tussen de in een
samenleving optredende economisch georienteerde groeperingen,
als voorwaarde van een enigszins andere, maar met ondergeschikte
orde wordt aanvaard.3

Er is in deze onderscheiding of, zo men wil, in deze 'opsomming'
geen systematiek. Zij berust op waarneming van feiten en beoogt
als zodanig weer te geven wat er in de huidige westerse wereld leeft

1 Vgl. P. HENNIPMAN op. cit. 1961 p. 78 e.v.
2 P. HENNIPMAN Op. Cit. p. 72.
3 Sommigen gebruiken de term 'randvoorwaarde' voor het minimaliseren van
de spanningen. Vgl. F. HARToG op. cit.  1953 P· 28 en J. TINBERGEN: On the
theory of economic policy,  pp.  15  en  48/50.

5



V

aan verwachtingen en idealen in rechtstreeks verband met het streven
naar goede materiele - althans in geld waardeerbare - levens-
omstandigheden, voorzover hierbij  aan de overheid een taak toevalt.

Het zijn verwachtingen en idealen, welke, zoals alle menselijke
strevingen, worden gekenmerkt door een spanning tussen het
verlangen naar verandering en groei en de wens tot behoud van
stabiliteit en harmonie.

Het is mogelijk in de genoemde doelstellingen een zekere rangorde
te onderscheiden en daarbij de volledige werkgelegenheid, de
toenemende welvaart en de rechtvaardige inkomensverdeling als
doeleinden   met  een   min   of meer finaal karakter te beschouwen. 1

De overige dragen echter in voldoende mate een eigen stempel om
een afzonderlijke aanduiding te rechtvaardigen; een afzonderlijke
aanduiding, waarmede aan de erkenning van de in feite bestaande
interdependenties niet wordt getornd. In deze interdependenties
ligt een argument te meer voor onze wijze van benadering, waarin
de onderscheiden doelstellingen als elementen van den geheel
worden gezien.

Met erkenning van een mogelijke onvolledigheid op onderge-
schikte punten, kan worden gesteld, dat er in een aantal westerse
landen, zo gezien, ten aanzien van de doelstellingen van econo-
mische politiek een redelijke mate van homogeniteit bestaat.

Ondanks afwijkingen in formuleringengeringeverschillenbij nade-
re precisering of afweging van prioriteiten, lijkt het verantwoord
aan te nemen, dat in de landen, waarop de studie betrekking heeft,
de  'vaste  kern'  van de doeleinden dezelfde  is.2

Kan een dergelijke homogeniteit ook worden vastgesteld met
betrekking tot de gebruikte instrumenten? Het antwoord op deze
tweede vraag luidt - behoudens een dadelijk aan te brengen
correctie - bevestigend. In grote lijnen gezien, worden dezelfde
instrumenten toegepast;  het is een constatering, welke  in het licht
van de intensieve, internationale communicatie en de groeiende

1 Vgl. C. WESTRATE Op. Cit. I959 PP· 3 t/m 7· De auteur ziet deze drie doel-
stellingen als 'the final policy objectives', welke in Nederland algemeen worden
aanvaard. De schrijver wijst op het verband met de levensbeschouwelijke achter-
grond, doch werkt dit niet verder uit. Naar ons gevoelen hangt de finaliteit
rechtstreeks met de levensbeschouwing samen. Vandaar onze relativering in de
term 'min of meer finaal'.
2 Het zal sommigen misschien opvallen, dat hier de 'demping' van conjunctuur-
schommelingen niet onder de doeleinden is opgenomen. Het is evenwel moeilijk
in te zien, hoe naast de genoemde doelstellingen, waaronder volledige werk-
gelegenheid, economische groei, intern en extern momentair evenwicht, nog een
afzonderlijke plaats voor een veelomvattend, maar onvermijdelijk dan ook vrij
vaag begrip als conjunctuurstabilisatie zou kunnen worden ingeruimd.

6



7.I

internationale samenwerking - zo kenmerkend voor het wereldbeeld
van onze dagen - ook weinig verrassends heeft.

Overal kent en hanteert men instrumenten van monetair beleid
- waaronder in ruime zin genomen, het budgetbeleid en de fiscale
politiek kunnen worden gerekend -, van rechtstreekse werkloosheids-
bestrijding, van handelspolitiek, van kartelpolitiek en van prijs-
beleid.

Niet algemeen evenwel wordt het instrument van economische
politiek gehanteerd,  dat het onderwerp van deze studie vormt:  de
(nationale) loonpolitiek.

Wat hebben wij onder loonpolitiek te verstaan?
Ten behoeve van deze studie zouden wij loonpolitiek willen

omschrijven als de doelbewuste beinvloeding van de hoogte van
lonen en salarissen door 66n of meer met publiekrechtelijk gezag
beklede instanties. (Onder lonen en salarissen worden daarbij be-
grepen alle inkomsten, welke door werknemers uit hoofde van - of
in   verband   met een arbeidsovereenkomst worden ontvangen.1)
Tevens valt onder loonpolitiek de instelling van de organen, welke
bij deze activiteit een rol spelen en de wettelijke regeling van de
bevoegdheden. Het 'constitutionele aspect' dus, waarvan VAN
BERKUM gewaagt en dat van bijzondere betekenis is bij de uitbouw
van een samenleving, welke aan de '6conomie concert6e' de voor-
keur geeft boven de '6conornie orientde'.2

Bij de term 'doelbewuste beinvloeding' past een korte toelichting.
De kwalificatie 'doelbewust' houdt een beperking in, in die zin, dat

bepaalde overheidsmaatregelen, welke weliswaar invloed hebben
op de hoogte van lonen, maar niet specifiek daarom genomen zijn,
buiten beschouwing blijven. Een dergelijke beperking is noodzake-
lijk, daar vrijwel alle activiteiten van de overheid indirecte effecten
op de loonhoogte hebben, om de voor de hand liggende reden, dat
zij op de algemene welvaart zijn gericht. In dit verband valt te
denken aan de verbetering van de infra-structuur door wegen-

1  Het zou in het raam van deze studie onjuist zijn het oog alleen te richten op de
eigenlijke lonen per tijds- of prestatie-eenheid.  In vele landen blijkt het verloop
van de lonen niet steeds maatgevend te zijn voor dat van de inkomsten ('wages'
tegenover 'earnings'   in de Angelsaksische literatuur). De inkomsten omvatten
voor ons tevens de premies voor sociale voorzieningen ten laste van de werkgever.
Over de positie van uitkeringen als de 'kinderbijslag' kan men van mening ver-
schillen. In deze studie lijkt het doelmatig deze onder het loonbegrip te brengen,
al kan dit tot enige statistische complicaties leiden. Het effect van belasting-
heffing blijft in ieder geval buiten beschouwing m.b.t. het loonbegrip.

Tenzij anders vermeld, duidt de term loon of salaris in dit geschrift op het
wijdere begrip. „Lonen" zonder meer omvat tevens „salarissen".
2   Vgl.  P.P.  VAN  BERKUM art.  cit.  1962  pp.  39  en  49·
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aanleg, havenuitbreiding, cultuurtechnische werken, aan woning-
bouw en niet in de laatste plaats aan onderwijs. Tegenover deze
noodzakelijke beperking staat een verruiming van het begrip door
het gebruik van het woord 'beinvloeding' in plaats van het een-
voudige 'vaststellen'. Dit woordgebruik schept ruimte voor het on-
derscheid tussen directe en indirecte vormen van loonpolitiek.

-    De directe loonpolitiek houdt dan allereerst de vaststelling zonder
meer in, zoals deze kan geschieden door enige met publiekrechtelijk
gezag beklede instantie, hetzij op landelijk, hetzij op bedrijfstak- of
ondernemingsniveau. Zij omvat tevens de uitvaardiging van bin-
dende aanwijzingen, de verplicht gestelde goedkeuring en de
verplichting tot arbitrage.

Ook de invloed, welke de overheid uitoefent langs de weg van de
overreding, de weg van het beroep op de partners in het loongesprek
zich door bepaalde beginselen te laten leiden of bepaalde concrete
beslissingen te nemen, behoort  tot de directe loonpolitiek.1  Het  is,
naar de ervaring leert, niet moeilijk deze vorm van loonpolitiek te
ridiculiseren. Argumenten, op grond waarvan de overheid de hier
liggende mogelijkheden ongebruikt zou moeten laten, zijn echter
niet aangevoerd. Veeleer kan men, naar ons gevoelen, in overreding
het middel zien, dat meer dan elk ander, in een vrije samenleving
zijn natuurlijke plaats heeft. 2

- Onder indirecte loonpolitiek kan men dan verstaan, die maat-
regelen, welke - op zich zelf bezien, op een ander terrein liggend -
in hoofdzaak werden geinspireerd door de wens de loonvorming te
beinvloeden.

In het practische leven laten maatregelen van econornische politiek
zich niet steeds onder eenvoudige schemata vangen. Het is soms
zelfs moeilijk te bepalen wat doel en wat middel is.3

Een  maatregel van monetaire politiek kan voor het loonbeleid van
groot belang zijn, maar omgekeerd kan de loonpolitiek bewust
worden gehanteerd om een streven naar monetair evenwicht te
ondersteunen. Instrumenten uit beide sectoren kunnen worden
gericht op het handhaven van prijsstabiliteit of op een evenwichtige
ontwikkeling van de betalingsbalans.

1  Dit standpunt wordt niet gedeeld door F. HARTOG, die uitoefening van dwang
een voorwaarde acht, om van economische politiek te kunnen spreken. Vgl.
F. HARTOG op. cit. I959 PA I# en Ig
2 Vgl. EDwIN G. NouRsE: Some questions emerging under the employment Act,
American Economic Review, mei I960 pp. 143/I44·
3   In dezelfde geest P. HENNIPMAN,  op.  cit.   1962  9   74: 'Het verdelen  van  de
economische verschijnselen in doeleinden en middelen is derhalve slechts met
veel voorzichtigheid en voorbehoud mogelijk . . .'
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Klaarblijkelijk gaat  het ook hier om interdependenties, waarbij de
positie doel en middel wisselen kan. Het concrete beleid moet uit-
gaan van een gecompliceerde samenhang van instrumenten, tussen-
doelen en uiteindelijke doelstellingen. 1

De uitbreiding van het begrip loonpolitiek tot over de grenzen
van de rechtstreekse beinvloeding van de loonhoogte, brengt een
element van vaagheid in de terreinafbakening. Voor het verkrijgen
van een juist inzicht in de ervaringen en in de groei van opvattingen
op dit gebied, lijkt zij echter onvermijdelijk.

In deze motivering ligt tevens een begrenzing besloten, de be-
grenzing namelijk tot een duidelijke samenhang met de loonpolitiek
in engere zin.

De uitgebreidheid van de scala van overheidsactiviteiten, welke
thans binnen de omschrijving vallen, maakt het gewenst ten behoeve
van onze verdere beschouwingen een wat meer gespecificeerde
terminologie te introduceren. Wij zullen (uiteraard) onder loon-
politiek al datgene verstaan, wat onder de gegeven definitie valt,
doch daarnaast spreken van een 'volledige nationale loonpolitiek',
of daar waar de context alle verwarring uitsluit, kortweg van
'nationale loonpolitiek', wanneer de overheid in de een of andere
vorm een beslissende stem heeft in de vaststelling van lonen, of
wanneer de goedkeuring van lonen door een rechtstreeks van de
overheid afhankelijke instantie, een voorwaarde tot geldigheid
vormt.

Tot zover dan een begripsbepalingz, welke gegeven werd in
aansluiting aan de opmerking, dat het instrument van loonpolitiek
niet in alle westerse landen werd gehanteerd. In het bijzonder geldt
dit voor de zojuist omschreven 'volledige nationale loonpolitiek'.

Zoals nader zal blijken, onderscheidt Nederland - als enig land,
waarin sinds het einde van de oorlog consequent een nationale
loonpolitiek werd gevoerd - zich opvallend van de overige, bij onze
studie betrokken westerse landen. In deze landen, t.w. Engeland,

1 Vgl. P. HENNIPMAN Op. Cit. I 962 p. 73· 'Zoals uit het voorafgaande blijkt en
ook in de recente literatuur herhaaldeluk is opgemerkt, bestaat de, in de gangbare
formulering van de teleologische taak der economie veronderstelde scheiding van
doeleinden en middelen in feite niet, of tenminste niet in een zo scherpe vorm'.
De auteur verwijst tevens in ruime mate naar de desbetreffende literatuur.
2 Onze begripsbepaling wijkt af van de omschrijving, zoals deze door de meer-
derheid van de auteurs van de O.E.E.C.-uitgave: The problem of Rising Prices,
wordt gegeven.  (1962 pp.  57/58). Deze omschrijving is echter meer gericht op de
aanduiding van de materiele inhoud van een nationaal loonbeleid, dan op een
formele afbakening van het begrip en als zodanig moeilijk vergelijkbaar. Zeker
is wel, dat de gedachten van de O.E.E.C.-schrijvers gaan in de richting van
hetgeen wij een 'volledige nationale loonpolitiek' noemen.
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de Verenigde Staten, Zweden, Frankrijk, Duitsland en Belgie, werd
6f slechts gedurende korte tijd een dergelijke nationale loonpolitiek
gevoerd, of slechts loonpolitiek in een andere, minder stringente
vorm.

In deze studie zal nu in de eerste plaats worden beproefd een
schets te geven van de situatie in de genoemde zes landen buiten
Nederland, voorzover deze van directe betekenis is voor de loon-
vorming.

Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke schets beperkt moet
worden gehouden, beperkt namelijk tot die elementen, welke
onontbeerlijk zijn voor het verkrijgen van een inzicht in de met
loonvorming opgedane ervaringen, resp. in de mogelijkheid tot het
voeren van een volledige nationale loonpolitiek.

In dit verband zal aandacht worden besteed aan het institutionele
kader, voorzover dit wordt bepaald door de actuele verschijnings-
vorm van organisaties van werknemers en werkgevers en door de
bevoegdheden van de overheid op het terrein van de loonvorming.

Tevens zal worden nagegaan,ofen in hoeverre er in de ontwikkeling
van de opvattingen een aanknopingspunt kan worden gevonden
voor een prognose met betrekking tot het gebruik van het instru-
ment nationale loonpolitiek in de naaste toekomst.

Gezien vanuit de gezichtshoek van de toepassing van nationale
loonpolitiek, vertonen de zes landen onderling verschillen, welke
een zekere indeling mogelijk maken. In Engeland, Duitsland en
Belgie werd geen nationale loonpolitiek gevoerd, in de Verenigde
Staten geschiedde dit slechts tijdelijk, terwijl Zweden geen nationaal
loonbeleid kent in de door ons bedoelde zin, doch wel een indruk-
wekkende poging tot loonpolitiek op nationale schaal in de vorm
van vrijwillige samenwerking tussen werkgevers en werknemers.

In Frankrijk tenslotte werden alleen in bepaalde gevallen door de
overheid beslissingen inzake het loonniveau genomen. 1

De procedure, waarbij achtereenvolgens in zes landen een
situatie wordt beschreven, welke niet alleen door verschillen, maar
ook op menig punt door vergelijkbare feiten en verhoudingen wordt
gekenmerkt, roept het gevaar van herhaling en eentonigheid op.
Tot op zekere hoogte kon dit gevaar - naar wij vertrouwen - worden
bezworen door in deze landen telkens andere facetten meer in
bijzonderheden te behandelen.

1   Vgl.  A.  STuRMTHAL : Contemporary Collective Bargaining in seven countries,
1957   B   3 16. De auteur stelt Engeland en Nederland als uitersten tegenover
elkaar, waar het gaat om de vrijheid in de collectieve onderhandelingen.
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Ook ten aanzien van Nederland zal de gang van zaken met
betrekking tot de loonvorming worden geschetst. Het feit, dat de
studie in Nederland wordt geschreven, motiveert evenzeer een
vollediger behandelingswijze als de uitzonderlijke plaats, welke
Nederland in de rij der landen blijkt in te nemen, wanneer men de
bevoegdheden van de overheid met betrekking tot de loonvorming
beschouwt.

In dat deel van de studie zal tevens aandacht worden besteed
aan een aantal actuele vraagstukken, waarbij met name een
ordening en analyse van de critiek op de huidige Nederlandse loon-
politiek zal worden beproefd.

***

De studie heeft evenwel een wijdere strekking dan het geven van
een samenvatting en een analyse van de gang van zaken in ver-
schillende landen.

Zij is ingegeven door de drang  tot het verstaan  van de verschillen,
welke bij vergelijking naar voren treden en in het bijzonder wil zij
bijdragen tot een antwoord op de vraag naar de betekenis van
loonpolitiek als instrument van economisch beleid.

Bij de beoordeling van de waarde van instrumenten van econo-
mische politiek wordt het algemeen als een ernstige moeilijkheid
ervaren, dat de samenleving zich niet leent voor het nemen van
proeven, voor het bewuste experiment. In tal van andere sectoren
van wetenschap is het experiment als basis voor het onderzoek, een
voor de verdere uitbouw van kennis en begrip volstrekt onmisbare
factor. De economie echter kent geen proefvelden.

Juist daarom is het van groot belang te zoeken naar de zeldzame
en waardevolle constellatie, waarin het mogelijk is met een redelijke
mate van zekerheid, althans met grote waarschijnlijkheid, con-
clusies te trekken uit een vergelijking van maatschappelijke gedrags-
patronen (en de daarmede samenhangende ontwikkelingen), welke
juist zoveel overeenkomst vertonen, dat een naast elkander stellen
mogelijk is en juist zoveel verschil, dat het effect van 66n bepaald
instrument van economische politiek kan worden geisoleerd.

Een dergelijke zeldzame constellatie blijkt zich nu voor te doen,
wanneer men de gang van zaken in de in deze studie besproken
zeven landen, in de periode na de tweede wereldoorlog, analyseert.
Als beginpunt van deze periode  is het jaar  I 950 gekozen;  het is  een
keuze, welke het grote voordeel heeft, dat de zeer sterke mutaties,
welke de eerste jaren na de oorlog kenmerkten - mutaties in hoofd-
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zaak het gevolg van abnormale impulsen tijdens en onmiddellijk
na de oorlog - buiten het beeld blijven.1

In  het nu ongeveer tzvaalf jaren omvattende tijdvak, waarop  de
studie betrekking heeft, is aan de voorwaarde tot voldoende uni-
formiteit voldaan op een aantal punten, welke in dit verband als
essentieel moeten worden beschouwd.

Er is in al deze landen een voldoende homogeniteit van bevolking,
in die zin, dat sterke contrasten met betrekking tot de algemene
instelling ten aanzien van het streven naar welvaart - zoals deze
zich wellicht in een vergelijking met oosterse volkeren zouden
voordoen - niet aanwezig zijn.

Voorts vertonen de landen, globaal genomen, dezelfde maatschap-
pelijke organisatievorm, nl. de vorm, welke onder staatkundig
aspect gezien als een democratie en onder economisch aspect als
een '6conomie orient6e', of wellicht reeds meer een '6conomie
concertte', zoals in Nederland, kan worden aangeduid.2

Verder is er, zoals wij reeds opmerkten, voldoende gelijkheid met
betrekking tot de doelstellingen van economische politiek en de
keuze van de instrumenten. Ook ten aanzien van het algemene
welvaartsniveau kan van een redelijke mate van homogeniteit
worden gesproken.3

Het verschil nu, dat het isoleren van het effect van 66n instrument
mogelijk maakt, is gelegen in het feit, dat alleen Nederland ge-
durende deze periode consequent een volledige nationale loon-
politiek heeft gevoerd.

De uitzonderlijke constellatie presenteert zich, welke het verant-
woord doet zijn ex post te spreken van een (ongewilde) proefneming

1  De keuze van hetjaar 1950 in deze geest vindt men eveneens bij andere auteurs.
Vgl.  C.  WESTRATE  Op.  Cit.  I 959 en de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising
Prices,   I 96 1.
2  De term is hier in een ruimere zin op te vatten dan  bijv.  bij C. GoEDHART:  De
instrumenten van de 'economic orient&: Maandschrlt Economic,  nov.    I 954.
GOEDHART acht een dergelijke economic gekenmtrkt door de 'globale niet-
specifieke beinvloeding van het economisch proces door middel van de geld-
stroom,  die het economisch proces a.h.w. draagt'  (p. 50). Rechtstreeks ingrijpen
in loon- en prijsvorming wordt slechts noodgedwongen aanvaard en dan als een
dirigistisch element beschouwd. Dit is naar onze opvatting niet noodzakelijk.
Wij zouden van een 'economic orient6e' willen spreken, zolang het directe
overheidsingrijpen beperkt blijft in vergelijking met het geheel van de werking
van het marktmechanisme.
3  Vgl.  P.J.  VAN  DER  BURG: De economische groei  in de westerse wereld,  Pre-
advies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, nov. I962 p. 64· De
auteur wijst op het verband tussen groeitempo en algemene economische ont-
wikkelingsphase.
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op grote schaal, gedurende een relatief lange tijd. Het is het resul-
taat van deze 'proefneming', dat wij in onze studie willen nagaan en
interpreteren.

Hiertoe zal, naast de reeds genoemde schets van de situatie ten
aanzien van de loonvorming, tevens een overzicht van de resultaten
van de economische politiek in de verschillende landen worden
gegeven. Deze resultaten zullen worden afgeleid uit data met be-
trekking tot de onderscheiden doeleinden en het aldus verkregen
beeld zal worden gecompleteerd met een beoordeling, welke mede
steunt op gezaghebbende stemmen uit de kring van economisten
en/of politici uit het betrokken land.

In een afzonderlijk hoofdstuk zal dan een vergelijking van de
resultaten volgen.

Wij zijn ons ten volle bewust van de gevaren, welke een dergelijke
methode van vergelijking op internationale schaal omgeven en van
de reserve, waarmede event. conclusies behoren te worden getrok-
ken. Het lijkt ons echter mogelijk, om, zonder de werkelijkheid
geweld aan te doen, het beeld zodanig te vereenvoudigen, dat
sommige verwarrende bijkomstigheden wegvallen en bepaalde
karakteristieke elementen duidelijk zichtbaar worden.

Ook dan zal aan de conclusie op strikt logische gronden, een
absolute gelding moeten worden ontzegd. Geen volstrekte zekerheid
zal onze oogst zijn, doch wel een mate van waarschijnlijkheid, die
niet onderdoet voor die, welke in zeer vele - misschien zelfs in de
meerderheid van de gevallen - het handelen van personen, groepen
en overheden schraagt.

Het is deze vergelijkende analyse, welke het hoofdbestanddeel
van de onderhavige studie vormt.

Niet voor de eerste maal wordt een studie in deze geest ondernomen
en met vrucht kon dan ook gebruik worden gemaakt van de ge-
dachten en gegevens uit andere publicaties op hetzelfde of een
verwant gebied van economische politiek.

Te denken valt hier aan de Nederlandse studie van HARTOG,
waarin verband wordt gelegd tussen enerzijds de resultaten van
economische politiek in een aantal Europese landen in de periode
1946- I 950 en anderzijds de algemene 'doctrinaire' instelling  van
de overheidl, alsmede aan de publicatie van WESTRATE, waarin
voor de periode    I 950-I 957 de resultaten   van   de in Nederland
gevoerde economische politiek worden nagegaan. 2

1   F. HARTOG: Problemen der moderne economische politiek,   1953· De landen
zijn: Belgie, West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwe(len.
2   C. WESTRATE: Economic Policy in Practice: The Netherlands   I 950-1957,
uitg. 1959·
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Voorts aan een vergelijkende studie van ROBERTS, welke betrekking
heeft op de resultaten van loonpolitiek in Engeland en enige andere
landen. 1 Enigszins in hetzelfde  vlak  ligt een Amerikaans verzamel-
werk, samengesteld door STURMTHAL, waarin het collectieve onder-
handelen over de lonen in een zevental landen wordt beschreven
en geanalyseerd.2

Tenslotte is er de recente, uitvoerige publicatie van de Organisatie
voor Europese Economische Samenwerking, welke het probleem
van het stijgende prijspeil aan de orde stelt en waarin ook aan loon-
politiek aandacht wordt geschonken.3

Voorzover ons bekend vormt onze beschouwing wel de eerste
poging, om door een vergelijking van de resultaten van economische
politiek te geraken tot een waardering van 66n bepaald instrument
i.c. loonpolitiek, gezien in het licht van het geheel der doeleinden.

Hoe hachelijk de onderneming ook moge schijnen, de grote
betekenis van de loonvorming onder de moderne economische en
sociale verhoudingen rechtvaardigt, naar ons gevoelen, de poging
om langs deze weg te komen tot meer begrip voor de omstandig-
heden, waaronder loonpolitiek niet - en waaronder zij wel kan wor-
den gevoerd, tot dieper inzicht in de resultaten, welke met loon-
politiek verkregen kunnen worden, kortom tot een antwoord op de
vraag, of een nationaal loonbeleid zoals Nederland dit kent, moet
worden gezien als een verschijnsel, dat - geboren uit een speci-
fieke na-oorlogssituatie - voorbestemd is om geleidelijk ineen te
schrompelen, dan wel of dit kan uitgroeien tot een blijvend en
wellicht in vele landen toegepast instrument van economische
politiek.

Enigermate bij te dragen tot een antwoord op deze vraag is
het hoofddoel van deze studie.

De vrij uitvoerige behandeling van de ontwikkeling in Nederland
en van de actuele problematiek aldaar, verkrijgt eerst in dit licht
gezien, zijn eigenlijke betekenis.

1   B.C. ROBERTS: National Wages Policy  in  War and Peace,   I 958.   De  landen
buiten Engeland zijn: Zweden, Australie, Nederland en Duitsland.
2  A.  STURMTHAL : Contemporary Collective Bargaining in seven countries, 1957·
De  landen zijn: Engeland, Noorwegen, Nederland, Frankrijk, W. Duitsland,
Italie en de Verenigde Staten.
3  O.E.E.C.-uitgave: The problem of Rising Prices,  1 96 1.

Het omvangrijke werk bevat vele gegevens over de prijs- en loonontwikkeling
in de O.E.E.C.-Ianden. Het algemene gedeelte (pp. I/75) is van de hand van zes
economisten uit verschillende landen, t.W.  ILLIAM FELLNER, MILTON GILBERT,
BENT HANSEN, RICHARD KAHN, FRIEDRICH LuTz en PIETER DE WOLFF. Over de
invloed van de loonvorming handelt hoofdstuk V. Vgl. ook de bespreking van
dit werk door W.J. V.D. WOESTIJNE in E.S.B. van  17 juli  1961.
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§ 2 DE BETEKENIS VAN DE ECONOMISCHE THEORIE

Een studie als de onderhavige, welke betrekking heeft op een
instrument van economische politiek, nodigt uit tot beschouwingen
over de hier relevante sectoren der theoretische economie. Het is,
naar de ervaring uitwijst, zeer wel mogelijk dergelijke beschou-
wingen tot het onderwerp van een op zich zelf staande publicatie
te Inaken.

In  de  opzet van onze studie  is een uitvoerige behandeling van de,
met de loonvorming verband houdende theorie evenwel niet nood-
zakelijk; er bestaat op dit terrein voldoende eenheid van opvatting,
om tal van samenhangen als algemeen bekend en aanvaard, kortom
als een gegeven, te kunnen beschouwen.

Wij willen ons daarom bepalen tot enkele opmerkingen ten
aanzien van de betekenis van de economische theorie voor loon-
vorming en loonpolitiek in het algemeen.

Het komt ons voor, dat men zich, met betrekking tot deze
betekenis, moet hoeden voor extreme opvattingen; anders gezegd,
dat men zowel overschatting als onderwaardering moet trachten
te vermijden.

Men kan zich voorstellen, dat aan de economische wetenschap
als het ware de vraag gesteld wordt, wat zij in deze vermag.

Kan  zij de loonvorming geheel verklaren? Is het voor hen, die met
de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse beslissingen belast zijn,
mogelijk zonder meer bij de economische theorie te rade te gaan?
Kan deze een passend antwoord geven op de vele vragen, die zich
blijken voor te doen? Was het niet mogelijk geweest bepaalde, ge-
maakte fouten te voorkomen?

Een genuanceerd antwoord lijkt hier op zijn plaats.
Het is van algemene bekendheid, dat de klassieke grootmeesters

van de economische theorie de problematiek van de loonvorming
geenszins verwaarloosd hebben. 'The theory of wages was at the
very  heart of economics', zo getuigt DuNLop   van  deze   periode. 1
De vruchten van hun denken vindt men in de verschillende theo-
rieen over een 'loonfonds' en in de introductie van de zo belangrijke
conceptie grensproductiviteit. 2

Hoewel beide groepen van theorieen elementen van blijvende
waarde bevatten, waren zij toch te zeer tijdgebonden om lang de

1  JoHN  T.  DuNLop: The theory of wage determination,  I957 P.  5·
2   Vgl. J.G. KNOLL: Loonpolitiek  196 I  p.  1 9 e.v., alwaar een korte samenvatting
van de meest bekende loontheorieen gegeven wordt. Het begrip grensproductivi-
teit stamt, zoals bekend, van VoN THUNEN. Anderen w.o. J.B. CLARK, BOHM
BAWERK, WIESER en STACKELBERG droegen bij tot een verdere verbreiding.
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realiteit op dit punt - met name voorzover het de reacties aan de
aanbodzijde van de arbeidsmarkt betreft - op bevredigende wijze
te kunnen verklaren.1

Het later gegroeide inzicht in de betekenis van de actuele markt-
vorm voor de loonvorming leidde tot een nieuwe wijze van be-
nadering. Geconfronteerd met een situatie, welke in de meeste
gevallen niet ver van een duopolie verwijderd was, legden de
theoretici het accent op het gedrag van de onderhandelende
partijen.

In  Nederland  werd o.a.  door  PEN in deze richting gezocht, doch in
latere publicaties trok de auteur zelf de waarde van zijn studie als
bijdrage tot een werkelijke verklaring in twijfel.2 Ook MuLDER
wijdt veel aandacht aan het gedrag der gesprekspartners als een
van de factoren, welke bij de bepaling van loonpeil en loonver-
schillen  een rol spelen.  Doch  ook hier volgt de conclusie:   'het
streven om voor het algemene loonpeil en voor de loonverschillen
objectieve, liefst quantitatieve normen te vinden, kan slechts zeer
ten dele geslaagd heten'.3

Pogingen door verscheidene buitenlandse theoretici ondernomen,
hebben al evenmin tot belangrijke resultaten geleid.4 Van weinig
optimisme getuigt het bekende woord van de Zweedse economist
ERIK  LUNDBERG :  'we have no theory of wages worth mentioning'.5

Ook in Nederland zijn stemmen in deze richting te beluisteren.6

1   Vgl.  K.W.  ROTHSCHILD : The theory of wages, I954 PB 2 en 3· De auteur wijst
er op, hoe vrijwel elke theorie (begrijpelijkerwijze) op de eigentijdse situatie was
afgestemd. Vgl. ookJOHN T. DuNLOP op. Cit. I957 P· Io. Deze schrijver gaat wel
zeer ver, wanneer hij stelt, dat beide groepen van theorieen verlaten werden,
niet zozeer om plaats te maken voor een andere, doch eenvoudig omdat zij als
verklarings-instrument tekortschoten.
2  Vgl. J.  PEN: De loonvorming in de moderne samenleving, Theorie der collec-
tieve onderhandelingen,   1950·  In  i959  schreef PEN: 'Een dergelijke theorie kan
alleen een tautoligisch karakter dragen en het nut ervan blijft erg beperkt.'
jVetenschap en Leven,   1959  9   231.   Vgl.   ook  J. PEN: Verschraling  en  over-
verzadiging in de loontheorie, De Economist,  1957  P·  746.
3 TH.B.C. MULDER S.J.: Loonvorming in overleg,  I 956  p.  I 01.
4  Vgl. JOHN T. DuNLop op. cit.  I957 PP· 3 t/m 27·
5  ERIC  LUNDBERG : Business cycles  in  the  post war world, introduction  XIII,
vermeld  bij J.M.  DEN UYL: Pre-advies  over het systeem van loonvorming voor
de Verg. v.d. Staathuishoudkunde,  1960 p. 31·
6  Vgl· J.M. DENUYL:op. cit.  I 960,'ondanks de grote mate van overeenstemming
over de doeleinden van de economische politiek... ontbreekt een normatieve
loontheorie'   (p.  29.).  Vgl.  ook  H.J. WrrrEVEEN: Winstaandeel en economische
groei. De  Economist,  1961  p.  145: 'De auteur isvan oordeel, dat detheorievan de
functionele inkomensverdeling nog nauwelijks toegekomen (is) aan een be-
vredigende verklaring van de feitelijke ontwikkeling, die zich aan ons aftekent.'
Eveneens J.  PEN:  Op zoek naar de grote constante, De Economis4 juli/aug.  1960
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Dit naar veler mening versagen van de economische theorie zou
verwondering kunnen wekken in het licht van het, vooral onder
invloed van KEYNES gegroeide inzicht in de betekenis van de totale
loonsorn als element in het economisch proces. Een tweetal over-
wegingen zal deze schijnbare tegenspraak verklaren. In de eerste
plaats heeft de hier bedoelde theorie alleen betrekking op macro-
economische bewegingen en voorts kan men - rntt VAN BERKUM,
SCHOUTEN en anderen - vaststellen, dat het denkschema van KEYNES
niet direct van toepassing kan worden geacht op de economische
situatie in Nederland en elders na de oorlog, zoals deze in het alge-
meen door een schaarste aan productiemiddelen werd gekenmerkt. 1

Hoewel velen dus van enige teleurstelling in dit opzicht getuigen,
lijkt ons de mogelijkheid tot een enigszins andere waardering toch
open. De belangrijkste vraag is hier uiteraard wat men nu precies
van de theorie verwacht. Is dit inderdaad een concreet en pasklaar
antwoord in elke gegeven situatie, dan is de teleurstelling gerecht-
vaardigd. Maar helaas ook onvermijdelijk.

Het komt ons evenwel voor, dat men dan zijn verwachtingen te
hoog heeft gesteld; te hoog althans voor een wetenschap, welke het
vrije menselijke handelen, vanuit een bepaalde gezichtshoek be-
schouwd, tot object heeft. Het vermogen om bepaalde ontwikke-
lingen tevoren nauwkeurig te kennen is voorbehouden aan weten-

schappen, die zich bezig houden met een materie, welke zelf aan
een onveranderlijke wetmatigheid is onderworpen.

Het ongedetermineerde in het handelen van de vrije mens impli-

P· 493·PEN spreekt in dit verband van een 'witte viek op de economische kaart'.
In  een zeer recente studie merkt  TH.  VAN  DE  KLUNDERT Op: 'Derhalve  moet
worden geconcludeerd, dat uit de theorie geen exacte norm voor het praktische
loonbeleid kan worden gedestilleerd'. (Groei en inkomensverdeling,  1962  p.  126).
1    gl.   P.P.   VAN   BERKUM: Geen noodzakelijk conflict tussen volledige  werk-
gelegenheid en stabiele waarde van het geld. De Naamloze Vennootschap, dec./jan.
1956/I957  9  9·  D.B.J.  SCHOUTEN: De verantwoordelijkheid  voor  de  loon-  en
prijsvorming, de budgetpoliliek en de geldpolitiek. Maandschrp Economic, nov.
1959  P.  73 e.v. Eveneens: Staat de economische politiek voor de keuze van twee
wezenlijk verschillende denkrichtingen? Maandschrift Economic, maart    I 960
P.  3 I I e.v, Anderen zijn van een afwijkende opvatting en achten de denkbeelden
van KEYNES in beginsel eveneens van toepassing in een situatie van excessieve
vraag.  Vgl. J. PEN: Moderne Economie,   I 958 Hoofdstuk  XI  par.  3  en J.  PEN:
Keynes, Schouten en de kapitaalschaarste, Maandsch,ift Economic, maart   1960
P· 30 I e.v,

Tijdens de (beperkte) vermindering van de werkgelegenheid in 1952/1953
speelden KEYNES's opvattingen wel een rol in het budgetbeleid van de overheid,
nauwelijks echter in de loonpolitiek. Vgl. hierover ook C.  ESTRATE Op. Cit.
1959 P. 203.
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ceert een zekere imperfectie in de economische theorie, een imper-
fectie, welke ten aanzien van massaal optredende verschijnselen
veelal wel tot aanvaardbare afmetingen kan worden gereduceerd,
doch niet geheel geelimineerd.

De theorie omtrent de loonvorming heeft voor dit obstakel halt
moeten maken, of beter gezegd, zij is binnen haar natuurlijke
grenzen gebleven. De genoemde theorieen dragen alle bij tot het
begrip van de realiteit, zonder deze nochtans geheel te verklaren.

De realiteit weerspiegelt een tastend zoeken naar een evenwichtig
totaal-resultaat van allerlei doeleinden, welke zelve geenszins nauw-
keurig zijn afgebakend. In het bijzonder is dit - zoals wij nog zullen
zien - het geval ten aanzien van de zo belangrijke kwestie van de
verdeling van het nationale product. Welk deel dient te worden
afgezonderd voor investeringen, d.w.z. voor een hogere consumptie
in de toekomst en hoe moet het overblijvende verdeeld worden tus-
sen de bij de voortbrenging betrokken groepen en binnen deze
groepen onderling?

Het  zijn de aarzeling en de onzekerheid ten aanzien van het ant-
woord op deze vragen (vragen, waarop overigens de practijk van
alledag, ook zonder op duidelijk aanvaarde, algemene beginselen
te zijn gebaseerd, een telkens anders genuanceerd antwoord geeft),
welke de ruimte doen ontstaan, waarbinnen het even wezenlijk
menselijke, als onvoorspelbare handelen zich voltrekt.

Wat men in een situatie als deze van de theorie mag verwachten,
is, dat zij de samenhang tussen de relevante verschijnselen opspoort
en blootlegti, om zd aan het handelen dat typisch menselijke te
verlenen, dat niet gelegen is in een rationeel gedetermineerdzijn, maar in de vrijheid, om een - naar tijd en plaats be-
paalde - harmonie van rationele en andere overwegingen tot stand te
brengen.

In deze taak is de economische theorie naar ons gevoelen niet
tekortgeschoten. Bij de voorbereiding van talloze besprekingen was
zij van nut bij het verhelderen van het inzicht in de verbanden
- kwalitatieve, zowel als kwantitatieve - tussen loonbeleid enerzijds
en werkgelegenheid, evenwicht in de betalingsbalans en prijsniveau
anderzijds. In zeer brede kring, d.w.z. zeker bij allen, die leiding
gaven aan het sociaal-econornisch gebeuren, werd het inzicht in
de samenhangen op dit terrein gemeengoed. Dit feit is voor de
verdere ontwikkeling van de loonpolitiek van grote betekenis

1   Vgl·  M.J.H.  COBBENHAGEN : De denkvorm der cconomische wetenschap, I 954:
'Theorie betekent weten  op een bepaalde op inzicht, op oorzakelijk kennen ge-
richte manier'. De Economist Cobbenhagen p. 2II.Vgl. ookJ. PEN: art.  Cit.   1957·
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geweestl en zo gezien zouden wij onze korte excursie naar het
gebied van de economische theorie kunnen besluiten met te con-
stateren, dat deze, langs de geschetste indirecte weg, mede vorm
heeft gegeven aan de concrete loonpolitiek, ook al was zij niet bij
machte in elke concrete situatie een antwoord te verschaffen.

Daarmede zou echter de rol van de theorie in deze kwestie nog
slechts ten dele zijn aangegeven.

***

De economische theorie heeft ten aanzien van de nationale loon-
politiek nog een geheel andere betekenis: zij geeft deze politiek haar
raison d'6tre,  of zo  men wil, zij legitimeert haar als een reele factor
in de huidige samenleving. 2

Om dit aan te tonen gaan wij uit van de stelling - onderschreven
door westerse economisten van geheel verschillende algemene
opvattingen - dat uit onze economie de evenwichtscheppende
functie van de prijs niet weg te denken is. Men kan, ongeacht de
vraag, of men bepaalde actuele vraag- en aanbodsverhoudingen de
meest gewenste acht, aan deze functie een centrale plaats in het
economisch stelsel toeschrijven.

Zij veronderstelt dan evenwel potentiele beweeglijkheid van
vraag en aanbod, practische mogelijkheid tot soepele reactie.

Ten aanzien van deze beweeglijkheid nu, is de situatie op de
specifieke markt, waarop vraag naar - en aanbod van arbeid naar
voren treden, wel een zeer bijzondere.

De arbeidsmarkt wordt, voor wat het aantal deelnemers betreft,
in vele landen gekenmerkt door een verstarring tot twee grote  blok-
ken, door, wat in de gebruikelijke terminologie, de vorm van een
(min of meer imperfect) duopolie heet.3

Nu wordt - zo leert ons de theorie van de marktvormen - in een
dergelijke situatie de prijs niet eenduidig door vraag en aanbod
bepaald; binnen zekere grenzen (waarover straks  meer)  zijn  ver-
schillende evenwichtspunten denkbaar.

1  Vgl. C. WESTRATE Op. Cit. 1959 P. 2. De auteur wijst op het belang van het feit,
dat in de organisaties van werknemers, zowel op centraal niveau als in de vak-
verenigingen, economisten aan de staf verbonden zijn.
2 Dat een dergelijke legitimatie niet zonder meer overbodig is, kan men wsllicht
afieiden uit de door sommigen gehuldigde these, dat (ook) het loonbeleid van een
machtige vakbeweging tenslotte zonder resultaat blijft.  Vgl.  p.   I 09.
3 De termen 'arbeidsmarkt' en 'prijs van arbeid' worden hier en elders in deze
studie gebezigd als abstracte economische begrippen. Zij laten uiteraard als
zodanig alle verschillen tussen de aan de mens gebonden arbeid en koopwaar
onverlet.
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Bij  een zo belangrijke determinant in het economisch proces  als  de
loonsom, is het voor een samenleving als geheel, niet onverschillig
op welk punt tenslotte de prijs van de arbeid gefixeerd wordt.

Vanuit een theoretisch gezichtspunt is het mogelijk in een periode
van relatieve kapitaalsovervloed de loonsom te manipuleren in de
richting van vergroting van de koopkrachtige vraag en in de tegen-
gestelde situatie ter beinvloeding van de besparingen en de ver-
houding tussen consumptie en investeringen, welke verhouding tot
de belangrijke determinanten  van de economische groei behoort. 1

Het is derhalve denkbaar, dat een eventueel zich aftekenend
uiteengroeien van de feitelijke ontwikkeling, zoals deze zou resul-
teren uit de vrije keuze van het evenwichtspunt door de partners
in het loonoverleg (een keuze, welke zoals gezegd in een duo-
polistische markt binnen bepaalde grenzen2 mogelijk is)  en de voor
de samenleving als geheel gewenst geachte evolutie, de overheid er
toe brengt in te grijpen en het loon te bepalen op een niveau, dat
een betere benadering van de algemene doelstellingen der econo-
mische politiek belooft.

Een dergelijk ingrijpen in de loonvorming beoogt dit partiele
- en op zich zelf genomen indifferente - evenwicht op de arbeids-
markt in te passen in een meer omvattende harmonie.

Het  is  hier,  dat de conceptie van het 'juiste loon'3 zijn fundering
vindt en het zal duidelijk zijn, dat de marge, waarbinnen de over-
heid in een dergelijk geval kan handelen, kleiner wordt naarmate
de doelstellingen groter in aantal - en vooral ook, naarmate zij
meer gepreciseerd zijn.

In beginsel betekent elke nieuwe doelstelling, waarmede de loon-
politiek rekening te houden heeft, een nieuwe norm, een nieuw
criterium, waarbij de scherpte van de doelstelling de nauwkeurig-
heid van de norm bepaalt.

In hoeverre in deze zin van werkelijke 'taakstellingen'4 en goed

1 Of het ook in dr practijk mogelijk is, een loonpolitiek te voeren, welke men
anti-cyclisch zou kunnen noemen, is nog een omstreden zaak. Zoals ook ten
aanzien van andere punten van economisch beleid is hier de 'timing' van groot
belang en helaas is de kennis van de factoren, welke het juiste moment bepalen,
nog verre van volmaakt.
2 Binnen 'bepaalde grenzen', want een dergelijk duopolie is nooit absoluut.
Er is - nog afgezien van substitutie-effecten - in een open economie een be-
grenzing door buitenlandse concurrentie en tevens vormt het historisch ge-
groeide loonpeil, waarop wordt voortgebouwd, een feitelijke (uitgangs) norm.
3  Vgl. in dit verband p. 269 en het daar gegeven citaat van VON NELL BREUNING.
4   Vgl.   F. HARTOG: Problemen der moderne economische politiek,    1953  9   24
e.v. De schrijver onderscheidt hier de vage, algemene doeleinden, welke in de
samenleving worden erkend en de voldoende gepreciseerde 'taakstellingen'.

20



hanteerbare criteria kan worden gesproken, zal nader onder ogenworden gezien bij de bespreking van de resultaten van het gevoerde
beleid en in een afzonderlijke beschouwing over de actuele proble-
matiek.

Het verdient wellicht aanbeveling in samenhang met het boven-
staande een ogenblik stil te staan bij een term, welke in het bijzonder
in de jaren na  I 956, in de openbare discussie over vraagstukken van
loonpolitiek een grote plaats heeft ingenomen, de term 'ruimte'.

Een merkwaardigheid met betrekking tot ruimte  in het algemeen
is, dat er meer over gesproken wordt, naarmate er minder van be-
schikbaar is.  Niet de bewoner van schaars bevolkte steppen getuigt
van behoefte aan leefruimte, maar de man uit het dichtbevolk-
te industriegebied, of de huurder van enige vertrekken in een woon-
kazerne. De ontwikkeling in de loonpolitiek lijkt hieraan analoog.

Het toenemen van het aantal doelstellingen betekent een vermin-
dering van de 'ruimte', begrepen als de afstand, die in enige richting
kan worden afgelegd, alvorens men op een grens, op een obstakel
stuit.1 Mdar doelstellingen   komt zo gezien, immers   neer   op   het
stellen van grenzen aan steeds meer zijden.

Het is misschien gemotiveerd hier terzijde op te merken, dat het
naar voren komen van de 'ruimte'-gedachte ons confronteert met
een verschijnsel, dat zich in vele wetenschappen manifesteert, nl.
het herleven van oude denkbeelden in het nieuwe gewaad van een
andere term en temidden van een veranderd wereldbeeld. Kan men
zo, in dit gehele 'ruimte'-begrip in werkelijkheid geen verre echo
beluisteren van de loonfonds-gedachte van LASALLE en anderen?

Uiteraard  met dit verschil, dat geheel andere doelstellingen thans
de 'ruimte' bepalen dan destijds.

Laat ons evenwel terugkeren tot de loonpolitiek van onze dagen met
een enkel voorbeeld ter toelichting van de stelling, dat meer doel-
stellingen de 'ruimte' beperken.

Neemt men aan, dat een verbetering van de marktsituatie voor
bepaalde exportproducten, op zich zelfhogere lonen mogelijk maakt,
'ruimte' creeert in de zin van een afstand, welke kan worden af-

gelegd, alvorens men op de begrenzing volledige werkgelegenheid
stuit, dan kan nog indirect de doelstelling stabiliteit van het binnen-

1   Vgl.     ELISABETH    LIEFMANN-KEIL:    Produktivittitsorientierte    Lohnpolitik,    in
Weltwirtschafttiches Archiv, 1956,    p.    240    e.v.    Deze    schrijfster    geeft   als   haar
opvatting, dat van 'ruimte' slechts kan worden gesproken, 'wenn die Lohner-
hOhungen durch bestimmte wirtschaftspolitische Ziele begrenzi sind.' (p. 246)
De ruimte in deze samenhang veronderstelt klaarblijkelijk zowel een zekere
onbepaaldheid als een begrenzing.
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landse prijspeil een belemmering vormen. Inzoverre er nl. ook een
doelstelling met betrekking tot de inkomensverdeling bestaat, welke
slechts algemene loonmutaties, m.a.w. algemene loonronden toe-
laatbaar acht.

Niet alleen het aantal doelstellingen, doch ook de vastheid, starheid,
of wellicht beter de precisie ervan, is voor het vaststellen van het
bestaan van 'ruimte' van beslissende betekenis. Een minder star
vasthouden - in het gegeven voorbeeld - aan de eis, dat inkomens-
verbeteringen algemeen moeten plaats vinden, zoals dit bij een
zgn. gedifferentieerde loonpolitiek geschiedt, zou reele 'ruimte' doen
ontstaan. Uiteraard kan deze ook worden verkregen door een andere
mutatie van de doelstelling met betrekking tot de inkomens-
verdeling, t.w. het beletten van doorberekening in de prijzen van
het kosten-effect van een algemene loonsverhoging. Dit komt
immers neer op het reduceren van de winst-inkomens van bepaalde
ondernemers.

Houdt men dan echter weer minder strak vast aan prijsstabiliteit,
dan ontstaat 'ruimte' voor loonsverhogingen, ten dele ten koste van
(le inkomenspositie van zgn. 'vergeten groepen'.

Het is in deze samenhang van belang er op te wijzen, dat er zich
ook zeer wel een situatie kan voordoen, waarin als het ware een
conflict tussen verschillende doelstellingen dreigt. Wanneer het
algemene loon- en prijspeil in het buitenland veel sterker stijgt dan
het Nederlandse, dan kan de doelstelling evenwichtige ontwikkeling
van de betalingsbalans een zekere correctie vorderen.1

Deze kan plaats vinden door het optrekken van het Nederlandse
loon- en prijsniveau, hetgeen opoffering van de doelstelling prijs-
stabiliteit impliceert, ofdoor revaluatie, waarmede het desideratum
van vaste wisselkoersen wordt aangetast.

In het practische beleid is dan het vaststellen van prioriteiten  on-
vermijdelijk.

Deze uitwijding had mede ten doel te illustreren, hoe er - nog
geheel buiten het terrein van de statistische problematiek - gemak-

kelijk meningsverschillen kunnen ontstaan over de vraag, 6f er in
een gegeven situatie 'ruimte' is en zo ja, welke.

1  rgl.  W.J·  V.D.  WOESTIJNE : Economische en Sociale Kroniek in De Economist,
I 962   p.  460  e.v.  'De drie criteria  voor ons loonbeleid, te weten de handhaving

van een hoog peil van werkgelegenheid en van interne en externe stabiliteit van
de waarde van het geld botsen met elkaar' (470). De auteur wijst tevens op een
zekere tweeslachtigheid in de beoordeling van de ontwikkeling in 196  in het
Jaarverslag van de Nederlandse Bank, waarin tegelijkertijd bezorgdheid over
een overschot op de betalingsbalans en over een stijgend loonkostenpeil wordt
uitgesproken.
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De in Nederland - in verheugende mate bestaande - algemene
aanvaarding van een aantal doelstellingen van economische politiek
is nog geen waarborg voor een volkomen eensluidend oordeel,
wanneer het gaat om een nadere precisering en om het vaststellen
van prioriteiten. Subjectieve opvattingen, veelal nauw verbonden
met een wereldbeschouwelijke achtergrond of een algemene maat-
schappijvisie, spelen dan een rol. Naar ons gevoelen is dit een nor-
male en gezonde situatie, welke niemand moet verwonderen.

Veeleer zou het ontbreken van elke nuance in opvattingen onze
aandacht moeten trekken, daar dit op een verontrustende nivellering
in denken en streven zou wijzen.

Het zou zeker onjuist zijn de verschillen in zienswijze ten aanzien
van bepaalde concrete punten, te interpreteren als een tekort-
schieten van de economische theorie.

***

De gegeven uiteenzetting geeft o.i. reeds een theoretische basis aan
de conceptie van een nationale loonpolitiek. Er valt echter in dit
verband nog op een ander theoretisch gegeven te wijzen, een
gegeven, dat toegepast op de arbeidsmarkt, naar ons gevoelen niet
slechts de mogelijkheid van een zinvolle nationale loonpolitiek
aantoont, doch ook haar actualiteit.

Om dit duidelijk te maken dienen wij terug te keren  tot de situatie
op deze markt, waarop, zoals wij zagen, de overheid reden tot
ingiijpen kan hebben.

Men zou hier - bij wijze van tegenwerping tegen  een  deel  van  ons
betoog - de opmerking kunnen maken, dat ook de partners in het
loonoverleg, zich de grenzen, waarbinnen zij kunnen opereren zeer
wel bewust zijn. Ook zij weten, dat de reacties van overdreven
loonstijgingen op de vraag naar arbeid niet lang op zich zullen laten
wachten. Langs twee wegen zal een aanpassingsproces in gang
worden gezet, namelijk langs de weg van rechtstreekse substitutie
van arbeid door relatief goedkoper geworden kapitaal en door slui-
ting van marginale ondernemingen, welke door de loonkosten-
stijging verliesgevend werden. (Voorzover de daar wegvallende
productie door de meer kapitaalsintensieve bedrijven wordt gecom-
penseerd, kan men hier ook van substitutie spreken).

Nu is de substitutie van arbeid door kapitaal uit de aard der
zaak aan technische beperkingen onderworpen;  men  kan  nu  een-
maal niet telkens wijzigingen in bestaande fabrieksinstallaties aan-
brengen. Ook sluiting van bedrijven is een uiterste stap, welke niet
gemakkelijk gezet wordt.
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Toch mag men aannemen, dat, in weerwil van deze remmende
factoren, de te verwachten vermindering van de werkgelegenheid
een element in het overleg zou vormen en dus mede de uitkomst
zou determineren, met name, wanneer de vakbeweging zich de
verantwoordelijke representante van de gehele groep der werk-
nemers weet. 1
'Zou vormen', want op dit punt gekomen, leert ons een nadere
beschouwing van de arbeidsmarkt in een moderne, westerse samen-
leving, dat ook de evenwichtscheppende functie van de prijs, welke
in dit rekening houden met het afnemen van de werkgelegenheid
zou zijn gelegen, geheel in de lucht is komen te hangen.

De  aanvaarding  van de doelstelling volledige werkgelegenheid als
norm met een zeer absoluut karaktere voor het handelen van de
overheid, schakelt de beweeglijkheid aan de vraagzijde practisch
Uit.

Wanneer men in een marktmechanisme elke hoeveelheidsaan-
passing in de richting van vermindering van de vraag onmogelijk
maakt, dan staat de prijs (hier het loon) bloot aan een nimmer af-
latende opwaartse druk.3

Het ingrijpen van de overheid met betrekking tot de hoeveelheid
dwingt tot een tweede stap ten aanzien van de prijs.

Zou men zich als overheid dan niet om deze prijs (i.c. dus het loon-
peil) bekommeren, dan is de kans groot, dat het schip van 's lands
economie van de ene ruw-weer-z6ne naar de andere gedreven wordt.

Of anders gezegd, dat de aanpassing, welke  de  niet door nominale
loonsverhogingen te misleiden realiteit zal eisen, telkens met een
ruwe schok tot stand zal komen.

Zo zou een ongeremde loonontwikkeling (ongeremd als gevolg van
de maatschappelijk gegarandeerde vraag naar arbeid) in Nederland
tot inflatie leiden, totdat de schok van een onvermijdelijk geworden

1 Het Optreden van de vakbeweging in deze is in hoge mate institutioneel be-
paald. Vgl. de m.b.t. de Verenigde Staten gegeven schets. Eveneens A.A.J.
SMULDERS:  Modellenbouw  en  economische  realiteit: commentaar, Maandschrift
Economic, jan.   1 963  P.  26. De auteur signaleert  in  de V.S. een beloningsinflatie
ondanks een belangrijke werkloosheid. De institutionele veranderingen, welke
in de V.S. plaats vonden, spelen hierbij een grote rol.
2  Vgl.  W.J.  DE  POUS: Wages policy  in the Netherlands  I 960. De Minister  van
Economische Zaken verwerpt hierin de rot van werkloosheid als 'penalty for
excessive wage increases'. De doelstelling volledige werkgelegenheid is z.i. 'One
of the data of our problem'.
3  Vgl. J.  TINBERGEN :  Vor- und Nachteile einer Staatlichen Lohnpolitik,  Ham-
burger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,    196 I    pp.    68/69.
TINBERGEN acht minstens 66n instrument  in de prijssfeer nodig; aanpassing  via
de hoeveelheid zou tot werkloosheid leiden.
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devaluatie de eventueel nog bestaande illusies zou verstoren en het
reeel mogelijke levensniveau zou blootleggen.

Maar kan men dan wellicht stellen, dat het hier slechts gaat om een
verschil in de termijn, waarop een bepaald resultaat verkregen
wordt? Kan men dan niet - verondersteld, dat men dit resultaat op
zich zelf niet onaanvaardbaar acht - met een zeker optimisme (of
bij een andere instelling, met gelatenheid) de ontwikkeling der
dingen afwachten? Komt niet alles tenslotte met een zekere on-
vermijdelijkheid terug op de basis van de realiteit?

Is  het zo, dat weliswaar 'de autonomie en creativiteit van de mense-

lijke geest een verstorende invloed (kunnen) uitoefenen op het
fraaie patroon, dat door de algemene evenwichtsanalyse wordt
getekend, doch (dat) deze afwijkingen in principe slechts van
tijdelijke aard (zijn)'?1 Mag men aannemen, dat 'de werking van
het economisch mechanisme, zoals de theorie dit schetst, impliceert,
dat op langere termijn krachten werkzaam zijn, die de ontwikkeling
weer in het juiste spoor brengen,  al kan daarbij de balans eventueel
wederom tijdelijk naar de andere kant doorslaan'?1

Het betreft hier zeker belangwekkende vragen, vragen, waarop
het antwoord, naar ons gevoelen, in hoge mate kenmerkend is voor
de algemene instelling van de auteurs, die zich met deze proble-
matiek bezig houden.

Wij zouden in dit verband allereerst een opmerking willen maken
over de termen 'korte en lange termijn'. Het komt ons voor, dat
deze termen - in de onderhavige materie vaker gebezigd dan
gepreciseerd - gemakkelijktot misverstand aanleiding kunnen geven.

Zij behoren, naar onze zienswijze, nooit te worden opgevat  als  de
simpele aanduiding van een verschillend tijdstip, waarop een
bepaald en in beide gevallen gelijk, resultaat wordt bereikt. Het
resultaat is onvermijdelijk zelf reeds anders, wanneer het op een
ander tijdstip verkregen wordt, omdat het economischstreven nueen-
maal een belangrijke plaats inneemt indevervullingvan de levens-

opgave, waarvoor de mens zich zonder onderbreking gesteld ziet.
Men kan zicli afvragen, of het niet juist deze gebondenheid aan

de tijd-dimensie is, welke het economisch streven tot object van een
wetenschap maakt. Zonder dit zich voortbewegen op de stroom van
de tijd, welke langs oevers met een steeds wisselend panorama voert,
zouden de economische vraagstukken reeds lang in 66n al-omvat-

tend model hun oplossing gevonden hebben.

1   TH.C.M.J.    VAN   DE KLUNDERT: Modellenbouw en economische realiteit,
Maandschrift Economic, sept. I962 pp. 558/559·

25



Hoe dit ook moge zijn, men mag o.i. zeker stellen, dat het geens-
zins onverschillig is, of een economisch proces zich zonder grote
Storingen voltrekt, dan wel of een samenleving zich met ruwe
schokken naar een evenwicht voortbeweegt. Zelfs niet al zou men
op een bepaald tijdstip een gelijkheid van welvaartspeil voor beide
gevallen kunnen constateren.

Men kan erkennen,  dat m&t of zonder overheidsingrijpen in de
loonvorming economische krachten in de richting van een (nieuw)
evenwicht werkzaam zullen zijn of worden, doch men mag niet
vergeten, dat ook dit nieuwe evenwicht zal blijken te wijken, wan-
neer het bijna is bereikt. Ook zonder een oordeel te willen uitspreken
over de door sommigen aan de economische opvattingen ten grond-
slag gelegde algemene (men zou kunnen zeggen, eschatologische)
visie op de evolutie van de menselijke samenlevingl en over de vraag,
in hoeverre deze onveranderd op de economische verhoudingen
kan worden betrokken, geloven wij toch dit streven naar steeds
wijkende evenwichten nog voor lange tijd als een realiteit te moeten
beschouwen.

Maar dan is ook aan de orde de vraag - zelfs in de veronder-
stelling (welke niet de onze is), dat er op wat langere termijn gezien,
geen verschil zou zijn tussen een evenwicht, dat op de totaliteit van
de doelstellingen der economische politiek gericht is en het uit de
vrije onderhandelingen van de loonpartners resulterende - de vraagof een gemeenschap van mensen, welke als het ware ononderbroken
naar een vrij gekozen en harmonisch geacht totaal-evenwicht onder-
weg is, er goed aan zou doen bewust het pad te mijden, dat als het
meest veilige mag worden beschouwd, omdat het is uitgezet met de
bakens   van een objectieve (overheids) beoordeling   van de econo-
mische situatie.

Het antwoord kan naar ons gevoelen niet twijfelachtig zijn.2

***

Het komt ons voor, dat deze overwegingen de conclusie wettigen,
1 Vgl. de genoemde Studies van VAN DE KLUNDERT en SMULDERs in rap.
Maandschrift Economic, sept. 1962 p. 557 en Maandschrift Economic, jan. 1963 P· 252.
Eveneens de reactie  van de eerstgenoemde auteur  in dit laatste tijdschrift:  De
economische wetenschap in het licht van de methodologie.
2 Dit wil uiteraard niet zeggen, dat men geen enkel vertrouwen in een funda-
menteel streven naar een evenwichtssituatie zou mogen stellen. Men kan hierop
een wat uiteenlopende visie hebben, doch het nietternin eens zijn over het feit,
dat ook aan het ingrijpen door de overheid bezwaren verbonden zijn. Men zal
dus bij uitstek economisch handelen, wanneer men geval voor geval deze be-
zwaren afweegt tegen de nadelen  van  een  min  of meer schoksgewijze aanpassing.
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dat de institutionele veranderingen, welke zich in een samenleving
manifesteren in de aanvaarding van een samenhangend geheel van
doelstellingen en de daarop te richten instrumenten, waaronder een
nationale loonpolitiek, ongetwijfeld een blijvend stempel drukken
op de afloop van het economisch proces.

In de eerste plaats geschiedt dit in de keuze van een bepaald na te
streven evenwicht, zoals dit in de aanvaarding der totaaldoel-
stelling begrepen is en voorts, zo men dit al wil onderscheiden, door
het effenen van het pad, waarlangs de berg van hogere welvaart
moet worden beklommen. Bij de actuele keuze der doelstellingen
welke o.m. een volledige werkgelegenheid en monetaire stabiliteit
omvat, ligt dit effenen zelf hierin reeds besloten.

'Het economische proces moge in zijn beloop door innerlijke
noodzakelijkheden worden beheerst, vorm en inhoud ontleent het
aan de steeds wisselende verhoudingen en toestanden, waarin wij
leven. Deze institutionele grondslagen van de samenleving zijn het,
die  tenslotte het resultaat  van ons economisch handelen bepalen' 1

Het is dit inzicht - zoals dit ook uit het gegeven citaat tot ons
spreekt - dat aan het instrument van de nationale loonpolitiek zijn
diepere, op theoretisch economische uitgangspunten berustende,
fundering verschaft.

1 F. DE VRIES Nieuwjaarsrede S.-E.R., 1958. Mededelingenblad Bedrijfs-
organisatie 3 jan.  I958 P.  I.

Geciteerd  door  H.W.  LAMBERs:  Over  de   institutionele  markt. De Economist,
1958 p. 756. Vgl. ook LAMBERS' commentaar.
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HOOFDSTUK I

HET VERENIGD KONINKRIJK

Methods of wage settlemmt in
Britain are complicated.

D.J. ROBERTSON.

§ I INLEIDING

'Loonpolitiek in het Verenigd Koninkrijk lijkt op het eerste gezicht
bijzonder 'recht-doorzee', zo begint een Engels economist een in-
teressante studie over de doelstellingen van het loonbeleid in dat
land. 1

Dat dezc eerste indruk misleidend is, wordt spoedig duidelijk,
aan eenieder, die kennis neemt van hetgeen deze schrijver en vele
anderen over loonpolitiek in Engeland hebben gepubliceerd.

Deze publicaties doen inzien, dat loonvorming allerminst volgens
66n standaardpatroon verloopt en dat er bovendien een brede
waaier van schakeringen bestaat in de opvattingen ten aanzien van
de   vraag,   of  en   zo  j a, hoe loonstructuur en loonhoogte kunnen
worden afgestemd op economische data als werkgelegenheid, gelds-
waarde en betalingsbalansevenwicht.

Het is dan ook begrijpelijk, dat een recente studie van de Organi-
satie voor Europese Economische Samenwerking een hoofdstuk over
de loonvorming in het Verenigd Koninkrijk begint met vast te
stellen - en het klinkt bijna als een verzuchting - dat de verhoudingen
in het bedrijfsleven berusten op 'een ingewikkeld samenstel van
wet en gewoonte, van geschreven en ongeschreven overeenkomsten
en gecompliceerde en veelal elkander overlappende instituties.'2

Getracht zal worden in kort bestek de hoofdtrekken in het feiten-
materiaal en in de ontwikkeling van de gedachten over dit onder-
werp naar voren te brengen.

Bij alle verscheidenheid springt aanstonds 66n feit in liet oog,
dat door vrijwel alle schrijvers als uitgangspunt wordt aanvaard en
dat daarorn zeker als een basisgegeven kan worden beschouwd, de
vrijheid tot 'collective bargaining' van de organisaties van werk-
gevers en werknemers. Het vrije collectieve onderhandelen staat cen-
traal, niet alleen  in de verklaring van de feitelijke orde, maar tevens

1   R.G.  HAWTREY : Cross Purposes  in Wage Policy,   I955·
2 The problems ofrising prices, 196r p. 4I 9.
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als niet ofnauwelijksdiscutabel element in de samenlevingsstructuur.
Dit heersende klimaat van vrij collectief onderhandelen, blijkt

evenwel aan de wasdom van een veelheid van instituten, welke zich
met loonvorming bezig houden, niet in de weg te hebben gestaan.

Men ontmoet in de Engelse literatuurWages Boards, Trade Boards,
Wages Councils, Joint Industrial Councils, een Industrial Disputes
Tribunal, een Industrial Court, Courts of Enquiry, een National
Development Council en een National Incomes Commission.

Wellicht wordt het algemene respect voor de vrijheid van de
partners in het loonoverleg door niets duidelijker aangetoond, dan
door het feit, dat zelfs deze lange rij van instanties aan die vrijheid
niet in betekenende mate afbrcuk heeft gedaan.

Het lijkt daarom goed, om de poging tot het verkrijgen van in-
zicht in de loonvorming in het Verenigd Koninkrijk te beginnen
met enkele opmerkingen over deze partners, d.w.z. over de organi-
saties van werknemers en werkgevers.

Daarna zal worden nagegaan welke rol de overheid op dit terrein
speelt. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de resultaten
van het gevoerde economische beleid en daarbij zal ook de beoor-
deling van deze resultaten door een aantal Engelse auteurs, in de
beschouwing worden betrokken. Tenslotte zal worden onderzocht
welke gedachten er leven ten aanzien van eventuele veranderingen
in de procedure van loonvorming of in het beleid van de overheid
op dit gebied.

§ 2 9 DE TRADE UNIONS'

Binnen het bestek van deze studie is het niet mogelijk - en ook niet
nodig - in te gaan op de op zich zelf zo belangwekkende historie van
de  vakbeweging in Engeland.1

1 Een literatuur-opgave m.b.t. dit speciale onderwerp treft men aan bij D.J.
ROBERTSON: The economy of wages and the distribution of income,  1961  p.  231.
Speciaal mag worden vermeld   D.F.   MACDONALD: The State  and the trade
unions,  1960.

De in dit deel van onze studie genoemde feitelijke gegevens zijn in hoofdzaak
ontleend aan deze beide werken, alsmede aan:
B. C.  ROBERTS : National Wages Policy  in  War and Peace,  1958.
H.A. TuRNER: Inflation   and  Wage Di fferentials in Great Britain    in    The
Theory of Wage Determination,   958  p.   123  e.v.
O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,  1961  p. 4 I 9 e.v.
B.C. ROBERTS: Trade Union Behaviour   and Wage Determination in Great
Britain  in The Theory  of Wage Determination,  1957  9   107  e.v.
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Voor ons doel is een algemeen inzicht voldoende in het karakter,
de structuur, de omvang en de status van deze vakbeweging in het
huidig tijdsgewricht. Over elk van deze facetten mogen thans een
aantal opmerkingen volgen.

Het karakter van de vakbeweging blijkt in vele landen een onder-
werp te zijn, waaromtrent weinig eenstemmigheid bestaat. Sommi-
geni menen een omschrijving te kunnen geven in economische
termen, zoals 'monopolistisch verkoper van arbeid, strevend naar
maximalisatie van de inkomens der gezamenlijke leden'2, anderen
wijzen op het soms duidelijk waarneembare politieke aspect, waarbij
uiteraard het werkzaam zijn in een economisch milieu wordt er-
kend.3

Het gebrek aan overeenstemming op dit punt lijkt ons in hoofd-
zaak toe te schrijven aan het feit, dat 'economisch' en 'politiek',
bezwaarlijk als adequate tegenstellingen kunnen worden aanvaard.
Het zijn in wezen onderscheiden aspecten van het menselijk han-
delen, waarbij mag worden vastgesteld, dat het 'politieke' specifiek
thuis hoort in de sfeer van het (staatkundig) streven, terwijl het
'economische' betrekking kan hebben, zowel op een van de finale
(aardse) doelstellingen van de mens, in casu materiele welvaart,
als op de wijze, waarop hij tracht deze te bereiken.4

De activiteiten van de vakbeweging vertonen als regel beide
aspecten, d.w.z. zij getuigen niet slechts van het rechtstreeks streven
naar welvaart voor de leden of de gehele vertegenwoordigde groep,
doch ook van deelneming aan - of beinvloeding van het eigentijds
staatkundig leven.5 Wel zijn er, naar tijd en plaats, duidelijke
verschillen in accent aan te wijzen.

1  Bijv. JOHN  T.  DuNLop: Wage Determination under Trade Unionism,   I944·
2   Een  formulering  van   B.C.  RoBERTs  op.   cit.   1957  P·   I 07· Deze auteur deek
overigens deze visie niet.
3   Bijv.  A.M. Ross: Trade Union Wage Policy,   1948.  Ook  K.W.  ROTHSCHILD
acht een strikt economische omschrijving onhoudbaar. Vgl. The Theory of
Wages, 1954 P. I08.
4 In bepaaide gevallen kan men ook cen economische activiteit zien als middel
tot een politiek doel. De ontwikkeling van de E.E.G. wordt bijv. door velen in
dit licht gezien.

De termen economisch en politiek zijn door ons naar het gewone Nederlandse
spraakgebruik genomen. Sommigen, o.w. A.M. Ross blijken het 'political
character' ook in verband te brengen met het op behoud en versterking van de
eigen organisatie gerichte streven. Het komt ons voor, dat hiermede slechts een
(onnodige) tussenschakel wordt ingelast. Geen organisatie kan tenslotte een doel
in zich zelf vinden.
5  Vgl.  C.  DE GALAN : De invloed van de vakvereniging op loonshoogte en werk-
gelegenheid, I957 P· 36. Deze Nederlandse auteur komt in een uitvoerige studie
over de vakbeweging in en buiten Nederland tot de slotsom, dat het onmogelijk
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Wij zullen deze kwestie ook nog elders in onze studie ontmoeten 1 ;
voor het ogenblik bepalen wij ons tot de vraag naar de situatie in
het Verenigd Koninkrijk.

Het antwoord zal moeten blijken uit een analyse van de concrete
faits et gestes van de vakbeweging en dit verbonden zijn met de
feitelijke levensuitingen van de talrijke en uiteenlopende groepe-
ringen, welke met deze verzamelterm 'vakbeweging' worden aan-
geduid, doet reeds vermoeden, dat een eenvoudige formule niet te
bereiken zal zijn. De uitspraken van verschillende gezaghebbende
auteurs, als ROBERTSON en ROBERTS blijven dan ook vaag. 2

Anderen spreken evenwel van een duidelijke binding tussen de
'trade unions' en de Labour partij.3

Het ligt voor de hand, dat de Britse vakbeweging zich zelf even-
eens over deze aangelegenheid heeft uitgelaten. Met name deed zij
dit in uitspraken van het Trade Union Congress, waarin zij de
volstrekte en blijvende onafhankelijkheid van de Regering - of deze
nu op een Labour - dan wel op een conservatieve meerderheid
steunde - vaststelde.4 Bepaalde reele bindingen worden evenwel
door dergelijk algemene uitspraken niet verbroken. Zij hebben geen
invloed op feiten als een gecombineerd lidmaatschap en financiele
steun.5

Wellicht kan het Trade Union Congress, zoals MACDONALD Op-
merkt, 'honestly proclaim...  that the trade unions had 'never

is haar doelstellingen in 66n formule te vatten.
Vgl. eveneens W. ALBEDA: De rol van de vakbeweging in de moderne maat-

schappij,  I957 PP· 34 en 35· De schrijver geeft een begripsomschrijving, welke tal
van uiteenlopende elementen bevat.
1 Vgl. p. 139· e.v.
2  Vgl. DJ· ROBERTSON op. cit.  196 I  p. SL 'Trade unions are not purely economic
institutions'. De schrijver beluistert bij de vakbeweging soms 'een aantal ver-
warde stemmen', hetgeen z.i. samenhangt met het democratisch karakter van
deze, uit heterogene groepen opgebouwde grote beweging. Verg. ook B.C.
ROBERTS op. Cit.  I957 PP·  107/I 08. 'The objects of British trade unions are both
economic and political'.
3   Bijv· D.F. MACDONALD   op.   cit.    1960   p.   i 44.   'By  far the greater  part  of  the
Party's finances was also derived from the trade unions: In 1945 waren 9 van de
20 Kabinetsleden afkomstig uit de kringen der vakbeweging, evenals 30% van
de Members of Parliament.  (p.  142).
4 Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. 1958 pp. 147/I48.
5 Vgl. B. C. ROBERTS op. cit. 1957 P· 109. ROBERTS vermeldt hier, dat 60% van
de vakverenigingsleden 'is affiliated tot the Labour Party'. Een grote rol speelt
hierbij het al ofniet automatisch verplichte lidmaatschap van de politieke partij,
het zgn. 'contracting out' of'contracting in'. Men heeft beide systemen gekend;
thans moet een lid van een 'trade union' wederom uitdrukkelijk verklaren geen
lid van de Labour partij te willen zijn ('contracting out'). Vgl. D.F. MACDONALD
op.  cit.   I 960  9   1 I 0.
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subordinated itself to political parties, or taken its instructions from
Governments,' but the Labour party could not claim a similar
independence of the trade union movement.'1

Het komt ons voor, dat wij van het bestaan van een sterke binding
dienen uit te gaan.2 Een binding, welke ook op het terrein van de
loonvorming consequenties heeft. Kan men, om 66n van deze
gevolgen te noemen, een belangrijke plaats inruimen aan het streven
naar nationalisatie van bedrijven - hetgeen neerkomt op het aan-
vaarden van de overheid als werkgeefster - en tegelijkertijd het
recht tot volkomen vrije loononderhandelingen voorop blijven
stellen?3

Wij zullen deze kwestie hier verder laten rusten, om thans aandacht
te schenken aan een ander facet van de vakbeweging in Engeland,
haar structuur.

De stmctuur
In hoofdzaak bepalend voor deze structuur zijn de criteria van

organisatie, de bindingen tussen de onderscheiden groeperingen en
de juridische en feitelijke bevoegdheden van de leidende figuren.

Hoewel er ten aanzien van elk van deze aspecten een aantal vari-
aties voorkomt, zo is het toch niet onmogelijk in het bonte beeld van
de concrete vormgeving enkele hoofdlijnen op te sporen.

De  ruim 650 'unions', welke Engeland in  I 96 I telde, leggen voor
het lidmaatschap zeer uiteenlopende criteria aan. Men vindt
bonden naar beroep, naar vakmanschap of geschooldheid en naar
de eenheid van economische activiteit, waaraan de leden zijn ver-
bonden. Zo zijn er, wat dit laatste betreft, 'unions' voor een (grote)
onderneming,  voor een bedrijfstak of voor sectoren daaruit.

Daarnaast spelen dan nog regionale grenzen een rol.
Tenslotte zijn er de zeer invloedrijke 'general unions' voor wie het

1 D.F. MACDONALD op. cit. 1960 9 144. De schrijver ontleende de opmerking
aan   Transport and General   Workers  Record dec.   i 953·  Hij  zelf ziet de vakbeweging
als de 'senior partner', die op de jaarlijkse partij-bijeenkornst een overwegende
rol speelt. (p. I 43)·
2 Vgl. W. ALBEDA op. Cit. 1957 P· 62. 'De Britse vakverenigingen hebben een
nauwe  band  met de Labourparty'. Eveneens  A.A.   vAN RHUN: Rondom  de
vakbeweging, Sociaat Maandbtad Arbeid,  sept.  I 962  9  5 I 7: 'In Engeland heeft de
vakbeweging een beslissende invloed op de gang van zaken in de Labour partij'.
3  Vgl.  B.C.  ROBERTS  op.  cit.   1958  p.   I 59:  'It  is not recognized  by many trade
unionist that the 'planned' economy for which they often ask is incompatible
with free collective bargaining'. De auteur gelooft dat het ideaal van nationali-
satie in de vakbeweging reeds veel aan glans heeft ingeboet. Er blijven echter nog
spanningen (Vgl. pp. 147)I 48.)
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werknemer-zijn  op  zich zelf voldoende criterium is. 1 In feite tellen
deze de massa van de leden onder de ongeschoolde en geoefende
arbeiders, vooral in de nieuwere bedrijfstakken, waar niet - zoals
elders - de oudere bonden van 'skilled-traders' reeds vaste voet
hadden.

De meest overzichtelijke vakvereniging, de 'industrial union',
komt in Engeland niet in zuivere vorm voor. De National Union of
Mineworkers benadert dit type het dichtst, doch ook deze bond
omvat niet alle werknemers in de bedrijfstak en is dus ook niet de
enige onderhandelingspartner van de werkgeefster, de National
Coal Board.

Het behoeft geen betoog, dat een zodanig dooreenlopen van
horizontale en verticale organisaties de loonbesprekingen niet ver-
eenvoudigt.

In dan bedrijfstakzijn in het algemeen verscheidene bonden werk-
zaam en in bepaalde gevallen kan dit aantal tot twintig of meer
oplopen. Dit laatste is het geval in de metaalnijverheid, waar meer
dan dertig 'unions' bij de loonregeling partij zijn.

Het bezwaar is niet alleen, dat de techniek van de loonbe-
sprekingen bijzonder ingewikkeld en tijdrovend wordt, maar even-
zeer, dat er gemakkelijk rivaliteit tussen de 'unions' ontstaat. Een
rivaliteit, welke zich zowel tegen de werkgevers kan keren als tegen
de werknemers als groep gezien.

Het is dan ook alleszins begrijpelijk, dat vele verenigingen, juist
met het oog op de loonbesprekingen, formele en informele onder-
linge bindingen aangaan. Deze bindingen laten wel de autonomie
der onderscheiden bonden onverlet, doch leiden niettemin tot een
zodanige samenwerking, dat afwikkeling van loononderhandelingen
practisch mogelijk wordt, zoal niet binnen korte, dan toch binnen
afzienbare termijnen.

Bij dit formaliseren van de samenwerking blijkt de hechtheid van
de band aanmerkelijk te kunnen varieren. In de bouwnijverheid
kent men bijvoorbeeld een hechte federatie;  in de scheepsbouw  is
(le binding veel losser.

Er is reeds geruime tijd een duidelijke neiging tot concentratie
waarneembaar. Het aantal 'unions', I 024 kort voor de oorlog, was

in  1957  tot  ruim  700, in  I 96I tot ongeveer 650 teruggelopen.

Een interessant structuur-element van de 'trade unions' ligt in de

1   Vgl.   D.F.  MACDONALD  op.  cit.   1 960  p.   I 42. De auteur spreekt zelfs  van  een
'decisive influence' van deze zeer op hun onalhankelijkheid gestelde 'general
unions'.
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bevoegdheden van de leiding ten opzichte van de leden. Ook op dit
punt komen tal van variaties voor.

Als  regel is  de  door de leden gekozen Algemeen Secretaris de
leidende functionaris; in enkele gevallen is de 'President' de centrale
figuur. De zittingsperiode van een Algemeen Secretaris is bij de
verschillende bonden niet gelijk, doch in feite komt het weinig voor,
dat hij niet herkozen wordt. Het is deze continuiteit, gezien in
samenhang met de gecompliceerdheid van de loonvraagstukken,
welke de topleiding een practisch onaantastbare positie verleent.

Functionarissen kunnen - zo merkt een Brits auteur op -'het beleid
vormen, door het nemen van een reeks beslissingen op detailpunten,
die (op zichzelf) schijnbaar onbelangrijk, althans niet opwindend
zijn: 1

Wordt nu de leiding vanuit de 'top' gemakkelijk door de leden
aanvaard? Ook hier geeft de practijk uiteenlopende antwoorden.
Een belangrijke factor vormt hierbij de invloed, welke aanhangers
van extreme politieke denkbeelden zich in locale besturen of in de
ondernemingsgroepen hebben weten te verwerven. Een grote in-
vloed van deze zijde gaat gewoonlijk met veel oppositie tegen de
topleiding gepaard.

De formele regelingen ten aanzien van de invloed der leden  zijn
zeer verschillend. In de Amalgated Engineers-vereniging oefent de
National Conference een scherpe controle uit op dagelijks bestuur
en  secretariaat;  in de Steelworkers-union hebben deze beide  or-
ganen practisch plein pouvoir. In de meeste gevallen ligt de situatie
tussen beide uitersten in.

De eigenlijke loonbesprekingen worden uiteraard steeds door ge-
machtigde functionarissen gevoerd. Deze zitten evenwel aan de
onderhandelingstafel niet steeds zonder mandaat aan; soms worden
hun looneisen opgedrongen, die zij zelf volkomen irreeel achten.

Sommigen zien hierin een gebaar van oppositie, dat zich vanuit de
onderste geledingen der vereniging naar boven voortplant.2

Een grote rol kan hierbij gespeeld worden door de typisch Engelse
figuur van de 'shop steward', de centrale man voor de vakvereni-
gingsleden binnen de onderneming. Een figuur, wiens opvattingen
lang niet altijd met de inzichten van de opperste leiding van de
bond stroken.

1 DJ. RoBERIEON op. cit. 1961 9 35· De Algemeen Secretaris domineert, zo
meent ROBERTSON, het bestuur van een 'union' door grotere kennis en ervaring;
de formele regeling is hierbij van weinig betekenis.
2  Vgl. B.C. ROBERTS Op. cit. I957 P· I I I.D e schrijver geeft het voorbeeld van een
claim   van f  22   per week loonsverhoging   in    1952,   ter tafel gebracht   door   de
Confederation of Shipbuilding and Engineers.
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Het sterk majoreren van looneisen is in de Engelse vakbeweging
gebruikelijk.1 Ten dele speelt hierbij de onderhandelingstactiek een
rol, doch het is niet onmogelijk, dat in deze overdreven claims
tevens uitdrukking wordt gegeven aan 'alle antagonisme en aan
alle frustraties, die werknemers gevoelen ten opzichte van het in-
dustriele systeem, waarvan zij een deel vormen: 2

De - in verreweg de meeste gevallen zeer sterke - positie van de
topleiding der 'trade unions' houdt in, dat een zware verantwoorde-
lijkheid op de schouders van enkelen rust.

Een functionaris aan de top is zich hiervan bewust en beschouwt
zich als een 'responsible industrial states man', wiens status veilig
is;  'he is ready to accept responsibility with pride'.3

Tegenover dit zelfvertrouwen staat echter twijfel bij anderen.
Geen twijfel aan verantwoordelijkheidsbesef, maar aan de practische
mogelijkheid tot het dragen van een zo grote verantwoordelijkheid.4

Veranderde omstandigheden stellen andere eisen aan het leider-
schap. De agressieve, militante figuur uit de beginjaren raakt op de
achtergrond;  er  is nu behoefte  aan  de meer bezonnen leider  met
grote tactische gaven.5 Een lange practijk kan veel ervaring brengen,
doch een systematische training kent men nog niet. In het algemeen
is er een gebrek aan mankracht, terwijl een adequate honorering
ontbreekt. 6

Het structuurelement 'leiding' heeft niet alleen betrekking op de
verhoudingen binnen de 'unions', maar omvat ook de relatie tussen
de centrale organisatie, het Trade Unions Congress, gewoonlijk
aangeduid als T.U.C. en de vakverenigingen zelf.

1 Het is in dit verband tekenend, dat in de Engelse taal m.b.t. de loondiscussie
het woord 'bargaining' volstrekt burgerrecht verkreeg. Een meer neutrale term,
in de zin van 'loonbesprekingen' komt in de literatuur bijna niet voor.
2   B.C.   ROBERTS  Op.   Cit.   I 957 F I I I.D e auteur vermeldt, dat PEACOCK  een
onderzoek instelde naar 430 loon-eisen uit 1948. Het bleek, dat de werknemers
(gemiddeld) ongeveer de helft  van het gevraagde verkregen.   In   I 949   was  dit
gemiddelde nog tien procent lager; in de eerste negen maanden van 1950 liep
het op  tot 70%. Daarna lagen de cijfers weer lager.
3 id. p. IOF
4 Vgl. D.J. RoBERIEON op. cit. 196 I p. 36.
5   Vgl.   A.  FLANDERS : Can Britain  have  a wage policy? 7)w Scottish Journal  of
political economy, juni '958  p.   I I 4  e.v.
6   Vgl·  D.J. ROBERTSON op. cit.  1 96 I  p. 36. Hierover sprekend verlaat ROBERTSON
de veilige oever van het traditionele 'understatement', om even duidelijk als
bondig op te merken: 'Those officials that the unions do have, are therefore not
only under-paid, but over-worked'. De schrijver ziet in een gebrek aan compe-
tente functionarissen een ernstige handicap bij het streven naar een betere
loonstructuur. Op onvoldoende honorering wijst ook D.F. MACDONALD (op. cit.
1960 9  176).
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De  hier en daar levende opvatting,  dat de T.U.C., waarbij ruim
acht miljoen werknemers of 85% van het totaal aantal leden van
alle 'unions' zijn aangesloten, een sterk formeel gezag ten opzichte
van de individuele bonden zou bezitten, is onjuist.

Men kan de T.U.C. zien als een parlement voor de aangesloten
verenigingen, maar de daar genomen beslissingen zijn voor de leden
niet bindend.

Wel beschikt de  T.U.C. over een disciplinecommissie, die de  uit-
stoting van een lid-union als sanctie kan hanteren. Een sanctie,
welke dan weliswaar de bond in kwestie niet dodelijk treft, maar
toch als regel wordt gevreesd.

Dit gebrek aan formeel gezag staat intussen aan feitelijke auto-
riteit niet in de weg. De T.U.C. bezit een moreel gezag, dat zij aan
verschillende factoren dankt. In de eerste plaats aan het feit, dat
het belangrijkste orgaan, de General Council, vrijwel alle op de
voorgrond tredende figuren uit de vakbeweging omvat. Dit ver-
leent deze Council standing, kennis en ervaring en stelt de T.U.C. in
staat tegenover de Regering op te treden als officiele vertegen-
woordiging van de grote meerderheid der 'unions'.

In het contact  met de Regering gaat het als regel om kwesties  van
grote draagwijdte en het ligt voor de hand, dat de behandeling
hiervan voor de centrale leiding op zich zelf wederom een bron van
autoriteit vormt. Het blijft evenwel alleen een moreel overwicht
en dit kan, zoals later nog zal blijken, op beslissende ogenblikken
tekortschieten.

***

Inmiddels is reeds even geraakt aan een andere kenmerkende trek
van de Britse vakbeweging, waarover een korte opmerking op
zijn plaats is, nl. haar status.

De vakbeweging in het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in de
situatie van volledige erkenning en aanvaarding door de samenle-
ving in al haar geledingen.

De   Regering - ongeacht van welke politieke gezindheid - raad-
pleegt de 'unions' over vrijwel elke maatregel, waarbij zij recht-
streeks betrokken zijn. De vakverenigingen hebben als zodanig
zitting in een zestigtal overheidscommissies en hun vertegen-
woordigers hebben practisch ongelimiteerd toegang tot de leden
van het Kabinet.

De feitelijkeontwikkelingvan de loonvorming nade tweede wereld-
oorlog getuigt op tal van punten van de bovengenoemde volledige
erkenning.
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Rest ons thans nog een enkele opmerking ten aanzien van de
omvang der <unions'.

Het totaal aantal leden werd in  I 959 op rond 9,6 miljoen gesteld,
een cijfer, dat met 44% van het aantal werknemers correspondeert.
In de industrie, de bouwnijverheid en het transportwezen werd
echter een organisatiegraad van 75% bereikt.

Een maatstaf voor de grote betekenis van de vakbeweging in
Engeland is eveneens te vinden in de werkingssfeer van de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten; deze regelen de voorwaarden, waarop
ongeveer 80% van de afhankelijke beroepsbevolking werkzaam is.

Ten aanzien van de omvang der onderscheiden 'unions' blijkt
wederom een grote variatie. Een bond als de National Amalgated
Association of Nut and Bolt Makers, bleek - ondanks deze im-
ponerende benaming - in  I 954 slechts een dertigtal leden te tellen.

Aan de andere zijde van de schaal staat dan de Transport and
General Workers Union, met, in datzelfde jaar, niet minder dan
I,3 miljoen leden. Leden, die dan over rond tweehonderd bedrijfs-
takken of sectoren verspreid waren.

Tussen deze beide uitersten in is alles mogelijk  en  ook in feite
gerealiseerd.

De zeventien grootste bonden, met ieder I 00.000 of meer leden,
omvatten tezamen tweederde van alle leden, terwijl een goede
negentig 'unions', met  elk  I 0.000 ofmeer leden, 93% van het totale
aantal onder haar vanen zag. Merkwaardigerwijs wisten zich nog
ruim 300 bonden  met elk minder  dan 500 leden te handhaven.1

§ 3 DE WERKGEVERSORGANISATIES

De publicaties over de werkgeversorganisaties zijn - in tegen-
stelling tot die over de werknemersvakbeweging - gering in aantal
en zeer beknopt.

Ook van de zijde der werkgeversverenigingen zelf wordt weinig
in de openbaarheid gebracht.

Er bestaan in Engeland organisaties, welke zich beperken tot de
problematiek van de arbeidsverhoudingen, naast verenigingen met
een meer omvattend doel. Een organisatiepatroon dus, zoals dat ook
in Nederland wordt aangetroffen.

1 Dit laatste gegeven werd vermeld door A.A. vAN RHUN art. cit. sept. I962
PP·  516/526. De auteur ontleende het aan ERIC WIG IAM: What's wrong with the
Unions,   1 961   9  89.

Bijzonderheden over leden-aantallen vindt  men   ook   bij D.F. MACDONALD:
09 cit. 1960 pp. I 73/174·
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In vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven zijn verenigingen van
ondernemers werkzaam. De besprekingen over collectieve arbeids-
contracten berusten hierbij voor een belangrijk deel bij gespeciali-
seerde functionarissen, die zich - evenals dit bij de werknemers het
geval is, - een grote mate van ervaring en detailkennis eigen kunnen
maken.

Het gevolg hiervan is, dat zij, ongeacht de formele verhoudingen
binnen de organisatie, in feite een grote invloed uitoefenen.

De positie wordt nog versterkt, wanneer, zoals vaak het geval is,
het concurrentie-element tussen de leden onderling, hen noopt
bepaalde bevoegdheden in handen van een neutrale deskundige te
leggen.

Ten   aanzien   van de arbeid svoorwaarden behouden de onder-
nemers in Engeland overigens als regel een zekere mate van vrijheid,
daar de collectieve contracten slechts de hoofdzaken regelen en er
veel aan nadere uitwerking op ondernemingsniveau wordt over-
gelaten.

Per bedrijfstak treft men gewoonlijk slechts 66n ondernemers-
organisatie aan. De British Employers Confederation omvat 63 van
dergelijke groeperingen en treedt met betrekking tot loonvraag-
stukken op als vertegenwoordigend lichaam ten overstaan van de
Regering. Naar schatting is hiermede ongeveer de helft van het
aantal ondernemers in 66n organisatiestructuur opgenomen.

Het- centrale gezag is evenwel - zeker formeel gezien - zeer zwak.
Naast de British Employers Confederation staat de Federation of

British Industries, die haar activiteiten richt op wat men gewoonlijk
de 'economische belangen' van de ondernemers noemt.

Over de status van de werkgeversorganisaties valt weinig te
zeggen. Zij zijn de aanvaarde partners van de 'unions' in het loon-
gesprek en treden, naast deze, in het algemeen als de erkende
representanten van het bedrijfsleven  op.1

Uit deze - noodzakelijk nog onvolledige - schets van de beide
partners in de loondiscussie in Engeland is, bij alle verscheidenheid,
duidelijk naar voren gekomen, dat het onderhandelen zich niet
afspeelt op een markt, welke zich tot een vrije, uniforme prijs-

1  Het valt op, dat onder het weinige, dat over de werkgevers en hun organisaties
werd  gepubliceerd, de volgende critische passage voorkomt:  'On the whole  we
can expect employers' associations to follow a conservative, negative and de-
fensive kind of policy'. Aldus D.J. ROBER·rsON op.  cit.  196 I  p. 39· Individuele
ondernemers, zo laat de auteur er op volgen, zullen nogal eens de negatieve
voorschriften van hun organisaties aanvullen met een wat meer positief gericht
loonbeleid van eigen makelij.
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vorming leent. Instituties hebben vaste voet gekregen en bepalen
in hoge mate het aanschijn van deze markt.

Het valt de waarnemer uit Nederland soms op, dat in Britse studies
veelal zonder aarzeling en zonder de in zijn land gebruikelijke
reserves van 'arbeidsmarkt' gesproken wordt. Wellicht vindt dit een
verklaring in de pragmatische instelling van de Engelse geest.

Men erkent volkomen het eigen karakter van de arbeid in gebon-
denheid aan de arbeidende mens,1 maar ziet anderzijds in, dat vraag
en aanbod ten aanzien van de loonvorrning een diepe onderstroom
vormen, die door institutionele factoren wel wordt gemodifieerd,
doch niet geheel weggenomen.

'The wage claim is often an attempt to escape, but the settlement
is usually a recognitive of the economic facts of life.'2

§ 4 DE ROL VAN DE OVERHEID

De institutionele krachten, die op de loonvorming inwerken, liggen
intussen zeker niet alleen bij de werkgevers- en werknemersorgani-
saties. Een derde bepaalt mede het krachtenveld, de overheid.

In de bespreking van het optreden van de overheid met betrek-
king tot de loonvorming, wordt het eigenlijke terrein van deze
studie betreden.

Om het inzicht in de veelheid van verschijnselen, welke hier te
signaleren zijn te vergemakkelijken, lijkt een indeling gewenst. Het
is een indeling, die weliswaar in de feitelijke orde op heel wat minder
precisie aanspraak kan maken dan in de logische, maar die niette-
min in de beschrijving een eenvoudige systematiek mogelijk maakt.

De activiteit van de Engelse overheid op het terrein van de
loonvorming, laat zich allereerst onderscheiden in enerzijds maat-
regelen gericht op orde bij de besprekingen en op vrede tussen de
partners bij de loondiscussies en anderzijds maatregelen, welke
beinvloeding van de loonhoogte beogen.

Bij deze laatste groep is dan ecn verder onderscheid mogelijk en
gewenst, het onderscheid namelijk tussen de wens van de overheid
tot begrenzing van de lonen naar beneden of naar boven.

Naast deze groep van maatregelen, die men onder de term recht-
streekse loonpolitiek kan samenvatten, staat dan het indirecte beleid,
zoals dat bijvoorbeeld op het terrein van de monetaire en fiscale
politiek werd gevoerd.

1   Vgl.  K.W.  RoTHscitILD: The theory of wages,  1954 9  106  e.v.
2 B.C. ROBERTS Op. Cit. I957 P· 122.
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De orde in de onderhandetingen
De orde in de onderhandelingen berust - lietzij ten overvloede

vermeld - in de eerste plaats op de jurische erkenning van de
organisaties van werknemers en werkgevers als partners bij het
loongesprek.1

De partners vormen t.b.v. dit gesprek veelal een permanent
orgaan, onder een neutrale voorzitter, respectievelijk met een
voorzitterschap bij toerbeurt. Deze formele instellingen, welke de
naam Joint Industrial Councils dragen, kunnen ook onderwerpen
buiten de eigenlijke arbeidsvoorwaarden in hun werkingssfeer
betrekken. Zij zijn ten dele reeds vrij kort na de eerste wereldoorlog,
doch in hoofdzaak in de periode tijdens en na de laatste oorlog
ontstaan.

Besprekingen leiden niet steeds tot overeenstemming, in Engeland
zomin als elders. Men kan dan trachten de standpunten te verzoenen
door bemiddeling van derden of een beslissing zoeken door arbi-
trage. Uit de aard der zaak is de behoefte aan een orgaan, dat zich
tot taak stelt arbeidsconflicten te voorkomen, bijzonder groot in
oorlogstijd. Enerzijds treden dan snelle verschuivingen in econo-
mische verhoudingen op, anderzijds verdraagt de noodzaak
tot een maximale, nationale inspanning bezwaarlijk conflicten,
welke de eendracht verstoren en de economie van het land ver-
zwakken.

Het is dan ook begrijpelijk, dat in het begin van de tweede wereld-
oorlog in Engeland een dergelijk orgaan, het National Arbitration
Tribunal in het leven werd geroepen. Dit college was van de Rege-
ring onafhankelijk en had de bevoegdheid bindende uitspraken te
doen. Vaste criteria hiervoor ontbraken echter geheel.2

De normale onderhandelingsprocedure tussen werkgevers en
werknemers bleefintact, doch ingeval van een onoplosbaar menings-
verschil, was het voor elk der beide partijen mogelijk hiervan de
Minister van Arbeid kennis te geven. Aan deze bewindsman was
dan de beslissing, om onmiddellijk het National Arbitration Tri-
bunal in te schakelen, of eerst nog een poging tot verzoening te
ondernemen.

Over de onafhankelijkheid van dit tribunaal werd, met name van
werknemerszijde, angstvallig gewaakt. Zelfs een zeer voorzichtige
poging van de Regering om, middels de publicatie van een witboek
over haar prijspolitiek in juli I 94 I, enige richtlijnen voor de loonvor-

1   De Trades Disputes  Act  van 1906 regelde definitief het organisatierecht  van
de werknemers.
2  Vgl.  D.F.  MACDONALD  op.  cit.   I 960  p.   1 24·
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ming te suggereren, brachteenscherpe reactie van de T.U.C. teweeg.
In een systeem met verplichte arbitrage is er weinig ruimte voor

stakingen en deze waren dan ook in het algemeen verboden. Formeel
waren zij slechts mogelijk, indien de Minister het hem ter kennis
gebrachte geschil niet binnen drie weken aan het tribunaal had
voorgelegd. Dit laatste nu is slechts zelden voorgekomen en in feite
waren dus de meeste van de vele stakingen, welke ondanks het (tot
1951 gehandhaafde) verbod plaatsvonden, onwettig.

Het is tekenend voor de algemene instelling van de Regering, dat
hiertegen slechts zelden werd opgetreden. Men wilde klaarblijkelijk
de gevoeligheid van de 'trade unions' en wellicht ook van de werk-
gevers,  in deze kwestie zoveel mogelijk ontzien. 1

Het gevolg was, dat het aantal conflicten in de oorlog toenam en
tegen het einde ervan een hoogtepunt bereikte. 2

De verplichte arbitrage rekte haar - in het licht van de vele
conflicten en stakingen vrij zinloze - bestaan nog tot de invoering
van de Terms and Conditions of Employment Act in maart  I959·

Toen  bleef nog slechts  de  weg  van de vrijwillige arbitrage -welke
zich overigens steeds had gehandhaafd3 - open.

Bij dreigende conflicten kunnen partijen de hulp inroepen van de
Minister van Arbeid en zijn staf. Verschillende mogelijkheden doen
zich dan voor. De Minister kan een bemiddelaar of arbiter aanwij-
zen, een formele Board of Conciliation, resp. Board of Arbitration

1   \''gl.  D.F.  MAcDoNALD op. cit.  1960 p.  126. Met betrekking tot een staking aan
de  vooravond  van D-Day, merkt deze schrijver  op:  ' . .  . mass defiance,  when
the country was in straits, forced the Government to renounce legal prosecutions
and to make substantial concessions to the strikers'.
2 Gegevens, ontleend  aan de Minisby of Labour Gazette, illustreren  dit:

Stakingm Verloren arbeidsdagen
X LOOO

I938 374 7OI

1939 4I 7 612
I 940 386 508
1941 482 338
1942 555 862
I 943 862 889
I 944 I 275 2495
1945 I3 I 9 644

(Cijfers door ons ontleend aan B.C. ROBERTS op. cit. 1958 9 38, tabel 3.).
3 In bepaalde bedrijfstakken bijv. de schoenindustrie, bestaat een goede vrij-
willige regeling voor bemiddeling, resp. arbitrage. Ook de genationaliseerde
bedrijven kennen dergelijke procedures, al blijken deze niet steeds afdoende.
Vgl. D.J. ROBERTSON Op. Cit. p. 59· Aan deze auteur, evenals aan B.C. ROBERTS
op. cit. I958, zijn tal van bijzonderheden ontleend.
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instellen, doch ook - en in belangrijke gevallen zal dit gebeuren -
een Court of Enquiry in het leven roepen.

Een dergelijke Court onderzoekt de relevante feiten, stelt vast wat
precies de standpunten van partijen zijn en kan ook een eigen oor-
deel uitspreken. Zulk een oordeel is - hoewel geen bindende
uitspraak - uit de aard der zaak een gezaghebbende opvatting
omtrent een mogelijke oplossing. In dit verband is het belangrijk,
dat een Court of Enquiry zijn bevindingen aan het Parlement
rapporteert en zich daarmede indirect tot de publieke opinie wendt.

De Minister van Arbeid heeft de bevoegdheid eigener beweging een
Court of Enquiry in te stellen, dus zonder dat partijen het geschil
aan hem hebben gemeld of voorgelegd.

In dezelfde lijn ligt de mogelijkheid voor de Minister om de In-
dustrial Court  in te schakelen.   Dit  is een permanent, sinds   I  I 
bestaand arbitragecollege, onder leiding van een President, die zich
geheel aan deze taak wijdt. Verder zijn er twee (vaste) leden uit
werkgevers- resp. werknemerskring, terwijl in voorkomende ge-
vallen andere medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Het respect voor de onderhandelingsvrijheid  komt tot uiting in de
bepaling, dat deze Court slechts met instemming van partijen door
de Minister bij een kwestie kan worden betrokken. Over bindende
bevoegdheden beschikt dit college  niet; de uitspraken zijn slechts
van kracht, voorzover zij door partijen als element van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst worden geaccepteerd.

De grote verscheidenheid in procedures van bemiddeling, ver-
zoening en arbitrage neemt intussen niet weg, dat er in Engeland
- zeker na  I 959 - geen middel bestaat, om een conflict te voorkomen,
indien partijen star op hun standpunt blijven staan. De feiten
- waarover straks rneer - bewijzen, dat dit laatste m66r is dan een
theoretische mogelijkheid.

Toch is er 66n uitzondering; op grond van een wet van algemene
strekking, de Emergency Powers  Act  van   I 922,  kan de Regering
ingrijpen, als het landsbelang ernstig wordt bedreigd.

In de periode tussen beide wereldoorlogen heeft de Regering twee
maal van deze uiterste bevoegdheid gebruik gemaakt;  na de laatste
oorlog is met ingrijpen gedreigd, doch slechts 66nmaal - nl. toen
havenstakingen de aanvoer van levensmiddelen ernstig in gevaar
brachten - heeft de overheid daadwerkelijk, en dan nog op beperkte
schaal, ingegrepen.

Het lijkt geheel in overeenstemming met de tradities in het land,
waar een Magna Charta reeds zovele eeuwen een formele grondwet
kan vervangen, dat geen Regering zich op 'emergency' zal be-
roepen, wanneer deze zich niet reeel en tastbaar voordoet.
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Loonminima; de Wages Councils
Tot zover dan de invloed van de overheid op de procedure.
Een bespreking van de meer directe beinvloeding van het loon-

niveau voert ons in de eerste plaats naar de Wages Councils. Deze
organen steunen  op  een  wet  van   I 945, welke  door de Terms  and
Employment  Act van  I 959 werd ontvangen.

De  oorsprong ligt echter verder in het verleden,  nl. in  I 909, toen
in de Trades Board Act de mogelijkheid geschapen werd, om in
bepaalde gevallen lonen en andere arbeidsvoorwaarden te doen
vaststellen door speciale, op tripartite basis samengestelde organen. 1

Aanvankelijk was de werkingssfeer beperkt tot de bedrijfstakken,
waarin de voorwaarden voor de werknemers zeer onbevredigend
waren (de zgn. 'sweated industries') en waarin geen normale
collectieve onderhandelingen werden gevoerd.   In   I 9I 8   werd   dit
laatste element zonder meer tot criterium.

De Wages Council  Act  van   I 945 geeft enige precisering in die zin,
dat zij aanduidt welke punten een eventueel door de Minister in te
stellen commissie (en een dergelijke instelling is regel) dient
te onderzoeken. De practijk heeft geleid tot een gedragslijn,
welke er op neer komt, dat een commissie van onderzoek in ieder
geval de creatie van een Wages Council aanbeveelt, wanneer zij
naast het ontbreken van collectieve onderhandelingen, arbeids-
voorwaarden aantreft, welke zij 'onredelijk' acht. Deze laatste term
is ook in de wet niet verder toegelicht en in concreto blijkt de
interpretatie zeer uiteenlopend te kunnen  zijn. 2

Het is  in dit verband van belang  er  op te wijzen, dat er van de 63
Wages Councils, welke Engeland  in  I 96 I telde, slechts twaalf na  de
tweede wereldoorlog werden ingesteld.

De Councils zijn samengesteld uit gelijke aantallen vooraan-
staande personen uit de kringen van werkgevers en werknemers in
de betrokken branche, alsmede uit enige, gewoonlijk drie, onaf-
hankelijke deskundigen.

De organisaties van werknemers en werkgevers zijn als zodanig niet
vertegenwoordigd, maar zij worden bij de benoeming wel geraad-

1 Om misverstand te voorkomen, moge er op worden gewezen, dat de oude wet
de benaming Trade Board introduceerde, waaraan in  I 943 de term Wages Board
voor de dienstverlenende bedrijfstakken werd toegevoegd. Voor al deze organen
geldt sinds de wet van  I 959  de naam Wages  Council, met uitzondering van die,
welke in de landbouw werkzaam zijn. Hiervoor wordt nog de term Agricultural
Wages Board gebruikt.
2 In een enkel geval was alleen reeds het bestaan van onzekerheid t.a.v. de
continuiteit van een op zich zelf goed loonniveau voldoende om de arbeids-
voorwaarden 'onredelijk' te achten.  Vgl. F.J. BAYLISS : British Wages Councils
and full employment. International  Labour  Review,  1959  P·  4I 6.
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pleegd en de feitelijke samenstelling weerspiegelt de sterkteverhou-
dingen. De Voorzitter is steeds een van de neutrale deskundigen.
Ieder lid heeft een stem, doch stemming per groep is gebruikelijk.
Dit komt er op neer, dat twee groepen het eens moeten zun, om een
beslissing tot stand te brengen.

Is er overeenstemming bereikt (d.w.z. een beslissing genomen),
dan wordt deze aan de Minister van Arbeid voorgelegd, die door een
specifieke 'order', de zo tot stand gekomen arbeidsvoorwaarden
voor de gehele branche kracht van wet kan geven. Door loon-
inspectie wordt voor controle en handhaving gezorgd.

Men bedenke hierbij,  dat  de door de Wages Councils vastgestelde
voorwaarden als bindende minima te beschouwen zijn, waarvan
steeds afwijking naar boven mogelijk is.

De Minister is formeel niet verplicht de voorstellen van de
Councils over te nemen. Hij kan goedkeuring weigeren en de hem
voorgelegde arbeidsvoorwaarden terugzenden ter nadere over-
weging aan de hand van zijn commentaar.

Van dit vetorecht is nu in de practijk opvallend weinig gebruik
gemaakt. In de vrij zeldzame gevallen, waarin de Minister voor-
stellen terugzond, omdat deze niet in de matigingspolitiek van de
overheid pasten, werden zij hem gewoonlijk onveranderd gere-
tourneerd. De Wages Councils wensen zeer beslist hun zelfstandig-
heid te bewaren.

Dit alles komt er op neer, dat de werkelijke invloed van de Rege-
ring op de loonhoogte - mede door de traditie bepaald als zij is -
zeer gering blijft. 1

Het is duidelijk, dat de onafliankelijke deskundigen een grote in-
vloed zouden kunnen uitoefenen;  in de practijk beperken  zij  zich
veelal tot een bemiddelend en verzoencnd optreden.

In de huidige tijd zijn de Wages Councils enigszins van de oor-
spronkelijke opzet verwijderd geraakt. Zij zijn namelijk blijven
bestaan in sectoren waar - in het bijzijn dan van de onafhankelijke
deskundigen - op normale wijze tussen werkgevers en werknemers
wordt onderhandeld en waar reecls sinds lang geen onredelijke
arbeidsvoorwaarden meer voorkomen.

In totaal vallen niet minder dan 3,5 miljoen werknemers binnen
de  werkingssfeer van Wages Councils. 2  Het is te verstaan,  dat  deze

1 Hoogstens kan de Minister door het benoemen van dezelfde deskundigen in
verschillende Councils en door het inschakelen van hetzelfde (door de Staat
bekostigde) secretariaat een zekere eenheid van beleid bevorderen.
2  Hiervan zijn er 2,25 miljoen in handel en dienstverlenende beroepen werkzaam.
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stand van zaken geen algemene instemming vindt, 1 doch zij is wel
te verklaren.

In  de eerste plaats opent de Wages Council de weg voor een, soms
door werknemers en groepen werkgevers fel begeerde algemeen
verbindendverklaring en voorts kan het beurtelings beide partijen
schikken de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van de
onderhandelingen op de schouders van de neutrale deskundigen
te kunnen schuiven.2

Het is, zoals reeds werd opgemerkt, de taak van de Wages
Councils minirnumlonen en andere arbeidsvoorwaarden vast te
stellen. Bijzonder interessant is nu de vraag naar de normen, welke
hierbij - met name door de onafhankelijke experts - worden aan-
geliouden. De wet zegt slechts, dat de voorwaarden 'redelijk'
moeten zijn. Wie ver,vacht hier een belangwekkende maatstaf te
vinden, wordt evenwel teleurgesteld. Men blijkt in de practijk te
streven naar een 'fair relativity', d.w.z. men laat zich leiden door
een vergelijking met andere bedrijfstakken. 3

Een tweede mogelijkheid tot het beinvloeden van het minimum
loonniveau is voor de Regering gelegen in de zgn. 'fair wages clause'.

Dit is een clausule, welke in de aankoopcontracten van de overheid
kan worden opgenomen en welke dan inhoudt, dat de betrokken
producent lonen dient te betalen 'as are generally accepted... for
competent workmen'.4 Van heel veel betekenis is deze zaak niet.

Tenslotte mag nog de aandacht worden gevestigd op een wat
merkwaardige procedure, waarbij de Industrial Court wordt

1   Vgl.  F.J.  BAYLIss:  Art.  cit.  1959 9  410  e.v.  In  deze zeer verhelderende studie
- waaraan, evenals aan het werk van D.J.  RoBERTSON, The Economics of Wages,
veel bijzonderheden zijn ontlcend - oefent de schrijver scherpe critiek uit op het
voortbestaan van vele Wages Councils. De Minister van Arbeid heeft verschillende
malen getracht de bedoeling van de wet beter tot zijn recht te doen komen, doch
de medewerking van werkgevers en werknemers (van wie men het initiatief
verwacht)  laat veel te wensen over. Slechts vijf Wages Councils zijn opgeheven.
De situatie komt er wederom op neer, dat de feitelijke bevoegdliedcn van de
Minister worden overschaduwd door de gewoonte, die zoals BAYLIss het kern-
achtig formuleert 'zelf decl van het systeem geworden is'.
2 \Velke Nederlandse lezer denkt hier niet aan de rol van het College van Rijks-
bemiddelaats in bepaalde gevallen?
3  Vgl. B.C. ROBERTS op. cit.  1957 P·  I 19. Eveneens H.A. TuRNER op. cit.  1957
p.  123. Taal en practijk bij bemiddeling, zo merkt deze auteur op, zijn vol met
termen als 'due relatives, proper parities, customary differentials'. termen.
welke steeds de gedachte aan vergelijking inhouden.
4 Hoewel niet steunend op een wet, doch slechts op resoluties (de oudste van het
House of Commons in  I 89I), heeft deze clausule toch zijn plaats in het regerings-
beleid weten te vinden. De laatste resolutie  op  dit punt, daterend  uit   I 946,  ziet
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ingeschakeld. Elke vakvereniging, welke in een bedrijfstak regel-
matig partij bij loononderhandelingen is, kan aan de Minister van
Arbeid te kennen geven, dat een bepaalde werkgever lonen is over-
eengekomen, die naar het oordeel van de bond te laag zijn. De
Minister kan de kwestie dan aan de Industrial Court in handen
geven en dit college kan de erkende, d.w.z. gangbare lonen als
bindend minimum opleggen aan de werkgever, ook indien deze in
het geheel niet bij collectieve onderhandelingen betrokken was.
Hier gaat de ingreep in de contractvrijheid zeer ver; zij blijft evenwel
tot incidentele gevallen beperkt en bovenal... zij beroert niet het
collectief onderhandelen.

Bij het afsluiten van dit deel van onze beschouwing, moge,
wellicht ten overvloede, worden vastgesteld, dat het moderne
Engeland - alle activiteiten van Wages Councils, arbitrage-organen
en Courts ten spijt - nooit een algemeen wettelijk minimumloon
heeft gekend.1

Loonmaxima; de weg Dan de overreding
Het is thans tijd na te gaan, in hoeverre en op welke wijze de

overheid getracht heeft invloed uit te oefenen op de maximale
loonhoogte, anders gezegd, hoe zij rechtstreeks in de richting van
beperking van loonstijgingen werkzaam is geweest.

In de keuze van haar middelen was de Regering hierbij beperkt.
In feite stonden er slechts twee ter beschikking, t.w. de overreding
en de beslissingen met betrekking tot de lonen en salarissen van
ambtenaren en van werknemers in de genationaliseerde bedrijven.

Aan deze beide middelen zal achtereenvolgens aandacht worden
besteed.

De weg van de overreding is door de Regering in Engeland met
grote volharding betreden. Het loont de moeite haar hierop te
volgen.

Het in de eerste jaren van de jongste oorlog gedane en enkele malen
herhaalde beroep op werkgevers en werknemers tot matiging bij de
loon- en prijsvorming, nemen wij, in het kader van onze studie, als
beginpunt aan.1

Het vond weinig gehoor en ondanks pogingen van de Regering om

een criterium voor de minimaal door de contractant te betalen lonen in 'the
collectively determined or observed rates:  Vgl.  D.J.  ROBERTSON op. cit.  196 I  p. 45
1 De mogelijkheid van een dergelijk wettelijk minimum is meermalen, - met
name door de'unions' - overwogen. De nadelen werden echter groter geacht dan
de te bereiken voordelen.
2  Vgl.  B.C.  ROBERTS op.  cit.  1 958 p.  12  e.v.
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door prijsbeheersing en subsidiering een gunstig klimaat voor een
stabilisatie van het loonpeil te scheppen,  trad een sterke stijging op. 1

Na het einde van de oorlog overheerste in Engeland, zoals in
vele andere landen 2, in het denken over economische politiek de
zorg om de volledige werkgelegenheid. In het vaderland van KEY-
NEs kan deze 'employment-consciousness' 3 nauwelijks verwondering
wekken; er bestond dan ook aanvankelijk geen belangstelling voor
enige vorm van loonbeheersing.

Dit veranderde toen ook in vredestijd lonen en prijzen in wissel-
werking bleken te blijven stijgen.

Reeds in het begin van  I 947 gafde Regering daarom een verklaring
uit, waarin o.m. op stabilisatie van lonen en prijzen werd aange-
drongen.

Dit document, 'Statement on the Economic Considerations affect-
ing relations between Employers and Workers', had weliswaar de
volle instemming van een sinds het begin van de oorlog functione-
rende Joint Advisery Council, doch het miste concrete voorstellen
en verwekte 'neither strong opposition, nor great enthousiasm: 4

Was het billijk iets anders te verwachten in een periode, welke
gekenmerkt werd door hoge overheidsuitgaven en een extreem lage
rentestand  van  2  tot  3%?

Een duidelijke aanwijzing voor de weerstand tegen rechtstreekse
overheidsinmenging in de loonvorming kan men vinden in de
oppositie, welke zelfs in werknemerskring naar voren kwam, toen
de Regering het plan opperde, om door hogere lonen in bepaalde
bedrijfstakken, verbetering te brengen in de aanvoer van enige
noodzakelijke producten.

Onder de druk van een ernstige bedreiging van de koers van het
pond sterling bracht de Regering in october  I 947  de  moed  op  om,

1 Vgl. B.C. ROBERTS op. Cit. I958 pp. 27, 34 en 53· De Regering blijkt de denk-
beelden m.b.t. het voorkomen van inflatie, zoals deze door economisten als
KEYNES en BRAND waren gelanceerd slechts ten dele te hebben overgenomen.
Met name de controle op de lonen werd niet ingevoerd. De uurlonen bleven
weliswaar enigszins bij de prijsstijging ten achter, doch, zoals RoBERTS het beel-
dend  formuleert, de werkelijk verdiende lonen 'soon began to gallop ahead'.
Neemt men october 1938 als indexbasis, dan zijn de cijfers in juli I 945 voor de
uurlonen, de werkelijk verdiende lonen en de prijzen rap. I 43, I 80 en 148.
Overwerk en extra inspanning kunnen het verschil tussen de beide eerste cijfers
slechts ten dele verklaren. (vgl. p. 53)· In Engeland werkt 30 tot 40% van de
werknemers in tarief. Vgl. O.E.E.C.-uitgave The problem of Rising Prices,  1961
P. 423.
2   gl. J.K. GALBRAITH. American Capitalism, 1952 p. 5·
3   Vgl.   A.   DEvREKER : De monetaire aspecten  van de economische politiek   in
Theorie van de economische politiek, 1962 p. 228.
4 B.C. ROBERTS op. cit. 1958 9 55/56.
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zonder voorafgaand overleg met de vakbeweging, een 'Control of
Engagements Order' uit te vaardigen. Door tussenkomst van
arbeidsbureaux zouden werknemers naar essentieel geachte be-drijven kunnen worden gedirigeerd en een hernieuwd beroep tot
matiging in de loonvorming werd op de werkgevers en werknemers
gedaan.

Een onmiddellijkprotest van de zijde der 'unions'  was het gevolg.
De Minister President zegde toe zich niet nogmaals in de loon-

vorming te zullen mengen, maar ook in besprekingen over deze
zaak werd het belang van matiging onderstreept. 1

Het geringe effect  van dit alles noopte de Regering  in  I 948  tot
een nieuwe verklaring, welke wederom zonder voorafgaand overleg
met de vakbeweging werd afgelegd. De 'Statement on Personal
Incomes, Cost and Prices,' bevatte o.m. de stelling, dat er geen
verdere stijging van persoonlijk inkomen diende plaats te vinden,
anders dan op grond van toegenomen productie. Wanneer partijen
zich hieraan houden, dan zal de Regering deze persoonlijke in-
komens alleen langs  de  weg der belastingheffing beinvloeden;  zo
niet, dan zal zij zich niet van rechtstreekse inmenging in de loon-
vorming kunnen onthouden.

Tot de ondernemers  werd de waarschuwing gericht, dat de  Rege-ring zich niet verplicht achtte alle loonkosten te erkennen als een
element in de kostprijsbereking van aan prijsbeheersing ge.bonden
goederen. 2

Dit document leidde tot een interessant experiment.
Het Trade Union Congress was onder de indruk van de ernst van

de situatie en besloot tot medewerking door de aanvaarding van
een vrijwillige matiging. Niet zonder oppositie overigens; tegenover
meer dan vijf miljoen (vertegenwoordigde) stemmen v66r een
politiek van 'wage restraint' stonden nog twee miljoen tegen-
standers.

De twee jaren, welke hierop volgden, verkregen bekendheid als de
periode van 'wage freeze'. Met recht? De commentaren vertonen

1  Vgl. B.C. RoBERTs op. cit. 9 56. Deze auteur, die de gang van zaken uitvoerig
schetst, voegt hieraan de even duidelijke als kleurrijke opmerking toe 'This
rather pathetic appeal to reason had no more effect on the behaviour of the
unions than a whispered 'whoa' to a deaf cart-horse, which, blinkered by
tradition, could not see that the road bent and that if it kept straight on it would
drag the economy off the hard surface into an inRationary morass.'
2 De T.U.C. protesteerde tegen het niet geraadpleegd zijn en wist te bereiken,
dat tot de ondernemers een appal tot vrijwillige dividendbeperking werd gericht.
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enige nuances,  doch in het algemeen is het antwoord ontkennend.1
De  stijging van de lonen in deze jaren  was - hoewel geringer  dan

in het voorafgaande tijdvak - zeker niet te verwaarlozen.
Toch betekende het optreden van de Regering in die dagen, een

tot dusverre ongekend gedurfde benadering van een nationale
loonpolitiek. Een benadering ook, onder de gunstige omstandigheid
van geestverwantschap tussen de leden van het Kabinet en de leiders
van de vakbeweging. Dat zij niettemin haar doel miste lijkt toe te
schrijven aan het ontbreken van adequate instituties en aan onvol-
doende steun door maatregelen op monetair (en budgetair) gebied.

In   september   I 949 besloot de Regering  tot  een zeer drastische
en tevens zeer omstreden stap, nl. tot een devaluatie van het pond
sterling van 8.4,03 tot 8.2,80.2

Hoewel deze spectaculaire ingreep de gevaren van een onbeheerste
stijging van de nominale lonen - welke overigens tot geen belang-
rijke verbetering van het reele loonpeil leidde3 - duidelijk aan
eenieder voor ogen stelde, kon zij op zich zelf aan de inflatoire
krachten slechts nieuwe impulsen toevoegen.4

Een moedige poging van de leidende figuren in de T.U.C. om de
lonen nog voor tenminste een jaar te bevriezen, vond bij de leden
onvoldoende steun. Reeds   in    I 950   werd het beleid   van   'wage
restraint', tegen de wens van het bestuur in, door het voltallige
congres verworpen.5

1 B.C. ROBERTS constateert, onder verwijzing naar de cijfers, dat 'wages rates
were not frozen  .  .  . and earnings continued  to  rise'  op.  cit.   1958  9  58  en  p.  65·
H.A. TuRNER spreekt over'the failure ofthe rigid wage stop' op. cit.  1957 P· I 26.
R.G. HAWTREY noemt de'standstill' effectief gedurende 66n jaar en constateert
een langer durende invloed van de geesteshouding, welke tot de aanvaarding
ervan leidde  (op.  cit.  I 955 P·  I I 9).  D.J. ROBERTSON gewaagt van  het  succes van
de 'wage freeze'  in de periode I948-,950, een succes,  dat de auteur grotendeels
toeschrijft aan de politieke wijsheid en rijpheid van de leiders der vakbeweging.
Deze optimistische beoordeling is wat moeilijk te rijmen met de cijfers, welke
dezelfde schrijver op een andere plaats in zijn studie noemt. Met  938 als uit-
gangspunt bleken de uurlonen  in dit tijdvak  (1948-1950)  van  I 78  tot   x86,  de
'earnings' van 220 tot  240 te zijn opgelopen.  Verg. D.J. ROBERTSON op.  cit.  I 96 I
resp. p. 36 en p. 66.
2   Critiek  op  deze stap vindt  men  bij R.G. HAWTREY  op.  Cit.   1 955  P·   I I9  en
R. HARROD: Policy against inflation,  1958 9  133·
3  rgl.  B.C.  ROBERTS op.  cit.  1957 P· 115·, tabel  2.  Uit de gegeven cijfers blijkt,
dat de reele lonen, op basis  1 938  -   i oo, tussen  1947  en 1949 slechts van  I 23 tot
125  stegen. Het nominale (verdiende) loon bereikte in  I 949 een indexcij fer  van
226, het prijspeil van I 80.
4 Deze impulsen bestaan in het 'duw-effect' van verhoogde invoerprijzen en het
'trek-effect' van de uitbreiding van de orderportefeuilles van de (overigens reeds
goed van orders voorziene) exportbedrijven.
5 Interessant is het, dat op dezelfde bijeenkomst een - overigens kansloze -
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'1Lonen, prijzen en dividenden 'went up at tremendous pace .

Het jaar I 95 I  bracht een andere Regering; een conservatiefKabinet
loste de Ministers van de Labour partij af, welke sinds het einde
van de oorlog aan het bewind was.

Een rechtstreeks verband met het gevoerde economische beleid
lijkt zeer aannemelijk. 'The electorate recorded a verdict of no
confidence in the Labour party's handling of the economic situ-
ation'.2 Geen beroep tot matiging bleek in staat de inflatoire krach-
ten te bezweren, welke door grote overheidsuitgaven en een zeer
lage rentestand waren opgeroepen. Zo weinig zelfs, dat 'austerity
became a national joke'.3

De nieuwe Regering stond voor een zware opgave. De werk-
nemers in het bedrijfsleven waren na de oorlog aan (nominale) loons-
verhogingen gewend geraakt,4 zoals ambtenaren aan periodieke
salarisverbeteringen.

Pogingen om door maatregelen op monetair terrein de situatie weer
in de hand te krijgen leidden in eerste instantie tot een lichte ver-
mindering van de werkgelegenheid en eerst daarna nam het sterke
tempo van stijging van de lonen iets af. In de latere jaren verbeterde
het reele loonpeil redelijk snel, als gevolg van een gunstige ont-
wikkeling van de productiviteit.

Inmiddels bleef ook de nieuwe Regering - ongeacht het geringe
succes van haar voorgangster - de weg van de overreding volgen.

Zij vond hierbij de leiding van de vakbeweging zeker niet tegenover
zich. Een poging van extreem linkse zijde om het Trade Union
Congress te bewegen tot een duidelijk stellingnemen tegen de
politiek van matiging van de 'Tory'-regering, werd met een flinke
stemmenmeerderheid afgewezen.

Een zinspeling op de mogelijkheid van een werkelijke nationale
loonpolitiek stuitte echter bij dezelfde gelegenheid eveneens op
heftige weerstand. 5

resolutie werd ingediend, waarin gepleit wordt voor een volledige nationale
loonpolitiek, met geeigende organen en voldoende bevoegdheden. Vgl. voor de
tekst van deze resolutie B.C. ROBERTs op. cit. 1958 pp. 66/67· Dergelijke po-
gingen werden ook later herhaald.
1  B.C. ROBERTS op. cit. I958 p. 60. Met name geldt dit voor de jaren I951/1952.
2   B.C.  ROBERTS op.  cit.  I 958  9  65· De auteur licht dit elders verder toe:  'In the
defeat which the Labour Government sustained no factor played a greater part
than  the  rise  in  the  cost of living'  pp.  60/6 1.
3 B.C. ROBERTS Op. cit. I958 P. 59.
4 Vgl. R.F. HARROD op. cit. I958 p. 141.
5 In dezelfde lijn lag ook een snel en succesvol protest tegen de aanvankelijke
weigering van de Minister van Arbeid om een loonregeling van een Wages
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In   I 954   werd het sociale klimaat door toenemende spanningen
gekenmerkti en teneinde ernstige conflicten in de scheepsbouw en
in de metaalnijverheid te voorkomen, stelde de Regering Courts of
Enquiry in.

Voortgezette  pogingen;   nieume  organen
De rapporten van deze beide Councils zijn voor onze studie van

belang, omdat zij de suggestie inhielden tot het instellen van een
gezaghebbend, onpartijdig college, dat de ingewikkelde proble-matiek van de loonvorming zou kunnen beoordelen. Beoordelen
met name ook in het licht van overwegingen van nationaal belang.De Regering verwelkomde deze gedachte en legde haar aan deNational Advisery Council voor. Daar maakten de leden uit de
kringen van werkgevers en werknemers voorbehoud en tegen de
tijd, dat de suggestie het stadium van een concept-memorandum
bereikte 'was it killed by the hostile attitude of the T.U.C.'.2

Een soortgelijk lot onderging een poging van het Ministerie van
Arbeid om te geraken tot een algemeen stelsel van arbitrage als
laatste middel ter voorkoming van arbeidsconflicten.

Een in  I 956 gepubliceerd witboek 'The Economic Implication of
full employment' mocht al evenmin genade vinden in de ogen van
de werknemersvakbeweging.

De Regering gaf de moed echter niet op en volhardde in haar
streven om aan de 'overreding', aan de beinvloeding van de ge-
dachten, een nieuwe vorm te geven. De vorm namelijk van een
georganiseerd meedenken en meespreken in voor het economisch
beleid in het algemeen - en voor de loonpolitiek in het bijzonder,relevante kwesties.

Wellicht kan men ook in deze geest de instelling interpreteren, in
I 956,  van  de  Council on Prices, Productivity and Incomes.  Deze
wetenschappelijke Raad - veelal naar de eerste Voorzitter aan-
geduid als Cohen-Council - besteedde in een van zijn rapporten
Council goed te keuren, waarin een zgn. indexclausule m.b.t. kosten van levens-
onderhoud was opgenomen. Opnieuw bleek de kracht van de traditie sterker
dan de formele bevoegdheid.  Vgl.  voor deze kwestie: F.J. BAYLISs  art.  cit.  1959PP· 426/427 en B.C. ROBERTs op. cit. 1958 p. I49·
1  Er waren zgn. 'guerilla-stakingen' en lock-outs in de electrotechnische branche.
Ook zag de Regering zich in october I954 gedwongen troepen in te zetten om
het lossen van olietankers voortgang te doen vinden.

Twee miljoen metaalbewerkers staakten een dag als protest tegen het afwijzen
van  een  eis tot  I 5% loonsverhoging.  (Zie de O.E.E.C.-uitgave: The Problem  of
Rising Prices,   196 I  p.  438.).
2 B.C. ROBERTS Op. Cit. I958 9 150·
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aandacht aan de problematiek van de loonvorming, speciaal onder
Engelse verhoudingen.1

Geheel   in   de   lijn   van het geschetste streven  ligt   het   in   I 96 I
door de Regering genomen initiatief tot instelling van een National
Economic Development Council   (N.E.D.), een orgaan,  dat   advi-
serende bevoegdheid zou verkrijgen en waaraan vertegenwoordigers
van de organisaties van werkgevers en werknemers zouden mede-
werken.2 Na aanvankelijke aarzeling, vooral van de zijde der 'trade
unions', kwam deze Council in het begin van  I 962  tot  stand.3

In ditzelfde jaar werd nog een ander orgaan voorgesteld, nl. een
National Income Commission, eveneens tripartite van samenstelling
en te belasten met een zekere 'planning' ten behoeve van de over-
heid. Tevens zou deze Commissie aan de Regering advies moeten
uitbrengen over elke 'really major or pace setting wage demand'.4

Aanvankelijk bestond wederom geen zekerheid omtrent deelneming
van de werknernersvakbeweging, welke zich vrij critisch tegenover
deze gedachte toonde.5

Critiek is ook geuit door beoefenaren van de economische

wetenschap. Critiek allereerst op de aan de ideeen van de Regering
ten grondslag liggende conceptie van een zgn. 'loonronde', zoals
deze door een bepaalde belangrijke collectieve overeenkomst kan
worden ingeleid (de 'key-bargains'  uit de Amerikaanse literatuur). 6

Critiekvoorts op het (in de laatstejaren) hanteren door de Regering
van een zogenoemd 'guiding light', d.w.z. een op de gerniddelde

1 Het betreft hier het derde rapport. Er wordt een overzicht gegeven van be-
staande inzichten en opvattingen. Men vindt er geen opmerkelijke nieuwe sug-
gesties.
2   Het   lijkt niet gewaagd verband   te   zien   met   de   in    I 960 opgetreden sterke
stijging  van de arbeidskosten   (8  tOt 10% volgens het O.E.E.C.-rapport:  The
Problem of Rising Prices,   I961   p.  445)   en  met de benarde positie, waarin  de
Engelse valuta was komen te verkeren.
3 Ook (een deel van) de openbare opinie stond sceptisch tegenover de gedachte.
Vgl. een redactioneel artikel in  The Economist,  1 962 pp. 303/304, Wages, Strikes
and Plans, waarin o.m.:  'But this seems an odd way to be greeting the birth of
poor  little  Ned:  to  say  that  the best service which  this top council could   ren-
der the nation might be gently and quickly  to drop dead'.  (p.  304) ·
4 Vgl. Tke Economist van 28 juli x962: Course for recovery pp. 325/326.
5  rgl. The Economist van  I I  aug.  I 962 p.  51 I. Redactioneel artikel:  N.I.C.  and
T.U.C. In nov. I 962 werd de N.I.C. geinstalleerd.
6  Vgl.   K.G.J.C.   KNowLEs  en   D.   ROBINSON: Wage rounds  and Wage Policy,
BuUetin  e the  Ox/brd   Universip  Institute  of Statistics, 20  kw.   1962  pp.   270  t/m  322.
De schrijvers achten het bestaan van 'loonronden', ondanks de vele literatuur
hierover, vrijwel even weinig bewezen als dat van 'vliegende schotels'. Met name
keren zij zich tegen de opvattingen op dit punt van de samenstellers van het
O.E.E.C.-rapport: The Problem of Rising Prices,  196 I .
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productiviteitsverbetering afgestemd percentage, waarmede het
loonpeil zonder gevaar voor infiatie zou kunnen worden verhoogd.1

De critici geloven niet in een loonronde en evenmin in de effectivi-
teit van het geven van een richtlijn als bovenbedoeld.

Deze controverse kunnen  wij hier verder laten rusten;  van  meer
direct belang voor onze beschouwingen in dit decl van de studie is
de eveneens geuite critiek op de 'zeer voorzichtige' wijze, waarop
de Regering tracht haar ideeen ingang te doen vinden.

Het is zeker waar,  dat de Britse Minister van Arbeid alles en ieder-
een heeft willen ontzien en daarom geen critiek heeft op de werk-
nemersorganisaties, die hun taak verrichten 'in the interest of their
members' en 'with remarkable skill', of op de ondernemers, 'con-
cerned with maintaining the efficiency of their workpeople'. En
daarom volstaat  met een irenisch beroep: 'in future the national
interest should be fully considered by all those... who are re-
sponsible for the settlements of wages and salaries' en de niet minder
hooggestemde uitspraak: 'the real need is to preserve our machinery
of free negotiation and impartial arbitration and at the same time
to ensure that the results do not run counter to the national in-
terest'.2

Het is waar, dat deze opvallend gematigde en vrij vage ver-
klaringen zijn afgelegd, doch niettemin is het de vraag, of de
critici,  die deze benadering laken:  ' (it is) either naif or disingenuous
to go pretending that we can do both' 3 zich wel voldoende hebben
gerealiseerd, wat de draagwijdte kan zijn van de deelneming van
werkgevers en werknemers aan een orgaan, als hier door de Rege-
ring voorgesteld.

Het gaat hier naar ons gevoelen inderdaad om een stap van grote
betekenis. Om de uitbouw van een samenlevingsstructuur naar
een nieuw patroon, dat karakteristiek zou kunnen blijken voor een
niet al te ver verwijderde toekomst. Het patroon namelijk van een
maatschappij, waarin tussen publiekrechtelijke - en privaatrechte-
lijke instellingen in4, nieuwe instituties groeien, welke het kader
vormen voor de georganiseerde ontmoeting van representanten van

1 Het loonbeleid met behulp van het 'guiding light' werd in feb. ,962 uiteen-
gezet  in een witboek 'Incomes Policy;  the next  step'.  (Cmnd  1626).
2 De aangehaalde passages zijn genomen uit een op 29 jan. 1962 door de Mi-
nister van Arbeid JoHN HARE in het House of Commons gehouden rede en door
ons ontleend aan K.G. KNowLEs en D. RoBINsoN art. cit. 1962 pp. 32 I/322.
3 K.G. KNOWLES en D. RoBINsoN art. cit. 1962 9 322.
4 Wij denken hier aan de aard van deze instituties in materiele zin, dus m.b. t.
de reele activiteiten. De vraag, of ook een nieuw formeel criterium mogelijk en
gewenst is, blijft hier buiten beschouwing.
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beide sferen. Instituties, waarin een wederzijds beinvloeden van
denken en doen plaats vindt en de tegenstellingen - thans nog vaak
als scherp ervaren - niet onoverbrugbaar zullen blijken.

Het voorzichtig manoeuvreren van een Regering in deze richting
dient naar onze opvatting niet naar normen van wetenschappelijke
nauwkeurigheid te worden beoordeeld, doch met politieke maatstaf
te worden gemeten. Kan men het politici euvel duiden, dat zij diplo-
matiek te werk gaan?

Loonuorming in de genationaliseerde bedrijven
Was de Regering meer succesvol met het gebruik van het andere,

haar ten dienste staande middel, de vaststelling van de arbeids-
voonvaarden van werknemers in overheidsdienst en in de genatio-
naliseerde bedrijven?

Het is goed ons in deze zaak te realiseren,  dat de betekenis van dit
instrument niet alleen aan het - in absolute zin belangrijke, doch
in verhouding nog vrij geringe - aantal betrokken werknemers kan
worden afgemeten. Daar waar de overheid de werkgeefster is,
verkrijgen de arbeidsvoorwaarden voor anderen licht het karakter
van een minimumstandaard. In Engeland is het trouwens - zoals
in vele andere landen - gebruikelijk, dat de bonden in kleinere
bedrijfstakken wachten op de stappen en eventuele resultaten van
enkele grote vakverenigingen. 1

Hieruit volgt enerzijds, dat de Regering in deze een sterk in-
strument van loonpolitiek in handen heeft, anderzijds dat zij op dit
front aan een zeer sterke druk wordt blootgesteld.

Vrijwel steeds is de overheid voor deze druk teruggeweken.
Met  name het spoorwegpersoneel wist telkens - onder stakings-

dreiging - loonsverhogingen af te dwingen, welke de Regering
aanvankelijk meende niet te kunnen toestaan. De aarzeling van de
Regering is begrijpelijk in het licht van de wettelijke bepalingen,
welke een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven voorschrijven.
Dit  evenwicht werd namelijk door de snel opeenvolgende loons-
verhogingen geheel verbroken en de groeiende tekorten2 konden
slechts door een beroep op de schatkist worden gedekt. De op-
vattingen omtrent de hier liggende problematiek lopen uiteen.

In  I 953 gaf een Court of Enquiry als haar mening te kennen, dat
de natie, met betrekking tot de honorering van de werknemers, de

1  De twijfel van K. KNOWLES en D. RoBINSON aan 'key-bargains' en loonronden
wordt door ons niet gedeeld.
2 In 1956 geaccumuleerd tot f 400 miljoen. Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. 1958
P. 155·De auteur geeft een goede beschrijving van de phasen van deze ont-
wikkeling.
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consequenties van het bestaan van een genationaliseerd bedrijf
diende te trekken: 'having willed the  end, the nation must will the
means'.1 Anderen achten deze uitspraak in haar ongenuanceerd-
heid voor discussie vatbaar.2 De vakbeweging gevoelde zich uiter-
aard door het oordeel van de Court of Enquiry gesteund en hoewel
deze opvatting veeleer wijst op een volgen (van het elders gevormde
loonniveau) dan op een v66rgaan, ontwikkelde de feitelijke situatie
zich z6, dat de Britse spoorwegen - in dit opzicht althans - 'pace-
setting' werden.

In het begin van I96I besloot de Regering om door een beperking
van de bestedingen een halt toe te roepen aan de wedloop tussen
lonen en prijzen. Rente en belastingen werden verhoogd, credieten
beperkt en er kwam een toezicht op de uitgaven van de lagere
overheidsorganen. Tevens bevatte het programma een tweetal
stappen op het terrein van de loonvorming, waarvan de eerste
bestond in de afkondiging van een 'loonpauze' voor de genationali-
seerde bedrijven en alle overheidsdienaren. Deze 'politiek gevaar-lijke koers'a lokte wel hevige protesten uit, doch zij bleef geruime
tijd gehandhaafd.

De tweede stap had de vorm van een, in ferme bewoordingen
gesteld schrijven aan de Wages Councils, waarin er op aangedrongen
werd rekening te houden met de opvattingen van de Regering. Deze
opvattingen kwamen dan neer op een tijdelijke loonstop en daarna
het harmoniseren van de gemiddelde loonstijging en de gemiddelde
toeneming van de productiviteit. (de 'guiding light'-gedachte)

Zoals wij reeds zagen, hebben de Wages Councils zich in het ver-
leden steeds fel tegen overheidsinmenging verzet en ook nu bleek
men in verschillende gevallen niet tot medewerking bereid.4 De
stille, maar onafgebroken strijd tussen formele bevoegdheden en
traditie is een nieuwe phase ingegaan. Hoewel de uitkomst nog
onzeker is, lijkt een zekere mate van succes voor de Regering ditmaal
wel waarschijnlijk.

De indirecte loonpolitiek
Het diep gewortelde respect voor de vrijheid tot collectief onder-

1   Vgl.   R.G.   HAwrREY   op.   cit.    I 955   9   84   e.v. De auteur onderschrijft   deze
uitspraak.
2   Vgl.    The Economist: Wages Strikes   and   Plans,    1962 pA 303/304· Gewezen
wordt op het gevaar van onjuiste allocatie van productierniddelen.
3  Vgl.  R.S.  GILBERT:   Squeeze  and  Freeze, 77te Banker. sept.  I 961  p. 591  e.v.
4  Vgl.  77ze Economist van 7 april  I 962 p. 18: Wages Councils make up your mind.
De Minister van Arbeid retourneerde acht voorstellen tot loonsverhoging,
varierend van 3 tot 8,5% en verzocht hernieuwde overweging in het licht van de
White Paper on Incomes van feb. i962.
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handelen leidde als vanzelf tot het leggen van het accent in de
economische politiek - met name voorzover deze de beinvloeding
van de loonvorming betreft - op maatregelen van monetaire aard.1

De Regering hanteerde veelvuldig de rentestand als instrument2
en  zoals de verhoging tot zeven procent  in de jaren   I 957  en   I96I
illustreert, schrok zij daarbij niet voor drastische stappen terug.

Deze rentemanipulaties hielden echter meer verband met de positie
van  het pond sterling  dan  dat  zij op beinvloeding  van de loonvor-
ming waren gericht. Een effect op het economisch klimaat in het
algemeen en daarmede op de loonvorming is echter zeker aanwezig
geweest.

De  renteverhoging in beide genoemde jaren ging met andere op
stabilisatie gerichte maatregelen gepaard.

Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat de Engelse Rege-
ring veelvuldig instrumenten in deze (monetaire) sfeer hanteert,
terwijl   in   een   in    I 959 verschenen, breed opgezet en uitvoerig
gedocumenteerd rapport van een staatscommissie, het Committee
on the Working of the Monetary System, de doeltreffendheid van
maatregelen  op dit terrein sterk wordt gerelativeerd: 'monetary
measures can help, but that is all'.3

De verklaring van deze vrij pessimistische uitspraak in dit zgn.
RADCLIFFE-rappOrt (de naam, waaronder het bekendheid verkreeg)
lijkt ons tweeerlei. Een motivering vermelden de opstellers zelf in
een, aan de juist geciteerde uitspraak voorafgaande passage, waar
zij er op wijzen, dat monetaire maatregelen onvoldoende betrouw-
baar moeten worden geacht in een economie, welke aan sterke
evenwichtsverstorende krachten (externe ofvan binnenuit komende)
is blootgesteld.

Het is,  naar ons gevoelen, de erkenning van het tekortschieten van
geisoleerde, althans eenzijdig gerichte maatregelen van economische
politiek, wanneer het gaat om het bereiken van de totaliteit der
gestelde doeleinden. Het totale doel laat zich klaarblijkelijk slechts
met inzet van een complex van op elkaar afgestemde maatregelen
verwerkelijken. 4

1 De na de oorlog nog enige tijd volgehouden prijsbeheersing werd geleidelijk
losgelaten.
2  Een chronologisch overzicht van rentemutaties en andere op contractie gerichte

maatregelen vindt men in de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,
1961 pp. 267/271· (althans voor de periode I953-1960).
3  RADCLIFPE-rapport  1959 P·  I 83,  § 5 14·  Vgl.  ook de zeer duidelijke analyse van
het  rapport  door H.W.J. BOSMAN : Beschouwingen  over het RADCLIFFE-rapport

in E.S.B. van 22 en 29 juni, 6, 13 en 20 juli 1960. Vgl. eveneensJ.E. ANDRIESSEN:

Economische Stabiliteit. Theorie van de Economische Politiek, I 962 p.  1 32 en  133·
4  Vgl.  p.  291.
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De tweede grond voor het pessimisme van de rapporteurs is
gelegen in de ruime opvattingen van het begrip monetaire 'liquidi-
teit' en van de mogelijkheid tot opvoering van de omloopsnelheid
van het geld.

Het  ingaan  op deze kwesties zou ons gemakkelijk buiten het kader
van onze studie kunnen voeren. Wij mogen volstaan met de ver-
melding, dat de zienswijze van het RADCLIFFE-rappOrt niet On-
bestreden is gebleven;  met name is  door de critici gewezen  op  het
verschil in effectiviteit van monetaire politiek in de onderscheiden
conjunctuurphasen. 1

Wij besluiten hiermede onze opmerkingen over de beide partners
in het loongesprek en over de rol, welke de overheid in de loon-
vorming heeft gespeeld. Op menig punt zal de Nederlandse lezer

- hetzij door overeenkomst, hetzij door contrast - aan de ontwikke-
ling in het eigen land herinnerd zijn. Een vergelijking als zodanig
kan echter eerst in een ander deel van onze studie aan de orde
kornen.

§ 5 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

Tot welke resultaten heeft nu de in Engeland gevoerde economische
politiek geleid? Teneinde een antwoord op deze vraag te verge-
makkelijken is een samenvattende tabel opgesteld, waarin de ont-
wikkeling van een aantal relevante grootheden is weergegeven.

Het lijdt geen twijfel, of de Engelse Regering is er in geslaagd  na de
oorlog een volledige werkgelegenheid te behouden.

Erwaren schommelingen, maarzelfsinhet minst gunstigejaarwerd

1   Vgl.   G.A.   KEssLER:   Geld en Maatschappij De Economist, maart   I 962   9   207
e.v. 'In perioden van depressie en ruime liquiditeit is de effectiviteit van de
monetaire impulsen in het algemeen gering, die van de bestedingsimpulsen
daarentegen groot. In perioden van conjuncturele overspanning en krappe
liquiditeit geldt daarentegen, dat de effectiviteit van de monetaire impulsen
groot,  doch  die van de bestedingsimpulsen klein  is'.  (p·  2 I I) KESSLER laat  ook
een critisch geluid horen m.b. t. de visie op liquiditeiten en op de positie van de
centrale bank.

Zeer afwijzend staat C. GoEDHART, wanneer hij spreekt over de effectiviteit van
de in Nederland genomen maatregelen en in dit verband melding maakt van
'het uitermate ongelukkige Radcliffe- rapport  van   1959'.  C.  GOEDHART:  De
Miljoenennota   Maatschappijbetangen,   oct.   I 962   p.   577· Meer genuanceerd  is het
oordeel van BOSMAN in de genoemde analyse in E.S.B. van juni 1960. Eveneens
dat  van A.W. BASTIAENSE ; Het Radcliffe-rapport, Maandschrift Economic, april
x960 pp. 357/372
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TABEL I

HET VERENIGD KONINKRIJK
1953 - 100, tenzij anders vermeld

gegeuens m.b.t. groei werk- prijspeil lonen

looshzid

jaar I bevol- |beroeps- br. nat. prod.  industr. % detail- UUY- uerdiende
king beuotk. 'pmd. handel loon weekl.

tot. |p. hfd.
Prijzen

nomin. Yee-,l

I    2     3     4     5     6     7     8     9    IO   II    ,2

1950   99   99    93   94    94    I,6    8I   g I   81    80   99

195 I   99   100    96   97    97    I,2    89  I00   88    88   99
I952 x00 99 96 96 94 40 97 IO9 96 95 98
I 953 I 00 I 00 IOO IOO IOO I,6 IOO II2 IOO IOO I 00

1954 IOO 102 IO+ I 04 I 07 I,3 I 02 II5 I 04 I 07 I 05
I 955 IOI I 03 I 07 I 06 II3 I,I I 06 II9 IIO II6 I 09

1956 IOI I 04 IIO I 09 II3 I,2 II2 I 26 I 20 I 24 III

I957 IOI I05 II2 III II5 I,4 II6 I 30 I 26 r 33 II5
1958 Iov I 04 III I 09 II4 2,I I I9 I 34 I 31 137 II5
I 959 I03 I 04 II5 II2 I 20 2,2 I 20 I 35 I 34 I42 II8

1960 I03 106 I 20 117 I29    I,6   I 2 I  I36  I 38 I56  129
1961  I 04 I08 I 22 II7 I 30 I,5 I 25 I 40 I44 I66 I33
I962  I 04 I08 132 2.0 I30  I+6 I48 I 7I I 32

2 - bevolking per 30 juni
4  = bruto nationaal product tegen factorkosten  en op basis vaste  (I 954) prijzen
5 = 4, per hoofd van de totale bevolking
6 = industriele productie, incl. bouw
7 = % van geschat totaal van werkenden en werklozen
8 = prijzen in detailhandel (in 1952 en 1956 ander pakket)
9  -  als  8,  doch op basis  I  5 I   (ter verg. met Nederland)
IO = uurloon in industrie van volw. mannelijke arbeiders per october; na

april   I 960 enigszins andere classificatie.
Bronnen: O.E.E.C.-uitgave: General Statistics, november  I 962

U.N.0.-uitgave: Month(y  BuUetin of Statistia
De cijfers voor I962, ten dele op schattingen berustend, zijn als voorlopig

te beschouwen.
In verschillendegevallen zijnde indicesdoorons uithetbasismateriaal berekend.

gemiddeld niet meer dan ruim twee procent werkloosheid gere-
gistreerd.1 De cijfers komen in een juister,  of zo  men  wil in een  nog

1 In de winter I962/1963 valt een sterke toeneming van de werkloosheid te
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helderder licht, wanneer men ze projecteert tegen de achtergrond
van een belangrijke toeneming van het werkende deel van de be-
volking, welke tussen   I 948  en   I 958 plaats  vond.  Bij een ongeveer
gelijkblijvend inwonertall werden niet minder   dan I,5 miljoen
mensen extra in het productieproces opgenomen. Bovendien nam
- ondanks de verkorting van de normale werkweek - het aantal in
feite gewerkte uren na de oorlog nog toe.

Veel minder gunstig waren de resultaten met betrekking tot de
stabiliteit van het gemiddelde prijsniveau. Na een sterk inflatoire
ontwikkeling   in de jaren   tot   I 958   trad er korte   tijd een zekere
stabilisatie  in,  doch  in   I 96     werd  de  oude lijn hervat.

De totale stijging van 60% sedert I 950 kan bezwaarlijk als een
bevredigend resultaat worden beschouwd.

Een zekere correctie dient te worden aangebracht voor wijzigingen
in subsidies en ornzetbelasting, doch het algemene beeld wordt
hierdoor - hoewel verbeterd - toch niet wezenlijk veranderd. 2

Eveneens weinig resultaat valt te melden met betrekking tot
de doelstelling evenwichtige ontwikkeling van de betalingsbalans.

Men  kan de devaluatie  van ruim dertig procent in  I 949 buiten
beschouwing laten (zij valt niet binnen het door ons als uitgangspunt
gekozen tijdvak) en desondanks vaststellen, dat het pond sterling
het traditionele aureool van kracht en vastheid heeft verloren.

De betalingsbalans kende in haar ontwikkeling ups and downs; aan
de hoge eisen, welke in dit opzicht aan een 'key currency' als het
Britse betaalmiddel worden gesteld, kon echter niet in voldoende
mate worden voldaan.3

constateren. Ons oordeel betreft echter de periode als geheel. Een op enige
plaatsen geconcentreerde structurele werkloosheid blijkt niettemin een moeilijk
op  te lessen probleem te vormen.  Vgl. The Economist,  8  dec.   I 962 : Anatomy  of
Unemployment  pp.  1037/i 038. Een uitsplitsing naar districten van het landelijk
gemiddelde van 2,4% blijkt een spreiding vanaf minder dan 66n tot ruim elf
procent uit te wijzen.

Uit de geregistreerde arbeidsreserve blijkt niet de omvang van'part time'-werk
en evenmin het aantal van de 'marginal workers', die tijdens de recessie I952/1953
werden uitgeschakeld.  Vgl. H.A. TURNER op. cit.  I 957 P.  1 29. Deze auteur meent,
dat men het effect van beide factoren wel gelijk zou mogen stellen aan een
arbeidsreserve  van  4  tot  5%.  Dit  komt  ons  hoog voor.
1   Verg. A.K. CAIRNCROSS : Wage Policy and Inflation.  Scottish Journal of Political
Economy, juni   I 958  p.  8 t.
2 Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. 1958 p. I 52. Uit de daar gegeven cijfers laat zich
berekenen, dat deze factor een stijging van 4 of 5 punten zou kunnen verklaren.
Veranderingen in de ruilvoet werden door ons buiten beschouwing gelaten.
3 Vgl. F.J.M. MEUER ZU SCHLOCHTERN, J. SANDEE en W. TIMs: Het pond in
het begin van dejaren zestig., E.S.B. 30 mei 1961 pp. 503/508. De schrijvers geven
een uitstekende analyse van de situatie, waarin het Verenigd Koninkrijk m.b.t.
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Een volgende doelstelling, welke onze aandacht vraagt is de
cconornische groei.

De cijfers ten aanzien van de toeneming van het bruto nationaal
product per hoofd van de bevolking - rond 24 procent in twaalf
jaar - zijn niet indrukwekkend. Enigszins gunstiger lijkt het - althans
op het eerste gezicht - gesteld met de groei van de industriele
productie; een vergelijking met andere Europese landen wijst
evenwel  ook  hier  op een sterk achterblijven.  In  het jaar  I 960  be-
reikte de index voor de gemiddelde industriele productie der
O.E.E.C.-landen een waarde van  I 58 tegenover  I 29 voor Engeland
(beide op basis  I 953  -   I 00).1 Maakt men een berekening met  I 950
als uitgangspunt, dan worden de cij fers nog sprekender nl.  I 84 voor
de  O.E.E.C.-groep als geheel en slechts   137  voor het Verenigd
Koninkrijk.

Het is dan ook te begrijpen, dat sommigen onomwonden critick
uitoefenen: 'the truth is that Britain  in  the  past few years  has  a
very bad record  both for growth and price stability: 2

In dezelfde lijn ligt de constatering door een andere Britse auteur,
dat het Engelse groeitempo  over de periode   I 949- I 957 slechts  de
helft heeft bedragen van dat van Europa als geheel.3

Tot welke resultaten leidde het streven naar een rechtvaardige
inkomensverdeling?

De doelstelling is vaag, maar nietternin zeer reeel.4
Het lijdt geen twijfel, ofde Engelse bevolking heeft er doelbewust

zijn valuta is komen te verkeren. Met name wordt gewezen op het belang van de
kapitaalbewegingen binnen het sterlingblok en van dit blok met de buitenwereld.
In de conclusie geven de auteurs als hun oordeel 'Het pond staat er dus niet al
te best voor' 9 508.

Vgl.  ook C.A. KLAASSE: Monetaire en financiele aspecten van de toetreding van
Groot-Brittannie   tot de Europese Economische Gemeenschap, maart    1962,
uitgave Amsterdamse Bank. De schrijver geeft cijfers over het verloop van de
betalingsbalans  in de jaren   1958-196 1   (p.   12) en spreekt  in zijn conclusie over de
'reeds geruime tijd gemanifesteerde structureel zwakke houding van de sterling-
Valuta'. (p. 22).
1 Vgl. O.E.E.C.-uitgave: General Statistics, 1961 No. 5 P. 7·
2  E. VICTOR MoRGAN :  Growth without  inflation, The Banker. sept. 196 I p. 598.

De schrijver geeft naast critiek een geheel samenstel van suggesties ter verbetering.
Hij achtte de investeringsquote in zijn land onvoldoende (9 602) en spreekt
elders van zon landgenoten als 'impatient for increased consumption'.  (p.  598)
3  H.A.  TURNER:  The  inadequacy  of recent  wage  theorising, Scottish Journal of
Political Economy, juni  1958 p.  173·  TuRNER verwijst voor zijn  gegeven naar een
Economic Survey of Europe, een door de Verenigde Naties ingesteld onderzoek.
4 voor een nader analyse zie p. 268.

'There are no absolute criteria for social justice to which appeal can be made',
verzucht B.C. ROBERTS in een bespreking van de mogelijkheid om tot een oordeel
over bepaalde inkomens te geraken (op. cit. I958 p. 22). Men moet zich in een
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naar gestreefd, om in ieder geval cen menswaardig bestaan binnen
ieders bereik te brengen en dit streven is zeker met succes bekroond.

Door een deel van de bevolking zal dit resultaat niet als eindpunt
zijn gezien en in dit verband is het van belang na te gaan, of er een
ontwikkeling in de richting van een verdergaande nivellering kan
worden vastgesteld, ofanders gezegd, een verschuiving van kapitaal-
en winstinkomens naar lonen en salarissen.

De beschikbare cijfers geven echter geen duidelijk uitsluitsel.
Enerzijds blijkt,  op wat langere termijn gezien, nl. tussen I 938 en

I 958, een duidelijke toeneming van het aandeel van de werknemers
in het totaal van de persoonlijke inkomens te zijn opgetreden, nl.
van bijna 60 tot ruim 70 procentl, anderzijds vormen in de gehele
periode  I 951- I 959,  de  lonen en salarissen een vrijwel onveranderd
deel, i.c. ongeveer  6 I%   van het bruto nationaal product tegen
factorkosten. 2

TABEL 2 in '/0 v. h. bruto nationaal product

I95I   6I                    I954   59                    I957   6i

1952   59                    1955   61                    1958   60

I953   59                    1956   61                    1959   61

democratische samenleving met een 'rough and ready utilitarian calculus'
behelpen.

Vgl.   ook A.D. CAMPBELL: Wages and Prices, 7)ze Scottish Journal  of  Political
Economy, juni 1958 p. 165· De auteur constateert na het stellen van een reeks van
vragen, dat het onderwerp waarschijnlijk te moeilijk is voor 'mere economists'.
Slechts een enkele auteur kent in dit opzicht geen twijfel. B RBARA  OOTION
voert een pleidooi voor zeer vergaande nivellering en wenst in dit verband alle
'ruimte' voorIopig voor de laagst betaalden te reserveren. Vgl. haar The social
Foundations  of wage Policy,   1 955  0·m.   pp. 175/ I 77   en de critiek hierop  van
C.W.G. GuILLEBAUD in The Economic Journal, 1955 P. 507 e.v. Een uitvoerige
beschouwing over de opvattingen van deze schrijfster vindt men bij TH.B.C.
MULDER S.J·: Loonvorming in overleg,  1956 pp.  Ioi  tim  105·
1  Vgl. D.J. ROBERTSON op. cit. 1961 p. 149, tabel 13·De juiste cijfers zijn 59,5 en
70,8%. Bijde inkomens in de landbouw en in de vrije beroepen werd geen reke-
ning gehouden met afschrijvingen; anderzijds ook niet met waardevermeerdering
van voorraden. Ook niet-uitgekeerde winsten zijn klaarblijkelijk buiten het beeld
gehouden. De event. correcties zullen het totaalbeeld vermoedelijk nauwelijks
wijzigen. Dit vermoeden vindt steun in cijfers, ontleend aan het Yearbook of
Labourstatistics  1959 en vermeld  door J.M.  DEN UYL: Pre-advies voor de  Verg.
v.d. Staathuishoudkunde over het systeem van loonvorming, 1960 9 55· Het
arbeidsaandeel wordt hier gesteld op 62,7% in 1938 en op 73,7% in 1958. H.J·
 ITTEVEEN wijst op de complicatie, welke bij dergelijke becijferingen ontstaat

tengevolge van de invloed van de inflatie op het rentebestanddeel. Correctie van
deze factor leidt tot geheel andere uitkomsten t.a.v. de eigenlijke ondernemers-
winst. Vgl. Winstaandeel en economische groei. De Eenomist, maart/april   1 96 1

P. 145 e.v.
2  0·E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices.  1961  p. 424 tabel  i.
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De samenstellers van de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising
Prices merken op - en dit sluit bij de door ons gegeven cijfers aan -
dat na belangrijke winst in het voorafgaande decennium, het aan-
deel van 'labour'   in het nationaal inkomen sinds   I 960 opvallend
stabiel gebleven  is.1

Wij kunnen deze kwestie verder laten rusten, mede omdat, naar
ons gevoelen een geisoleerde beschouwing van de verdeling van het
primaire inkomen weinig relevant is voor de rechtvaardigheid van
inkomensverhoudingen als zodanig. Op een andere plaats wordt
nader op dit punt teruggekomen.2

De vraag kan worden gesteld in hoeverre de ontwikkeling ten
aanzien van de verschillen in lonen het ideaal van een rechtvaardige
inkomensverdeling al dan niet naderbij heeft gebracht.

Een vermindering van bestaande verschillen kan in het algemeen
voor deze ontwikkeling karakteristiek worden geacht en met name
geldt dit voor het eerste gedeelte van de in onze studie aan de orde
gestelde periode, waarin als het ware een sinds decennia waarneem-
bare trend nog werd doorgetrokken.  In de laatste jaren schijnt deze
ontwikkeling echter tot staan  te zun gekomen.3

Onder de opgetreden veranderingen zijn er verschillende, welke
door velen als meer met de billijkheid in overeenstemming zullen
worden beschouwd; van een algemene positieve waardering van de
bestaande loonstructuur is echter geen sprake.4

Aan de orde is thans de vraag, of men er in Engeland in is geslaagd,
goede betrekkingen tussen de sociale groeperingen te vestigen of te
behouden, kortom de sociale vrede te handhaven.

De statistische gegevens beperken zich tot frequentie en omvang van
stakingen en lock-outs.  In de periode  I 950_I 958 ging per hoofd van
de actieve beroepsbevolking tengevolge van arbeidsconflicten ge-

1  O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,  196 I  p.  53·
2 rgl. P. 271.
3  Vgl.  H.A.  TURNER : Inflation  and Wage differentials in Great Britain  p.   1 23
e.v.  en G. ROTrIER : The evolution of wage differentials: A study of British data
p.  238 e.v., beide  in The Theory  of Wage Determination,   I 957· Eveneens  de
O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices, 1961 p. 437· Voorts D.J.
ROBERTSON  op.  cit.   I96 I   p.  68. Deze auteur geeft een sprekend voorbeeld  van
regionale nivellering. Het verschil tussen de laagst betaalde geschoolde bouw-
vakarbeider en zijn hoogst betaalde collega in een andere plaats bedroeg in de
jaren  1913,  1946  en  I 951  resp.  39,6  en  2%  (van het hoogste bedrag).  Vgl.  ook
B.C.   ROBERTs  op.  cit.   I958  9   170:   'Many  people  feel  that wage difTerentials
have been narrowed too much '. . .'
4  Vgl· D.J. ROBERTSON op. cit. I 961 9 224'Above all, our present wage structure
is confused.' Evenzo B.C. ROBERTS   op.   cit.   1958   9 170 : . . . the wage rate
structure is unbalanced . . .'
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middeld per jaar  I, I 5 dag verloren.  Dit is bijna zeven maal zoveel
als in Nederland, twee en een half maal het cijfer voor Duitsland,
en dubbel dat voor Zweden; het is echter minder dan in Frankrijk.

In Europese verhoudingen gezien, kan men moeilijk anders dan van
een teleurstellend resultaat spreken.

De algemene indruk, welke men bij de bestudering van de feitelijke
gang van zaken bij de loonvorming in Engeland verkrijgt, is hier-
mede in overeenstemming. Er is (nog) niet of nauwelijks sprake
van een reele, permanente samenwerking tussen werkgevers en
werknemers; staking en stakingsdreiging behoren  tot de normale,
althans gangbare procedure. Klaarblijkelijk spelen nog ideologische
uitgangspunten een rol, welke in andere Westerse landen vrij alge-
meen als verouderd worden beschouwd. 1

***

Het resultaat van de confrontatie van doelstellingen en realisaties
nog eens overziende, moeten wij vaststellen, dat de volledige werk-
gelegenheid gehandhaafd werd, dat met goed gevolg werd gestreefd
naar een rechtvaardige inkomensverdeling - voorzover men hierbij
althans de gevolgen van inflatie buiten beschouwing laat -, doch
dat ten aanzien van alle andere punten, t.w. de waardevastheid van
het geld, de evenwichtige ontwikkeling van de betalingsbalans, de
economische groei en de sociale vrede, van teleurstellende uit-
komsten moet worden gesproken.

§ 6 OPVATTINGEN EN SUGGESTIES

Een ondersteuning van de zojuist getrokken conclusie zou men
kunnen zien in de zeer levendige discussie in de Engelse literatuur
over het hoe en het waarom van de geconstateerde tekortkomingen
en over de mogelijkheden tot verbetering.

De opvattingen omtrent de schuldvraag lopen - zoals begrijpelijk
in kwesties als deze - sterk uiteen. Beurtelings krijgen alle betrokken
groepen: werkgevers, werknemers en zeker niet het minst de over-

1   Vgl.   B.C.   ROBER·rs   op.   cit.    I 958  p.   158 : De auteur spreekt  hier,   in  een   be-
schouwing over de algemeen maatschappelijke instelling van de 'trade unions'
over: 'the belief, widely held by the active members of the trade unions, that
profits are immoral . . .' Wanneer dit juist is, ontbreekt uiteraard de basis voor
een op wederzijds vertrouwen gebaseerde loyale samenwerking. Een bijzonder
scherpe veroordeling van het veelvuldig gebruik van het stakingswapen vindt
men bij D.F. MACDONALD : The State and the trade unions,  I960 p.  188.

63



lieid hun deel van de critiek. En ook allen vinden zij hun verde-
digers. Het mag niet worden opgevat als een onderwaardering van
de soms boeiende discussies, wanneer thans aan deze controversen
stilzwijgend wordt voorbij gegaan. Voor onze studie van meer
direct belang is het namelijk te onderzoeken, welke nieuwe wegen
men in Engeland meent te kunnen en moeten inslaan. Een kennis-
making met de opvattingen hieromtrent zal voldoende verscheiden-
heid bieden om het passeren van het mozaiek van meningen over
de schuldvraag te compenseren.

De Engelse geschriften op dit terrein komen ons voor representatief
te zijn voor de meningsvorming in de gehele Westerse wereld en dit
motiveert in het kader van ons betoog een uitvoeriger bespreking
dan ten aanzien van de overige landen zal worden geboden.

Een poging tot het rangschikken der opvattingen brengt ons tot
een drieledig onderscheid. Er is allereerst een groep schrijvers, die
weliswaar de tekortkomingen in het totaalresultaat van de econo-
mische politiek erkent, doch hiertegenover een berustende houding
aanneemt. Deze berusting is dan in wezen terug te voeren op de
overtuiging, dat een succes op alle fronten een utopie moet worden
geacht en dat men daarom weinig meer kan doen dan streven naar
de minst imperfecte totaaloplossing. De hierin besloten tekort-
komingen zijn daarbij als onvermijdelijk te aanvaarden.

In de practijk komt dit gewoonlijk neer op een berusten in een
zekere inflatie 1, welke dan veelal als 'mild' wordt aangeduid.

De opvatting, dat in kwesties als deze een volmaakte oplossing
onbereikbaar is, houdt echter op zich zelf nog geen keuze in ten
aanzien van het punt, waarop men een imperfectie, of althans een
zeker risico wenst te accepteren.

De tweede groep van auteurs onderscheidt zich dan ook - behalve
door het niet berusten - door een voorkeur voor een andere har-
monie-van-imperfecties. Zij wenst door een straf monetair beleid
een zodanige daling van het niveau van de totale vraag te bewerk-

1   Vgl.   (uit de Britse literatuur)   H.A.  TuRNER  op.   cit.   1958  PP.   I 73/ I 74·  De
schrijver meent, dat slechts een werkloosheid van zes tot zeven procent de druk
op het loonpeil zou doen afnemen; hij verkiest dan berusting in infiatie.  In deze
geest  ook  H.G.  JoHNsoN:   Two  schools  of  thought  on  wage inflation, Scottish
Journal of Political Economy, juni 1958 p. 149 e.v. Opvallend is, dat zelfs een zeer
fel criticus van infiatie als R.G. HAWTREY ('for forty years the world has been
cursed with unstable money') tenslotte toch een 'berusting in de geleidelijke
stijging van het loonniveau, zelfs indien dit over een lange periode tot een merk-
bare vermindering van de koopkracht van het geld zou leiden', boven een
blijvend leger van werklozen blijkt te verkiezen.  (op. cit.  1955 resp.  9  79 en  1 28)
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stelligen, dat de overmatige druk op lonen en prijzen wordt
weggenomen. Het daaraan verbonden risico van een beperkte
mate van werkloosheid - bijvoorbeeld drie procent - wordt aan-
vaard. 1

Wil  men de medewerking van de vakbeweging voor deze koers

verkrijgen, dan is een beheerst en verstandig ingrijpen een eerste
voorwaarde.

'The essence of sound economic policy lies in the finesse with
which the instruments of control are used. It is not a criticism
of the controls, if they are handled clumsily  so that a far greater
amount of compensatory action has to be applied than is ideally
desirable.'2

Een vergelijkbare, zij het wat genuanceerde gedachtengang, vindt
men bij (sIR DENNIS) ROBERTSON. Deze bestrijdt het denkbeeld, dat
groei in de economie steeds in hetzelfde tempo zou moeten doorgaan
en dat dit de visie der klassieke economie zou zijn geweest. Wil men
het prijspeil redelijk stabiel houden, dan kan het in de nationale
economie nodig zijn, aldus SIR DENNIS, 'to lay perhaps only for a

1  Vgl. V. MORGAN: art. cit.  1961 pp. 597 e.v. Aan het streven naar een minimaal
werkloosheidscijfer acht deze auteur ernstige nadelen verbonden, zoals onjuiste
allocatie van productiemiddelen en (mede tengevolge daarvan) het optreden van
'bottle-necks'. MORGAN zou de bestrijding van inflatie bovenaan op de lijst der
doelstellingen van economische politiek willen zien en het beleid hierop willen
afstemmen. Geen massale werkloosheid, maar wel een grotere flexibiliteit op de
arbeidsmarkt, aldus zijn pleidooi.

Vgl. eveneens J.R. PARKINSON : Wage stability and employment, Scottish Journal
€f  Political   Economy,  juni   I 958   p.   97· Een 'voorwaardelijk medestander' vindt
PARKINSON in A.J. BROWN : Wages and Demand in hetzelfde symposium p. I 6I.
BRowN zou een werkloosheid van drie procent niet onaanvaardbaar achten, doch
zou een aanmerkelijk hoger percentage nodig zijn, om de inflatie te bestrijden
- hetgeen hij vreest -, dan gaat zijn voorkeur uit naar veranderingen in de wijze
van loonvorming. Vrijwel dezelfde opvatting   laat Dow horen.    (J.R.    Dow:
Organizing an opposition to price inflation, p.  1 75 e.v. in ditzelfde symposium.)
Niet al te afwijzend tegenover wat toenemende werkloosheid door vraagbeperking
Staat PHELPS BRowN. Deze treft z.i. in de eerste plaats de werknemers 'who are
least qualified for employment'. Herscholing is hier van groot belang. (E.H.
PHELPS BROWN : The conditions for the avoidance of the spiral, Scottish jouynal of
Political Economy, juni  1958 9  147·) Ook R.G. HAwTREY behoort - afgezien van
het bovengenoemde voorbehoud - tot deze groep. De auteur zou gaarne een
grotere activiteit  van de economisten  op  dit  punt  zien:  *in the absence  of any

prompting from economists, central bank directors and monetary authorities are
thankful  for a quiet  life  .  . . '   (op. cit. 1955  P.  I 28. Vgl. eveneens B.C. ROBERTS:
Centralized Wages Policy, Scottish journat of Political Economy, juni 1958 Pp.
154/159· ROBERTS wijst op de betekenis van de verandering in de werkgelegenheid
m.b.t. de druk op het loonpeil. Monetaire politiek is, zoals wij nog zullen zien,
voor deze auteur zeer belangrijk, doch op zich zelf niet voldoende.
2  B.C.  ROBERTS in het zojuist genoemde artikel p.  I 58.
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few weeks, but perhaps for much longer a restraining hand upon its
rate of growth'.1

De schrijver wijst opde onmacht van hen, die elkedeflatie afwijzen;
bij gebrek aan een bruikbaar alternatief rest hun slechts de hoop op
een controle van lonen, prijzen en winsten.

Bij de derde groep van auteurs overheerst de neiging om een ver-
betering te zoeken in de richting van een nieuwe procedure van
loonvorming. In feite wenst men dus een verandering in de institu-
tionele trekken van de arbeidsmarkt.

Ten dele hangt dit streven samen met een aversie tegen op con -
tractie gericht monetaire maatregelen, waarvan men werkloosheid
vreest, doch in hoofdzaak berust het op de overtuiging, dat derge-
lijke maatregelen, hoe belangrijk ook op zich zelf, onvoldoende zijn.

Het wekt geen verwondering, dat het de gespecialiseerde deskun-
digen op het gebied van de 'industrial relations' zijn, die op dit
punt concrete suggesties naar voren hebben gebracht.

Zo besluit D. . ROBERTSON zijn belangrijke, recente studie over
de loonvorming in Engelandz met een pleidooi voor een herziening
van de onderhandelingsprocedure in de richting van meer decentra-
lisatie. Anders gezegd voor een andere structuur van de arbeids-
nlarkt.

Ook thans vertonen de werkelijk verdiende lonen een allesbehalve
eentonig patroon, doch het feit, dat de basislonen per bedrijfstak
worden vastgesteld - al vindt dan per onderneming een nadere
uitwerking plaats - heeft tot gevolg, dat elke verandering hierin
het gehele loongebouw in beweging dreigt te brengen.

Decentralisatie nu, zou de draagwijdte van loonbeslissingen tot
minder gevaarlijke proporties reduceren en tevens, door meer aan-
passing aan uiteenlopende situaties, leiden tot een verbetering van
de bestaande loonstructuur, welke door de schrijver zeer gecompli-
ceerd en onoverzichtelijk wordt genoemd.

Naarmate de ondernemers meer voor een eigen, specifieke verant-
woordelijkheid worden gesteld - en dus ook naarmate in dit opzicht
concurrentieverhoudingen weer een rol gaan spelen - zal de weer-
stand tegen overdreven looneisen toenemen. Eerst dan kan een op
restrictie van de totale vraag gericht monetair beleid tot zijn recht
kornen.

Het is van belang vast te stellen, dat ROBERTSON tot Zijn SuggeStie

1   SIR  DENNIS  ROBERTSON : Marshall Lectures,   I96,   p.   28.   (Niet te verwarren
met de eveneens Engelse economist D.J. ROBERTSON.)
2   D.J.  RoBERTSON : The Economics of Wages,  I 961  p.  226 e.v.
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gekomen is na verschillende alternatieve mogelijkheden te hebben
overwogen en te licht bevonden. Hiertoe behoren physieke con-
troles, prijsbeheersingl en eveneens de instelling van een gezag-
hebbend orgaan, waarin representanten van de werknemers- en
werkgeversorganisaties vrijwillig zouden samenwerken teneinde aan
de loonvorming als geheel richting te geven. Aan zulk een overleg
op centraal niveau zouden eventueel onafhankelijke deskundigen of
Regeringsvertegenwoordigers kunnen deelnemen.

De  auteur  acht iets dergelijks in Engeland niet te verwezenlijken.
Het ontbreekt de centrale organisaties aan beide zijden aan werke-
lijk gezag ten opzichte van de aangesloten bonden en deze hebben op
hun  beurt de leden niet in de hand. 2 Bovendien is er,  naar het ge -
voelen van ROBERTSON - gezien de verwardheid van de bestaandie
loonstructuur - een reeel gevaar voor een tekortschieten in kennis
van relevante feiten en verhoudingen.

Nog minder kans op realisatie maakt z.i. een andere mogelijkheid,
t.w. die van een rechtstreeks onder Regeringsverantwoordelijkheid
werkend college, dat geheel los zou staan van het georganiseerdbedrijfsleven: 'there  are few however who would think the  idea  of
direct government control likely or desirable in present circum-
stances and the whole trend of actions on industrial relations by
British governments would be against it.'3

Maakt het voorstel van de schrijver zelf, tot decentralisatie van
loonbesprekingen tot op ondernemingsniveau, dan een kans te
worden aanvaard?

ROBERTSON is - hoewel de gedachte door anderen werd gesteundL
niet blind voor het zwakke punt: de te verwachten weerstand van de
zijde der vakbeweging.
Een tweede zwakke plek is door de auteur wel onderkend, doch naar

1 Men zou hier ook kunnen spreken van te zwaar bevonden. ROBERTSON acht
nl. physieke controles en prijsbeheersing 'clumsy and difficult to operate . . .' The
economics of wages,  I 96 I  p. 220.
2 De schrijver voorziet ook verzet van de leiders der 'unions', die zich in hun
bestaan bedreigd zouden gevoelen.
3 Beter passend bij de Britse instituties zou dan nog een orgaan zijn, dat - hoewel
door de overheid in het leven geroepen - toch zelfstandig werkzaam is. Het zou
daartoe geheel uit onafhankelijke deskundigen moeten bestaan en geen formele
bindingen met werkgevers- of werknemersorganisaties moeten onderhouden.
Ook ten aanzien van een dergelijk orgaan ziet ROBERTSON echter bezwaren, met
name de bezwaren van onvoldoende reele autoriteit en een onvoldoende greep
op de gedifferentieerde werkelijkheid.
4 Bijv. door E.H. PHELPS BRowN art. cit. I958 p. 145· RoBERTsoN had namelijk
deze suggestie uit zijn werk van I96I reeds in dat jaar (I958) naar voren gebracht
in :  The Inadequacy of Recent Wage Policies in Britain. Scottish Journal of Political
Economy, juni I958 p. 99 e.v.
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ons gevoelen ernstig onderschat. In de voorgestelde procedure
blijven namelijk, wanneer partijen dit wensen, de minimumlonen
het voorwerp van bedrijfstaksgewijze onderhandelingen. Nu komt
het ons zeer waarschijnlijk voor - en deze verwachting steunt o.m.
op de in Frankrijk opgedane ervaringenl - dat elke beweging van
het minimumloon eenzelfde algemeen effect op de gehele loon-
structuur zal hebben als juist door RoBERTSON in het huidige stelsel
wordt gevreesd en becritiseerd.

Hoe dit ook zij, de auteur gelooft, dat er een tijdstip zal komen,
waarop men wel zal moeten besluiten tot een geleidelijke, maar
blijvende verandering van de wijze van loonvaststelling in de door
hem bepleite richting. Men zal vermoedelijk voordien alle andere
middelen, zoals adviescommissies, oproepen tot matiging e.d. hebben
aangewend, doch deze zullen hoogstens een voorbijgaande uit-
werking hebben. Mocht men echter ook dan nog afwijzend staan
tegenover de gedachte aan decentralisatie, dan zal men in Engeland
wellicht worden geconfronteerd met ideeen inzake een 'much more
autoritarian form of wage authority than those discussed here or
much greater direct control over wages by the government'.2

***

Eveneens een pleidooi voor decentralisatie van de loonbesprekingen
tot op het niveau van de onderneming vindt men bij ROBERTS en
wel met een ongeveer gelijkluidende argumentatie.3

Ook deze schrijver verwacht grote weerstand. Weerstand van de
 trade unions', die vrezen in een andere conjunctuurphase in ver-
deeldheid zwak te staan tegenover de ondernemers, van deze laatste,
omdat zij zich zorgen maken over de 'hefboom-tactiek' en ook van
het Ministerie van Arbeid, waar 'traditie en gevestigde belangen'4

een rol zouden spelen.
Enige elementen uit de gedachtengang van ROBERTS zijn in het ka-

der van onze studie van bijzonder belang. In de eerste plaats geldt
dit voor zijn apptl op de werknemersvakbeweging. Deze zal,

1 Vgl. p. I49 e.v.
2 DJ. ROBERTSON Op. Cit. I 961 p. 230·
3   B.C.  RoBERTs: National Wages Policy  in  War  and  Peace,  1958. Dit pleidooi
is te vinden in het laatste gedeelte van deze boeiende studie over loonpolitiek.
Bij ROBERTS zowel als bij ROBERTSON mist men het antwoord op een vraag,
welke opkomt bij het lezen van het argument van geringere repercussies op de
nationale economie, de vraag namelijk, of een aantal snel opeenvolgende en op
elkaar afgestemde beslissingen op ondernemeningsniveau ook nog zo weinig
relevant voor de nationale gang van zaken zou blijven.
4  Vgl.  P·  I 73 van ROBERTS' studie.
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ondanks bezwaren, toch de weg naar het dragen van een eigen
verantwoordelijkheid in ondernemingsgewijze loonbesprekingen
moeten inslaan. De grotere verbanden zullen daarbij aan de locale
organisaties - waarvan de activiteit uiteraard zeer zal worden
gestimuleerd - steun moeten verlenen. Men zal zich hierbij niet
meer, zoals tot dusverre, voornamelijk op de looncijfers moeten
concentreren, doch ook aan de secundaire arbeidsvoorwaarden
('fringe benefits') alle aandacht moeten geven. Ook al betekent dit
een terzijde schuiven van bepaalde ideologische bezwaren, welke
voortkomen uit de overtuiging, dat regelingen op het terrein van
pensioen- en ziektekosten tot de exclusieve overheidstaak behoren.

De 'unions' moeten - evenals de ondernemers - de eigen belangen
behartigen, maar tegelijkertijd ook 'the interest of the general
public', zo besluit ROBERTS zijn studie. Dit is een zeer belangrijke
uitspraak en men kan slechts betreuren, dat zij door de schrijver
niet of nauwelijks wordt uitgewerkt.  N6ch in de zin van aanduiding
van  richtlijnen;  ndch in de betekenis van suggesties tot het creeren
van een geeigend institutioneel kader.

Vermoedelijk is het de alles dominerende zorg voor het behoud
van 'free collective bargaining', welke de zeer deskundige auteur
hier voor het trekken van consequenties heeft doen terugschrikken.

Karakteristiek is in dit opzicht de zeer uitvoerige argumentatie,
welke ROBERTS ten grondslag legt aan zijn afwijzing van een vol-
ledige, nationale loonpolitiek. Het is een argumentatie, welke men
zou kunnen samenvatten in de woorden: 'een nationale loonpolitiek
is niet effectief, zij is bovendien onnodig...en bovenal, wij Engel-
sen  wensen  haar niet;  zij  is in strijd  met onze traditie: 2

De conclusie, dat met een volledige nationale loonpolitiek inflatie
niet kan worden gekeerd, kan men beschouwen als de kern van
ROBERTs' werk. 3 Zij is gebaseerd op een bestudering van ervaringen

1 ROBERTS noemt wel een richtlijn, nl. de afstemming van loonsverhogingen op
de gemiddelde verbetering van de productiviteit, met prijsverlagingen in de
ondernemingen of bedrijistakken met een hoge productiviteitsstijging, doch het
wordt niet duidelijk of de schrijver haar hanteerbaar acht en zo ja, hoe. (vgl.
p.   168).
2 In de volgorde van deze argumentatie lijkt reeds een vooropstellen van de
conclusie door te schemeren. Indien een nationale loonpolitiek onnodig is, heeft
een (voorafgaande) studie van de effectiviteit weinig zin.
3  'The conclusions to my mind are extremely clear and they may be summed up
as showing that a centrally administered national wages policy cannot be relied
upon an a means ofpreventing inflation' (p. 7). Ook in loonpolitiek als instrument
m.b.t. tot andere doeleinden, zoals betere allocatie van productiemiddelen of een
meer rechtvaardige inkomensverdeling heeft de schrijver weinig vertrouwen.
(pp.   169/I 72).
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in Nederland,1 Zweden, Australie en de Verenigde Staten.
Op de uitvoerige argurnentatie van de schrijver kan hier niet

worden ingegaan; de elementen hieruit, welke voor ons betoog van
belang zijn, komen op andere plaatsen in onze studie voldoende
tot hun recht.

Wel moge een enkele opmerking worden gemaakt met betrekking
tot een zaak, welke rechtstreeks met ROBERTS' positieve suggesties
verband houdt.

De schrijver schetst hoe het fundamentele streven naar gelijkheid
(equal pay) gepaard blijkt te kunnen gaan aan de wens, om - wan-
neer zich de gelegenheid voordoet - te delen in de goede resultaten
in de eigen bedrijfstak. ROBERTS ziet deze, inderdaad niet al te
consequente benadering als iets 'that might trouble the academic
moralist, but not the wage earner himself'.2 Wanneer men nu bereid
is dit als een realistische kijk op menselijke verhoudingen te aan-
vaarden, dan rijst toch de vraag, of men terzelfdertijd, mtt ROBERTS
mag veronderstellen, dat deze 'wage earners' aan de oproep, om
redelijkheid te betrachten en zich bij de keuze van het organisatie-
patroon (of ook in de loononderhandelingen per onderneming?)
mede door het algemeen belang te laten leiden, gehoor zullen geven.

De basis voor de kern van zijn voorstellen lijkt dan wel zeer zwak.
Met name zwak, omdat geen verdere adequate institutionele ver-
anderingen worden voorgesteld.

Om ROBERTS recht te doen wedervaren, moet worden opgemerkt,
dat de auteur tevens sterk pleit  voor een krachtig monetair beleid,
zelfs indien dit enige schommelingen in de werkgelegenheid ten-
gevolge heeft. Zijn betoog op dit punt vormt uiteraard geen pleidooi
voor een massale werkgelegenheid, 'but simply a recognition that a
complex economy cannot be steered like a baby-car'.3

1 ROBERTS hanteert cijfers  over de periode   I 947-1957   en gaat vrijwel voorbij
aan de toestand van ontreddering, waarin Nederland na de oorlog verkeerde.
De constatering dat 'the movement of wages and prices has been remarkable
similar to that which has occurred elsewhere' brengt hem tOt de genoemde
conclusie. Er is hierbij ten onrechte geen opening gelaten voor de mogelijkheid,
dat bij een geheel verschillende uitgangssituatie, een gelijke uitkomst toch ten
beter resultaat representeert.  Tot een gevolgtrekking welke met die van ROBERTS
vergelijkbaar  is,  komt  T.L.  JOHNSTON:   Wage  policy  abroad, Scottish Journal of
Political  Economy, juni   I 958  p.   I 27  e.v. Zijn gegevens over Nederland ontmoeten
echter onmiddellijk ernstige en gerechtvaardigde critiek van de zijde van
H.A. TURNER, art. cit. 1958 9 168 e.v. Na een noodzakelijke en belangrijke
correctie te hebben aangebracht, toont TURNER aan, dat de negatieve conclusies,
welke t.a.v. Nederland (en Zweden) getrokken waren, niet houdbaar zijn.
2  B.C.  ROBERTs op.  cit.  1958 p.  I 72.
3   idem  P·   166.  RoBERTs  is  een der Engelse auteurs,  die een verbetering  van  de
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Zijn vertrouwen in het resultaat van een verstandig, monetair
beleid doet ROBERTS een nationale loonpolitiek onnodig achten:
: . .a national wages policy is redundant if the aggregate level of
demand is not permitted to exceed that level required to maintain
full, but not over-full employment'.1

Wat nu te denken van de suggesties van een auteur als ROBERTS,
die zonder twijfel als uiterst deskundig op dit terrein mag worden
beschouwd? De schrijver zelf voorziet, zoals wij zagen, veel tegen-
stand en in feite wordt nergens aannemelijk gemaakt, dat er enige
kans van slagen is. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken,
dat men de voorstellen in deze richting moet verstaan als het enige
denkbare alternatief voor een volledige, nationale loonpolitiek,
d.w.z. van een politiek, welke nu eenmaal - als zijnde in flagrante
strijd met de Britse traditie - moet worden verworpen.

Als enig alternatief en dan nog met een beperkte en o.i. onbe-
vredigende doelstelling op het belangrijke punt van de handhaving
van de koopkracht van het geld: 'indien de prijsstijging beperkt kan
worden tot een of twee procent per jaar, inplaats van de vijf of zes
procent in de tien jaar na de oorlog, dan zal dit omhoog 'kruipen'
een betrekkelijk geringe prijs zijn voor een hoog en stabiel peil van
werkgelegenheid'.2

***

Het dilemma, waarmede ROBERTS worstelt, ontmoet men nog meer
geprononceerd bij een andere Britse schrijver, ALLAN FLANDERS.3
Met ROBERTS en ROBERTSON deelt deze de onvoldaanheid over de
huidige gang van zaken, maar zijn uitgangspunt is anders en zijn
suggestie tegengesteld.

De kern van de problematiek ligt, naar het oordeel van FLANDERS,
in het feit, dat er aan de onderhandelingstafel geen plaats is in-
geruimd voor de vertegenwoordigers van het algemeen belang,
terwijl dit belang wel degelijk bij de kwestie betrokken blijkt te zijn.

In dit ongewild mede partij zijn, ligt het eigenlijke argument voor
een nationale loonpolitiek.

Op de weg, welke van dit eenvoudige inzicht tot daden zou
moeten leiden, ziet de auteur twee belangrijke obstakels.

werkloosheidsuitkering noodzakelijk achten. De auteur signaleert uitkeringen
van  slechts 40%  van het verdiende  loon.  (p.  I 69).
1 B.C. ROBERTS Op. Cit. I 958 p. 164·
2   idem  P· 169 (oorspronkelijke tekst Engels).
3  ALLAN  FLANDERS: Can Britain  have a wage policy? Scottish Journat ef Political
Economy, juni I958 p.  I I4 e.v.
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De eerste is gelegen in de opvatting van velen, dat monetaire en
budgetaire maatregelen voldoende zijn en de overheid daarom niet
in  de loononderhandelingen behoeft te intervenieren; de tweede
en zwaarste wordt gevormd door 'the strength of our voluntary        
traditions.'

FLANDERS  acht de opvatting, dat de overheid geheel afzijdig zou
kunnen blijven in strijd   met de ervaring; geen enkel na-oorlogs
Brits Kabinet heeft zich van enige inmenging kunnen onthouden.

Van meer betekenis is het tweede obstakel; werkgevers en werk-
nemers houden met kracht aan autonomie bij de loonbepaling vast.

Toch meent de auteur goed te doen met de aandacht te vragen
voor een suggestie, welke in ieder geval tot een belangrijke eerste
stap uitnodigt, de stap namelijk van het telkenjare opstellen van
een zgn. 'master agreement'. Een dergelijke basisovereenkomst zou,
onmiddellijk na het aanbieden van de Rijksbegroting, worden
opgesteld door een speciaal te creeren college, waarin het Trades
Union Congress, de British Employers Confederation en de Rege-
ring zouden zijn vertegenwoordigd. Er zou in worden aangegeven
met welk bedrag of met welke percentage de lonen zouden kunnen
worden verhoogd;  een meer uitgewerkte formule zou hierbij  de
voorkeur verdienen boven een enkel cijfer.

Maar, zo haast FLANDERS zich hieraan toe te voegen, 'it could  of
course only be an agreement to recommend'. Partijen zouden vrij
blijven om in de onderhandelingen per bedrijfstak of onderneming
afwijkende beslissingen te nemen. Wel zouden zij zich dan genood-
zaakt zien dergelijke afwijkende lonen moreel te motiveren. Een
opgave, waarin wij - in tegenstelling tot FLANDERS - geen sterke
rem vermogen te zien.

Hoewel de procedure, naar de auteur meent, in bepaalde op-
zichten aantrekkelijk zou zijn voor de 'unions' - deze zouden weten
waar zij aan toe waren en zich minder zorgen om de volledige
werkgelegenheid behoeven te maken - sluit hij toch de ogen niet
voor  de te verwachten weerstand.1

Is er een kans op realisatie van een dergelijk voorstel?
De woorden van de auteur zelf laten twijfel open, twijfel  met name

ten aanzien van de vraag, of men met een  master-agreement', een
model ter vrijwillige navolging, zal kunnen volstaan. Zullen er niet
op grote schaal 'evasions' voorkomen? Dit is zeer wel mogelijk, zo
meent FLANDERS, doch daartegen moeten dan verdere stappen

1 Tegenstanders zullen zich beroepen op het gebrek aan orde in de bestaande
loonstructuur, doch het zou - aldus FLANDERS - de zaak van een nationale
loonpolitiek naar een verre toekomst verschuiven, indien men op het intreden
van verbetering in dit opzicht zou willen wachten.
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worden ondernomen.  En dan volgt de veelzeggende passage: 'those
steps, to start with, are almost certain to fall short. But a demon-
strable, practical need will then exist to further institutional changes
and that is a more powerful dynamic than abstract theoretical
argument'.1

De voorgestelde institutionele veranderingen zullen op zich zelf
n6ch de werkgevers, n6ch de werknemers tot verantwoord handelen
kunnen dwingen, zo besluit FLANDERS Zijn betoog. Hoogstens
kunnen zij de voorwaarden scheppen, waarin verantwoord hande-
len mogelijk is en waarin aan onverantwoord handelen de thans
bestaande rechtvaardiging wordt ontnomen.

Dit is zeker een woord van wijsheid, toepasselijk op vele maat-
schappelijke verhoudingen. Het wordt door ons gaarne onder-
schreven, doch niettemin vragen wij ons af, of de verdere stappen,
welke de auteur voorziet, werkelijk genomen zullen kunnen worden,
'without abandoning the voluntary system'. Dit laatste zou, naar
het oordeel van FLANDE:RS - die zich hier een ogenblik meer con-
sequent Engelsman of diplomaat (voorzover het maken van dit
onderscheid zinvol is) toont dan man van wetenschap - 'neither
desirable nor feasible' zijn. 1

Het algemene beeld
In het mozaiek van opvattingen over loonpolitiek in het Verenigd

Koninkrijk zijn enkele lijnen te onderscheiden, welke tezamen een
bepaald patroon vormen.

In de eerste plaats is er de algemene overtuiging, dat de bestaande
toestand veel te wensen overlaat, dat er zich een belangrijk pro-
bleem van nationale allure heeft aangediend.

De  klanken van gematigd optimisme,welke HIcKs in I 955  over de
ontwikkeling van de loonvorming deed horeni schijnen verstorven.

'Op grond van de resultaten, tot nu toe verkregen, moet men als
zijn oordeel uitspreken, dat het systeem van loonvorming in het
Verenigd Koninkrijk heeft gefaald, voorzover het gaat om het op
bevredigende wijze antwoord geven op de nieuwe problematiek van
de volledige werkgelegenheid. Het zou echter verkeerd zijn voorbij

1 ALLAN FLANDERS art. Cit. 1958 p. 125· resp. p. I 23·
2   Vgl. J.R.  HICKS : Economic Foundations of Wage Policy, The Economic journal,
Sept.   1955  9  389  e.v. HIcKs achtte  in die dagen de rechtstreeks  met de oorlog
samenhangende oorzaken van de inflatoire ontwikkeling vrijwel uitgewerkt. Een
tijdvak van betrekkelijke stabiliteit, waarin 'bewegingen in de basislonen veeleer
uitzondering dan regel zullen  zijn',   (p.  40 t )   leek  z.i. binnen bereik te komen.
Ook HICKS' berusting in het feit, dat de geldswaarde zich als 'mere byproduct'
aan het proces van loonvorming aanpast, vindt nog slechts weinig weerklank.

73



te zien aan de veel sterkere bewustwording van de tekortkomingen
van dit systeem, zoals deze in de laatste jaren aan alle kanten is
gegroeid'. Aldus het oordeel van de samenstellers van een recente
publicatie van de Organisatie voor Europese Econornische Samen-
werking. Een oordeel, waarvan het laatste deel in dit verband
bijzonder relevant is.1

De oplossing van het nu algemeen erkende vraagstuk is nog niet
in zicht, doch 'het feit, dat over vele van deze zaken, waarover een
j aar geleden alleen nog economisten zich zorgen maakten, nu in het
openbaar wordt gediscussieerd, i s. . .o p zich zelf een hoopvol
teken: 2

Een tweede karakteristieke trek is gelegen in de algemene aan-
vaarding van de stelling, dat event. loonpolitieke maatregelen
slechts dan effect kunnen hebben, wanneer zij worden getroffen in
samenhang met - en afgestemd op andere instrumenten van econo-
mische politiek.

Deze opvatting werd bij vrijwel alle geraadpleegde auteurs aan-
getroffen, zij het met verschillen in de keuze van de te leggen ac-
centen. Het betreft hier, naar ons gevoelen, een inzicht, zonder
hetwelk een loonpolitiek, in welke vorm dan ook, niet met kans op
succes kan worden gevoerd en als zodanig is de algemene verbrei-
ding hiervan een zaak van grote betekenis.

Een derde lijn van ontwikkeling valt waar te nemen in de houding
van de Regering. Wij maakten melding van de volharding, waar-
mede de laatstejaren gestreefd wordt naar de instelling van organen,
welke als het ware een brug tussen overheid en bedrijfsleven moeten
slaan, organen, waarin nieuwe vormen van samenwerking tussen
werkgevers en werknemers onderling en tussen deze beide groe-
peringen en de overheid tot leven zouden kunnen komen.

Nu is de betekenis van opvattingen van een Regering in sterke mate
afhankelijk van (binnenlandse) politieke machtsverhoudingen en
het is daarom van belang te wijzen op een recente uitspraak van
ROBERTS  over een evolutie  in de gedachten  van de Labour partij.
Een partij,  die  z.i. het stadium heeft bereikt: 'where  it  must join
the ranks of those countries like Sweden and Holland, which have
developed machinery for the central control of wages', een partij
ook'who is now seeking to persuade the unions to agree to a national
wages policy if they should win the next elections.'3

Dit laatste citaat brengt ons tot de vierde en nog steeds meest

1  The Problem of Rising Prices,  I961 p. 447· (door ons vertaald)
2  J.C.R. Dow: Organizing an opposition to price-inflation, Scottish  Journat  of
Political  Economy,  juni   I 958  p.   I 79·
3  B.C. ROBERTS: Trade Unions in America,  1959  P·  87·
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opvallende lijn in het patroon, de door de loonpartners welhaast
tot een absolute waarde verheven vrijheid in het collectief onder-
handelen.

'Free bargaining' neemt in het denken over loonvorming in Enge-
land een centrale plaats in. De opvattingen hieromtrent schijnen
onaantastbaar.

Zouden zij het in werkelijkheid ookzijn? Of zijn er bepaalde teke-
nen, welke er op wijzen, dat - op iets langere termijn gezien - deze
rots van absolute vrijheid misschien toch zal worden ondermijnd?

Hier en daar geloven wij inderdaad dergelijke tekenen te kunnen
waarnemen. De besproken gedachten van ALLAN FLANDERS be-
vatten zeker elementen in deze richting.

Een gezaghebbende figuur als CAIRNCROSS wijst met nadruk op de
'silent third party', de vaste inkomenstrekker, die het stille slacht-
offer wordt van de gang van zaken en vraagt zich af: 'can one
seriously envisage the continuance of a system that leaves the cost
of living to be determined by a succession of private bargains?'1

CAIRNCROSS betwijfelt of de overheid zich op de duur van een
meer actief deelnemen aan de loonvorming zal kunnen onthouden.
Zelf ziet hij tegen een ontwikkeling in deze richting geen onover-
komelijke bezwaren, al blijft voor hem de vraag open, of overheids-
ingrijpen voldoende zou zijn 'as a brake on wage-induced inflation'.2

Soms krijgt men bij het kennisnemen van de vele passages in de
Engelse literatuur, waarin het denkbeeld van een volledige, natio-
nale loonpolitiek met grote beslistheid van de hand gewezen wordt,
de indruk, dat de felheid van de verdediging van de rots van 'free
bargaining' mede is toe te schrijven aan een - wellicht nog onbe-
wuste - twijfel aan de onneembaarheid ervan.

In   I 776 schreef  ADAM   SMITH   in The Wealth of Nations:   'wij
hebben geen wetten tegen afspraken, die de prijs van arbeid doen
dalen, maar vele tegen afspraken, die haar doen stijgen.'

Nu, bijna twee eeuwen later, is de situatie in het land van ADAM
SMITH in haar tegendeel verkeerd. Zeer actueel lijkt thans de vraag:
'is het mogelijk 66n wet te hebben tegen afspraken om de prijs van
de arbeid te doen stijgen.'?

1   A.K.   CAIRNCROSS: Wage Policy and Inflation. Inleiding  tot een symposium
over loonpolitiek, weergegeven in de Scottish Journal of Political Economy, juni
I958 9 83·
2 idem p. 84.
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HOOFDSTUK It

DE VERENIGDE STATEN

  I INLEIDING

De loonvorming is in elke samenleving een proces, dat zo nauw
vervlochten is met het leven en streven van de grote meerderheid
der mensen, dat men mag verwachten in de concrete vormgeving
iets van de karakteristieke trekken der betrokken gemeenschap als
geheel, terug te vinden.

Met betrekking tot de Verenigde Staten zou men in dit ver-
band kunnen wijzen op een tweetal elementen, welke vanuit de
gezichtshoek van het oude Europa, kenmerkend worden ge-
acht voor de samenleving aan de overzijde van de Atlantische
Oceaan, t.w. de grote betekenis van 'free enterprise', van vrijheid
in het economisch streven en de waardering van 'efficiency',
van doeltreffende zakelijkheid in alle menselijke betrek-
kingen.

Het loonbeleid weerspiegelt beide. Als algemene regel wordt de
vrijheid tot het aangaan van arbeidsovereenkornsten tussen werk-
gevers en werknemers centraal gesteld als onaantastbaar uitgangs-
punt.

Dreigen er echter ernstige gevaren voor het land, zoals in de
laatste wereldoorlog of tijdens de oorlog in Korea, dan overheerst
de drang naar zakelijke efficiency en vBrstrekkende bevoegdheden,
ook met betrekking tot de loonvorming, worden in handen van de
overheid gelegd.

Er is in deze perioden een reele poging gedaan tot het
voeren van een nationale loonpolitiek. In welke vorm dit ge-
scheidde en tot welke resultaten dit leidde zal nader worden
behandeld.

Hetlijkt nuttighieraan een aantalopmerkingentedoen voorafgaan,
welke beogen een inzicht te geven in de structuur van de 'arbeids-
markt', de markt, waarop elke loonpolitiek zijn aangrijpingspunt
zal moeten vinden.

Hierbij zal met name aandacht worden gegeven aan de positie
van werknemers en werkgevers en hun organisaties.
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§ 2 DE WERKNEMERSORGANISATIES

In de Verenigde Staten zijn ongeveer  I 7 miljoen werknemers  lid
van een vakvereniging. Hoe imponerend dit cijfer ook moge zijn,
het duidt nog slechts een derde deel van het potentiele aantal leden
aan.

Dit feit stelt op zich zelf reeds een facet in het licht, dat ons bij alle
beschouwingen over het sociale leven in Amerika, levendig voor
de  geest moet staan: de uitgestrektheid  van  het land, de omvang
van de bevolking en in verband daarmede, de veelvormigheid der
onderlinge verhoudingen.

Men heeft hier te doen met een zo andere orde van grootte dan in
Nederland, dat men geneigd is er een wezenlijke trek van de samen-
leving in te zien. De sprong van een kwantitatief naar een kwali-
tatief begrip, welke hiermede wordt gemaakt, moge uit wijsgerig
oogpunt enigszins gewaagd schijnen; hij lijkt niettemin geoorloofd,
om ons de werkelijkheid helderder voor ogen te stellen. Een werke-
lijkheid, waarin de afmetingen zelfals het ware aan de problematiek
van arbeidsmarkt en loonvorming een nieuwe dimensie toevoegen. 1

Niet alleen de omvang onderscheidt de vakbeweging in de Ver-
enigde Staten van de werknemersorganisaties in de West Europese
landen. Er is zonder twijfel een verschil in karakter en voor organi-
saties geldt - zoals voor mensen - dat het karakter meer gekend
wordt uit de concrete gedragingen dan uit formele uitspraken.

Deze gedragingen nu van de 'trade unions' duiden op een eenzijdig
economische instelling. 2

De Amerikaanse vakvereniging acht zich verantwoordelijk voor de
arbeidsvoorwaarden - genomen in zeer ruime, maar desondanks
in hoofdzaak materiele zin - van haar leden en de werknemer
beoordeelt zijn 'union' naar de resultaten op dit gebied. Een beoor-
deling, waarbij een directe vergelijking van kosten (contributie) en
baten (bijzondere loonsverhogingen) niet uit de toon valt.

'An union organization is a business organization. It is subject to
competition, much like a firm. It must be conducted in the same
manner', zo formuleerde, kort na de oorlog, een bekende figuur
uit de vakbeweging zijn opvattingen. 3

1 Ter illustratie een enkel cij fer: de arbeidsvoorwaarden  in  de  V.S.  zijn  vast-
gesteld  in naar schatting  I 50·000 collectieve overeenkomsten.
2 'American unionism... has essentially remained a business unionism and
thus differs profoundly from most European unionism', zo meent H. BROCHIER:
An analysis of union models as illustrated by French experience. The Theory of
Wage Determination,  I957 P·  141
3  Uitspraak  van  JOHN   LEwIs   voor een Congres-commissie   in   I 947·   Vgl.   H.
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Recente studies doen vermoeden, dat er sindsdien in dit opzicht
weinig veranderd is en dat in deze uitspraak de kern van de zaak
wordt geraakt.1

Voor de concrete verschijningsvorm  van de vakbeweging  in de
Verenigde Staten heeft dit v&rstrekkende gevolgen gehad. Het ont-
breken van een brede conceptie van doeleinden, waarin het ideele
element een duidelijke plaats inneemt, heeft haar vatbaar gemaakt
voor een verwording van de zakelijke instelling, zoals deze op ver-
schillende plaatsen tot uiting is gekomen in bittere rivaliteit, in
dictatoriale, interne bestuursvormen, in aantasting van persoonluke
vrijheden en in corruptie.

Een indringende - soms scherpe, maar steeds van een bewogen
medeleven getuigende - analyse van de actuele problemen der
Amerikaanse vakbeweging, vindt men in een recente studie van de
Britse auteur B.C. ROBERTS. 2

Het zijn zonder twijfel ernstige problemen, waarmede de 'trade
unions' worstelen, problemen, waarvan de oplossing mede bepalend
zal zijn voor aard en status van de vakbeweging in de Nieuwe
Wereld. Het krampachtig vasthouden van leiders aan hun functie:
'once selected, union leaders are determined to stay in office, until
senile decay or death compels retirement'   -; het ontbreken   van
reele invloed van de leden op het beleid: 'we find that the power to
oppose the established leadership is often feeble and not infrequently
practically non-existant' - en de verregaande corruptie: 'no aspect
of industrial relations in the United States is more astonishing to
the onlooker from overseas than the picture of corruption and
racketeering which from time to time is luridly exposed by the
Courts and congressional committees', vormen facetten van het
leven der vakbeweging, waarvoor de buitenwereld niet onver-
schillig kan blijven.3

Uiteraard zijn zij niet algemeen onder de vele duizenden 'unions',
welke de Verenigde Staten tellen, doch waar zij voorkomen, be-

BROCHIER art. cit.  1 957 P.  141. De Franse auteur ontleende haar aan P. WALINE :
Les syndicats aux Etats-Unis, Cahiers de la Fondation Nationate des Sciences Poli-
tiques,  195I No. 22 p. 79·
1  Vgl. F.J.H.M. VAN DER VEN : Events and trends, Trade Unionism, Integration
and Automation, World Justice, maart 1962 pM 349/350·
2   B.C. ROBERTS: Unions in America, A British  View,  I959.
'There exists no clearer exposition of its (Americanlabourmovement D.) problems
than that of a British labour economist B.C. RoBER·rs in a study of praiseworthy
conciseness'. Aldus het oordeel van F.J.H.M.  vAN DER VEN in de juist genoemde
publicatie.   (p.  349) ·
3 De hier geciteerde passages zijn ontleend aan B.C. ROBERTS op. cit. 1959
resp. pp. 35,33 en 59.
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palen zij in hoge mate de publieke opinie en verraden zij een onder-
stroom  van  wat wij verworden zakelijkheid noemden. 1

De leiding aan de top tracht zich met alle kracht van de blaam van
corruptie te zuiveren en aarzelt daarbij niet de banden met belang-
rijke vakverenigingen door te snijden. 2

Ten aanzien van de interne democratie is althans het stadium van
de formele erkenning van de noodzaak hiertoe bereikt.3

Zo wordt  er op verschillende punten naar verbetering van de ver -
houdingen gestreefd;  de te overwinnen moeilijkheden zijn echter
nog zeer groot.4

Karakteristiek voor de aard van een vakbeweging is gewoonlijk ook
haar houding ten overstaan van de politieke groeperingen.

In de Verenigde Staten kent men in dit opzicht een formele onaf-
hankelijkheid en neutraliteit, doch deze blijkt geen beletsel te
vormen voor een op grote schaal financieren van verkiezings-
campagnes van candidaten der democratische partij en voor het
verlenen van steun  aan deze partij  in het algemeen. 5

Deze mengeling van formele neutraliteit en reele 'gouden' en andere
banden, bemoeilijkt een juist oordeel over de  aard van werknemers-
organisatie in Amerika. Zij is - zoals nader zal blijken - onder
omstandigheden ook niet zonder consequenties voor de practische
mogelijkheid tot het voeren van een onafhankelijk, op het algemeen
welzijn gericht, economisch beleid van de overheid.

De structuuT
Ten aanzien van de structuur van de vakbeweging in de Ver-

enigde Staten kan worden opgemerkt, dat ook in dit land uiteen-
lopende criteria van organisatie - met name het beroep en de
bedrijfstak - een rol hebben gespeeld.

Aanvankelijk lag het accent sterk op het beroep, doch later, in het
bijzonder  na   I 935, verschoof - mede onder invloed  van  de  in  dat

1 De term 'zakelijkheid' wordt hier - met excuses aan het bedrijfsleven in
Nederland en elders - gebezigd ter aanduiding van een zeer geprononceerd

vooropstellen van overwegingen van economische aard.
2 Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. 1959 P· 60 e.v.
3 'At present union leaders declare their faith in democracy, but in practice
this frequently turns out to be no more than lip service'. B.C. ROBERTS Op. Cit.

1959 P. 36.
4  Zo vormt o.a. de ingewikkelde juridische structuur van de V.S. - een bond van
Staten, met ten dele eigen jurisdictie - een ernstig obstakel bij de bestrijding van
de corruptie.
5   Vgl.   B.C.  ROBERTS  op.  cit.   1 959, Hoofdstuk VII: Unions and Politics.  'They
have  become a major source of finance for the Democratic Party ...'  (p.   I 20).
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jaar tot stand gekomen wetgeving - het zwaartepunt meer en meer
naar de bedrijfstak.

Een dergelijk tweeledig criterium leidt gemakkelijk tot rivaliteit
tussen de bonden onderling; dit geschiedde  dan  ook in vele landen,
'but in no other country has conflict been so bitter and ruthless as
in  America' 1

Deze kwestie heeft haar stempel gedrukt op de huidige structuur
van de vakbeweging als geheel. De oudste centrale bond, de in  I88 I
opgerichte American Federation of Labor (AFL), omvat in hoofd-
zaak de 'craft-unions'. De andere centrale organisatie, Congress of
Industrial Organisations (CIO), verenigt, zoals   de naam reeds
aanduidt, de op het bedrijfstak-criterium gebaseerde groeperingen.2

De CIO ontstond uit een groep vakverenigingen, die zich van de
AFL afscheidde en beide centrale bonden voerden - in een positie
van scherpe onderlinge concurrentie - een eigen beleid tot er in  I 955
een fusie tot stand kwam.

De nieuwe organisatie, de AFL-CIO, omvat ongeveer drievierde
van alle 'unions', welke tezamen bijna negentig procent van alle
georganiseerde werknemers vertegenwoordigen. Zij vormt zo een
zeer belangrijk element in de gehele Amerikaanse samenleving en
de vraag naar de hechtheid van  de in  I 955 bereikte samenwerking
is daarom niet van belang ontbloot. In het feit, dat beide namen
behouden bleven, kan men wellicht een argument vinden voor de
opvatting, dat voorlopig veeleer van een samengaan, dan van een
samensmelting moet worden gesproken.3 Het is wel zeker, dat de
oude  rivaliteit niet geheel verdwenen  is; een uiteenvallen  van  de
AFL-CIO behoort niet tot de onmogelijkheden.4

De AFL-CIO vertegenwoordigt de werknemers op nationaal
niveau, met name ten overstaan van de Regering.

Aan loonsprekingen neemt zij  zelf geen deel.
Wel treedt zij (uiteraard) ook ten aanzien van loonvraagstukken op

als centrum van voorlichting en meningsvorming. Zij geeft hiertoe
de nodige publicaties uit en organiseert periodiek grote congressen.

1   B.C.  ROBERTS op.  Cit.  I 959 P·  2 L
2  De 'craft unions' domineren in de oudere bedrijfstakken, zoals bouwnijverheid,
spoorwegen, wegvervoer, de 'industrial unions'  in de relatief jonge branches,
zoals de automobielindustrie, de vliegtuigbouw, de rubbernijverheid en de
electrotechnische branche.
3 Vgl. ne Economist van  I  sept. 1962: Fraying Unions.  Aan de leider van de
CIO,    ALTHER REUTER worden hierin de woorden  in  de mond gelegd:   'we
merged, but we did not unite' p. 784.
4 De strekking van de juist genoemde beschouwing in ne Economist is samen-
gevat  in de zinsnede: 'there is anything but unity today'  (p.  784)·
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Rechtstreekse financiele steun aan aangesloten bonden wordt niet
gegeven. 1

Hoewel de top-organisatie een zekere verantwoordelijkheid voor de
vakbeweging als geheel aanvaardt - wij noemden reeds de activiteit
met betrekking tot de zuivering van de 'unions' van ontoelaatbare
practijken en van misdadige elementen -, beschikt zij niet over een
hierbij passend werkelijk gezag.2 Als sanctie komt alleen   het   af-
breken van het lidmaatschap in aanmerking en het is duidelijk, dat
dit wapen met voorzichtigheid gehanteerd moet worden.3

Het ontbreken van een hierarchische opbouw is karakteristiek
voor de vakbeweging in de Verenigde Staten als geheel. De werkelijk
relevante eenheid is de locale vakvereniging.

Het zijn deze plaatselijke 'unions', waarvan er vele duizenden
bestaan, welke de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden
voeren en op eigen naam collectieve overeenkomsten afsluiten. Deze
zelfstandigheid belet uiteraard niet de samenwerking met andere
locale bonden in dezelfde branche en uit een dergelijke samenwer-
king is in vele gevallen een nationale vakvereniging# gegroeid.

Er bestaan ongeveer  I 90 van deze nationale bonden  met zeer  uit-
eenlopende aantallen leden. Zo omvatten de 'Automobile Workers',
de 'Steel Workers' en de Teamsters Union elk, via duizenden aan-
gesloten locale 'unions', meer dan een miljoen leden, terwijl aan
de andere kant van de schaal organisaties met slechts enkele hon-
derden leden worden aangetroffen.

De nationale verenigingen geven algemene richtlijnen aan de
aangesloten bonden, coardineren bepaalde activiteiten, beheren
ziekenkassen en pensioenfondsen en voegen soms gespecialiseerde
krachten toe aan onderhandelingsteams.

In sommige gevallen treden zij op als 'trustee' van locale vereni-

1 Een uitzondering vormde een aanbod tot steun tijdens de grote staking in de
staalindustrie  in  1959·
2  Vgl.   LLOYD  G.   REYNOLDS : Labor Economics and Labor Relations,   I 950
(derde druk) p. I43· 'Elke belangrijke nationale 'union' heeft een vetorecht'.
Vgl. eveneens B.C. ROBERTS op.  cit.  1959 P· 61: The AFL-CIO, like the British
T.U.C., but unlike the Dutch, German and Scandinavian trade-unions has
relatively little power over the way in which unions conduct their internal
affairs'.
3 Het wordt echter gehanteerd, getuige de uitsluiting van een drietal nationale
bonden t.w. de Longshoremens.Association, de Teamsters Union en de Bakery and
Confectionery Workers.  Vgl. B.C. ROBERTS Op.  cit.  I 959  P·  62.
4 In de Verenigde Staten spreekt men veetal van 'international' i.v.m. het ka-
rakter van de unie als een federatie van vuftig staten.
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gingen en langs deze weg voltrekt zich geleidelijk aan een zekere
centralisatie in de loonbesprekingen.

Centralisatie wordt ook in de hand gewerkt door het naar voren
komen - met name in de laatste jaren - van collectieve overeen-
komsten, welke gehele bedrijfstakken of grote delen daarvan
omvatten.1

Daarnaast blijft echter de overeenkomst, welke slechts op 66n
bedrijf, of op de bedrijven van 66n onderneming betrekking heeft,
van grote betekenis. 2

Een element dat - hoezeer ook karakteristiek voor de structuur
der Amerikaanse 'unions' - eigenlijk in het geheel niet past bij de
algemene instelling van de burgers der Verenigde Staten, is het
ontbreken van democratische bestuursvormen binnen deze ver-
enigingen zelf.

Wij roerden deze kwestie reedsaan en kunnen hier danookvolstaan
met de opmerking, dat de wijze, waarop de leidende figuren zich
- veelal in strijd met de formele ordening - op hun posten hand-
haven, veel critiek heeft uitgelokt. 3

Ookin dit opzicht streeft de AFL-CIO naar verbetering, doch het isnog onzeker, of men er in zal slagen, niet alleen de al te grove
middelen uit te bannen, doch ook de mentaliteit om te buigen.

Tot zover dan enkele opmerkingen met betrekking tot de aard
van de werknemersvakbeweging in de Verenigde Staten en haar
structuur. De laatste, zoals gekenmerkt door criteria van organisatie,
onderlinge samenwerking en interne gezagsverhoudingen.

De omuang
Wat de omvang der beweging betreft; wij noemden reeds  het

1   Vgl.  F.H.J.M.  VAN  DER VEN  art.  cit.  1962  9  354· De schrijver signaleert deze
tendenzin zeer belangrijke sectoren als de ijzer- en staalindustrie, de spoorwegen,
het luchttransport en het wegvervoer.
2  Vgl.  NEIL  W.  CHAMBERLAIN : Collective bargaining  in the United States.  In
Contemporary Collective Bargaining,    I 957   9 259 'Nevertheless it is true
that the agreement covering employees of a single plant is still the most charac-
teristic agreement in the United States'...De overige c.a.0.'s regelen echter de
arbeidsvoorwaarden van een groter aantal werknemers en in een samenvattende
beschouwing wijst ook deze auteur op de groeiende centralisatie. (vgl. pp.
306/307·)
3  Vgl.  B.C. ROBERTS op. Cit. I959 Hoofdstuk III: Union Democracy. De Britse
schrijver aarzelt niet om in dit verband te zinspelen op 'het huren van beroeps-
moordenaars, chantage, omkoperij op grote schaal en corruptie'. (p. 47) Deze
zo grof misdadige practijken komen uiteraard slechts in bepaalde gevallen voor.
Vgl.  eveneens  F.J.H.M.  v.D.  VEN art. cit. 1962 p. 350· De auteur spreekt over een
situatie, 'welke alle werkelijke democratie uitsluit en een practisch onbegrensde
macht   legt in handen van beroepsagitatoren.' (oorspronkelijke tekst Engels).
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totaal van zeventien miljoen leden, zijnde ongeveer een derde deel
van alle werknemers. De spreiding van deze leden over de bedrijfs-takken is zeer ongelijkmatig. De absolute getallen lopen ver uiteen
en er zijn eveneens grote verschillen in de graad van organisatie.In de eigenlijke industrie zijn ongeveer 8,4 miljoen werknemers
georganiseerd, hetgeen een organisatiegraad van 54% 0 levert.

Een laagterecord vertoont de landbouw met slechts 33·000 georga-
niseerden of nog geen twee procent van het werknemerspotentieel.

Zeer sterk zijn de vakverenigingen in de transportbedrijven, de
metaalnijverheid, de automobielindustrie, de kleding-, textiel- en
lederbranche en in de dienstverlenende sector. In deze laatste
sector is het organisatiepercentage, ondanks een indrukwekkend
aantal leden, slechts twintig. 1

De grote groei van het ledental heeft plaats gevonden kort v66r
en  tijdens de tweede wereldoorlog.  Na  I 950  is het groeitempo  ver-
traagd en momenteel moet practisch van een stilstand worden
gesproken. 2  Er  is  hier  voor de vakbeweging  in de Verenigde Staten
een belangrijk probleem aan de orde, het probleem van de organi-
satie van de 'white collar' employ6.

Reeds nu is 'white collar' in de beroepsbevolking dorninerend en
onder invloed van een zich onweerstaanbaar voltrekkende auto-
matisering in het productie-proces, is het aantal werknemers van
deze groep nog sterk groeiende.3

De kernvraag is, ofde vakbeweging in staat zal zijn haar structuur
zodanig te wijzigen, dat zij aantrekkelijk wordt voor de grote en in
aantal toenemende groepen geemployeerden, die zich thans afzijdig
houden.4

De kwestie zelf vormt een belangwekkend voorbeeld van de
samenhang tussen ontwikkelingen in schijnbaar los van elkaar
staande gebieden. Tevens doet zij (opnieuw) zien, hoe in de mense-
lijke samenleving dezelfde krachten, zowel een bepaalde evolutie

1 \/oor verdere details  zie de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,I96 I  p. 453· Bronnen: Monthly  Labour  Review, jan.   1960  en Statistical Abstract
of the United States,   1959·2 Vgl. B.C. Roberts op. cit.  959 P· 9
3 Van de 55 mln. werknemers behoren er slechts 25 mln. tot de groep, waaruit
de vakbeweging traditioneel zijn leden recruteert. In de tien jaar, voorafgaand
aan   I 959,  nam het aantal employds   met   6 I%   toe, het aantal fabrieksarbeiders
met  ruim vier procent. Aldus de gegevens van B.C. ROBERTS Op.  Cit.  1959  P·  IO
e.v.

4 Ook in Nederland trekt dit vraagstuk in toenemende mate de aandacht.
Vgl. bijv. N.E.H. VAN ESVELD : De toekomst van de vakbeweging, E.S.B., 24 oct.1962 p.  I 028 e.v. Het vraagstuk wordt hier overigens slechts genoemd als 66n der
vele problemen.
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kunnen induceren als - in een later tijdvak - de reactie hiertegen.
De technische vooruitgang droeg in hoge mate bij tot het ontstaan

van een afhankelijke massa van fabrieksarbeiders, welke in een
vakbeweging kracht  en een redelijke onafhankelijkheid hervond;
de technische ontwikkeling in onze dagen dunt geleidelijk aan deze
massa uit en vervangt haar door groepen met andere levensge-
woonten en met een mate van zelfbewustzijn, welke voor de be-
staande vakverenigingen een nieuwe problematiek schept. 1

De status
Er is hier enig verband met het laatste aspect, dat wij met be-

trekking tot de werknemersorganisatie in de Verenigde Staten onder
ogen willen zien, dat van de status der vakbeweging.

Ook op dit punt leidt een vergelijking met Europa tot het consta-
teren van verschillen. In Amerika kent men eveneens de officiele
erkenning in de wetgeving - waarover zo dadelijk meer-, doch het
is zeer twijfelachtig, of men van een algemene aanvaarding of
waardering mag spreken.

In de kringen der ondernemers valt vermoedelijk veeleer een ( al
dan niet berustend) accepteren van een gegeven in de economische
sfeer vast te stellen, dan een appreciatie als waardevol structuur-

element van de hedendaagse samenleving. En wat deze samenleving
aangaat: 'There is a large section of the community which is uneasy,
worried and apprehensive about contemporary and future role of
the unions'.2

Zonder twijfel zijn enkele, reeds besproken aspecten van het op-
treden van een aantal bonden aan dit onbehagen niet vreemd.

Een tweede oorzaak van het ontbreken van sympathie kan gelegen
zijn in de concrete uitwerkingen van de wettelijke bepalingen, welke
de status en positie van de vakbeweging regelen.

Het recht tot organisatie is eerst na lange en soms bittere strijd
erkend en tussen de principiele erkenning  in  I 842  en de National
Labor Relations  Act  van   I 935 (bekend als Wagner-Act),  die aan
alle feitelijke belemmeringen een einde maakte, bleek eveneens nog
een lange en moeilijke weg te liggen.

De sindsdien verkregen ervaring heeft uitgewezen, dat men met
de Wagner-Act het doel voorbijgeschoten heeft. Voorbijgeschoten
in tweeerlei opzicht, namelijk in een te ver gaande versterking van
de positie der 'unions' en eveneens in een beperking van de macht

1   Vgl.  F.J.H.M.  VAN DER VEN  art.  cit.   I 962. De auteur schetst de grote lijn van
de hier aan de horizon opkomende problematiek.
2 Aldus het oordeel van B.C. ROBERTS op. cit. I 959 9 3

84



van de ondernemers door enige onredelijke - althans onredelijk te
interpreteren -, verbodsbepalingen.

Onnodig versterkt werd de positie van de vakverenigingen door hetopenen van de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst,
welke een onderneming tot 'union shop' maakt. Een dergelijke
overeenkomst wordt aangegaan tussen een als 'representatief'
gekozen vakbond en een onderneming, welke zich verplicht slechts
werknemers in dienst te hebben, die binnen dertig dagen na het
aanvaarden  van hun werkkring  lid  van  deze bond geworden zijn.Het niet voldoen  aan de contributieverplichting leidt tot ontslag. 1

Het is duidelijk, dat in een dergelijk contract - thans nog slechts
in twintig van de vijftig staten verboden - een groot stuk persoon-
lijke vrijheid aan de versterking van de positie der vakverenigingwordt opgeofferd en tevens, dat critiek op - en verzet tegen de
vakbeweging  hier een blijvend aangrijpingspunt vinden. 2

De Wagner-Act verplicht de ondernemers aan c.a.0.-bespre-kingen deel te nemen en verbiedt alle handelingen, welke op eniger-
lei wijze als 'unfair labor practices' zouden kunnen worden geinter-
preteerd.3 De omschrijvingen zijn vaag en dit feit, gecombineerd
met de algemene neiging van de Amerikaanse burger tot het zoeken
van recht langs formele weg, heeft geleid tot een situatie, welke de
toeschouwer uit Europa met verbazing vervult. Hierbij komt nog,
dat het optreden tegen misbruiken ernstig wordt bemoeilijkt door
onzekerheid ten aanzien van de vraag, welke de competente, recht-
sprekende instantie is.4

De veranderingen, welke  de Taft Hartley  Act  van   I 947  in   de
wetgeving aanbracht - en waarbij o.m. ook een aantal practijken

1  Vgl. B.C. ROBER·rs op. cit.  1959 P. 96.
2   Vgl.   B.C.   ROBERTS  op.  cit.   1 959  PP·  47/55· De auteur spreekt  over  een,   uit
historisch oogpunt zeer weI te begrijpen, 'pathological concern of unions with
the maintenance of their institutional security' en van een 'almost fanatical
obsession'. (P. 49).

Vgl. eveneens F.J.H.M. v.D. VEN art. cit.  I962 p.  352 e.v. en de daar weer-
gegeven critische stemmen van enkele Amerikaanse schrijver .3 Vgl. NEIL W. CHAMBERLAIN Op. Cit. 1957 PA 256/257· Verboden zijn o.m.
'surveillance of union activities, threats that union membership or activity would
result in economic detriment, such as the closing or removal of the plant, or the
loss of employment, pay, promotion or other benefits.'
4 Vgl. F.J.H.M. v.D. VEN art. cit. 9 352. Eveneens NEIL  . CHAMBERLAIN Op.
Cit.  I 957 P· 257· De auteur vermeldt, dat in 1954 bijna 6000 processen over'unfair
labor practices' alsmede bijna 8000 rechtsgedingen over 'representation'-kwesties
werden gevoerd. Dit geschiedt dan met inschakeling van de National Labor
Relations Board, een speciaal met de uitvoering van deze wetgeving belast
orgaan.
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van de 'unions' verboden werdeni, - brachten in dit opzicht geen
verbetering. Het behoeft geen toelichting, dat deze juridische nevel
om de faits et gestes van een aantal vakbonden in de Verenigde
Staten, er weinig toe bijdraagt, de vakbeweging als zodanig tot een
algemeen gewaardeerd structuurelement van de samenleving te
rnaken.

§ 3 DE WERAGEVERSORGANISATIES

Het is niet mogelijk aan de zijde van de werkgevers een passend
pendant voor de werknemersvakbeweging te vinden.

Er is in de Verenigde Staten geen organisatie van ondernemers,
die van een zodanige overheersende betekenis is, dat men haar
als een tegenhanger van de AFL-CIO-federatie zou kunnen
beschouwen.

Op het niveau van de bedrijfstak bestaat een beperkt aantal ver-
enigingen van werkgevers, waarvan er enkele ad hoc gevormd
worden met het oog op collectieve loonbesprekingen, andere een
permanent secretariaat bezitten. Slechts zelden omvatten deze or-
ganisaties dan nog de gehele nationale bedrijfstak.

De laatste jaren is er, met name in de staalbedrijven en in de
automobielindustrie, een ontwikkeling naar meer onderlinge samen-
werking bij de loonbesprekingen, waarneembaar.

Een algemeen karakter heeft de National Association of Ma-
nufacturers,   (N.A.M.),  doch men krijgt de indruk,  dat   deze   ver-
eniging tot dusverre in hoofdzaak fungeerde als podium voor het
tot uiting brengen van de in de kringen der ondernemers levende
opvattingen.

Dat men niettemin toch deze organisatie als de meest representa-
tieve  mag zien, bewijst   het  feit,   dat  zij   het  was,  die in  mei  I 960
- onder de indruk van de verontrusting over de ontwikkeling van
de 'industrial relations', welke de grote staking in de staalindustrie
in   I 959 in geheel Amerika teweegbracht  -  de stap zette  naar  een
formeel contact met de AFL/CIO.

1 Verboden zijn o.m. intimidatie en geweldpleging bij het 'posten', het uit-
oefenen van druk tot organisatie op zelfstandigen en bepaalde vormen van
boycot. Vgl. Neil W. CHAMBERLAIN op. cit. 1957 P· 257· Verboden werd ook de
'closed-shop' clausule, terwijl aan de 'union-shop' zekere voorwaarden werden
gesteld. In vele gevallen werden deze verbodsbepalingen zonder meer genegeerd.
Vgl. LLOYD G. REYNOLDS op. cit.  1950 PP· 286/287·

Merkwaardig in Nederlandse ogen is ook het verbod van 'feather-bedding',
d.w.z. het overeenkomen van betaling voor niet verrichte diensten.
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§ 4 DE OVERHEID

Welke rol speelt nu de overheid op de arbeidsmarkt in de Verenigde
Staten?

Bij de beantwoording van deze vraag zal afzonderlijk aandacht
worden besteed aan de blijvende, zowel als aan de tijdelijke vormen
van overheidsingrijpen.

Blijuende uoorzieningen
Tot de blijvende behoren in de eerste plaats de wettelijke voor-

zieningen, welke de vrijheid tot organisatie en de activiteit der
groeperingen regelen. Wij noemden in ander verband reeds een
aantal elementen uit deze wetgeving, doch nog niet een belangrijke
beperking van de vrijheid der partners bij de loonvorming, welke
in  de Taft Hartley  Act  van  I 947  werd  geintroduceerd. Op grond
van deze wet kan de President, indien hij de veiligheid ofhet welzijn
van het land door een staking bedreigd acht, het bevel geven om
gedurende tachtig dagen het werk te hervatten. Een door de Presi-
dent in te stellen commissie zal de juiste feiten vaststellen,  doch zich
van aanbevelingen onthouden.

Wel kunnen in de 'afkoelingspriode' pogingen tot berniddeling en
verzoening worden gedaan en hierbij kan 66n der vaste bemidde-
lingsorganen van de afzonderlijke staten ofvan de Federatie worden
ingeschakeld.

In het algemeen is de activiteit van deze vaste arbitragecolleges
beperkt tot geschillen over bestaande arbeidsovereenkomsten.
Nieuwe contracten zijn slechts zelden het voorwerp van arbitrage.

Het is in dit verband van belang er op te wijzen, dat het in de Ver-
enigde Staten gebruikelijk is, in de collectieve contracten alle
arbeidsvoorwaarden 'uitputtend' te regelen. Het sluitstuk van een
dergelijke uitvoerige c.a.0. vormt dan de regeling van de 'grievance
procedure'. Hierbij worden instanties op steeds hoger niveau inge-
schakeld, doch een belangrijke taak blijft weggelegd voor vertrou-
wenslieden uit het bedrijf zelf. 1

Een rechtstreekse interventie in het marktmechanisme van
blijvende aard is gelegen in de vaststelling door de Regering van een
voor alle staten geldend minimumloon. De werkingssfeer is echter
beperkt tot die groepen van werknemers, die bij de handel tussen

1  gl. NEIL  . CHAMBERLAIN Op. Cit. 1957 PP 303/305· De auteur ziet hier een
belangrijk element van zelfwerkzaamheid van groepen vakbondsleden. 'It is
often said that the grievance procedure is the most succesful aspect of collective
bargaining in the United States'. Dit lijkt ons een loftuiging van zeer betrekkelijke
waarde.
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de staten betrokken zijn. De vaagheid van deze beperkende bepaling
heeft tot menig meningsverschil aanleiding gegeven.1

In bepaalde delen van het land ofvoor bepaalde bedrijven zal een
dergelijk minimumloon van direct belang zijn;  voor de nationale
economie als geheel ligt de betekenis in het feit van de beweging,
welke onder ornstandigheden (algemene) repercussies kan hebben. 2

Een andere weg tot interventie in de loonvorming ligt in de
bevoegdheid van de overheid om aan Regeringsopdrachten de voor-
waarde van bepaalde, voorgeschreven lonen te verbinden. In de
practijk komt dit, zoals ook in Engeland, neer op een aanpassing
aan wat gangbaar is. 3

Tenslotte beschikt de overheid uit de aard der zaak over liet
middel van de vaststelling van de lonen en salarissen van degenen,
die zij zelf in dienst heeft.

Volgens sommigen is hierbij van leiding geven geen sprake; hoog-
stens volgt de overheid aarzelend en op grote afstand de ontwikke-
ling in de private sector. 4

Hoe dit ook moge zijn, het is zeker, dat men in de Verenigde Staten
niet de genationaliseerde bedrijven kent, welke met betrekking tot
de loonvorming voor een Regering grote zorgen, doch daarnaast
ook grote mogelijkheden met zich mede brengen.

Het geheel overziende komt men tot de conclusie, dat het arsenaal
van blijvende instrumenten tot het uitoefenen van directe invloed
op de loonontwikkeling zeer beperkt is.

Op  de weg van de overredingvan de partners in het loongesprek en
van de beinvloeding der openbare mening wordt nader teruggeko-
men; ditzelfde geldt  voor het hanteren van middelen van indirecte
loonpolitiek, met name door maatregelen op monetair terrein.

Twee perioden van nationale loonpolitiek
Van rechtstreeks belang voor onze studie is het thans aandacht

te besteden aan een tweetal perioden, waarin de overheid, op grond
van bijzondere omstandigheden, op directe wijze in de loonvorming
heeft ingegrepen.

1  In I 96I mislukte een poging van de President om door een andere interpretatie
van 'interstate commerce' de werkingssfeer met enige millioenen werknemers uit
te breiden. Het voorstel kwam 66n stem te kort.
2  Vgl· GEORGE MACESICH EN CHARLES J.  STEWART JR. : Recent Department of
Labor Studies of Minimum Wage Effects,   77w Southern Economic Journal,   1959
p. 281 e.v.
3 De basis vormt de Walsh Healy Public Contracts Act van I936.
4  Vgl. J.K.  GALBRAITH: De economie  van de overvloed,  I 961 (Nederlandse
vertaling van The Affluent Society) p. 231 e.v.
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Welke ervaringen werden met de toen daadwerkelijk-zij hetslechts
kort - gevoerde nationale loonpolitiek opgedaan?

Het eerste experiment valt in de tweede wereldoorlog en als
zodanig eigenlijk niet binnen de periode, waarop onze studie be-
trekking heeft. Met de tweede poging, verbonden aan de Korea-
crisis van I 950-I952 is dit wel het geval en de grote mate van over-
eenkomst tussen de gang van zaken in beide perioden motiveert een
gezamenlijke behandeling.

Een beschouwing van de relevante gegevens leert, dat de resul-
taten gering waren. De doelstelling was in beide tijdvakken in de
eerste plaats een stabilisatie van lonen en prijzen. 1   Zeker  geen
gemakkelijke opgave in tijden van oorlog en oorlogsgevaar, wanneer
niet alleen de overheid zich genoopt kan zien tot 'deficit-spending'
over te gaan, doch ook bedrijfsleven en publiek alle liquide reserves

in goederen trachten om te zetten.
Zij is dan ook te zwaar gebleken. De gemiddeld verdiende lonen

bereikten  aan het einde  van de oorlog  (I 945)  een  peil  van   I87,  de
consumentenprijzen van  I 2   (en een jaar later  I 40) , beide met I939
als basisjaar. 2

In de tweede periode bleken de lonen in  I 952 een nivau van I 28 te
hebben bereikt, terwijl het prijspeil  op   I I 4 moet worden gesteld,
beide  met het gemiddelde  van de jaren  I947/ I 949  als  basis.3

Uit de aard der zaak blijft de vraag open, ofer zonder het ingrijpen
van de overheid niet een verdergaande inflatie zou zijn opgetreden.
Het is een vraag, waarop, naar het ons voorkomt, zeer waarschijn-
lijk in bevestigende zin geantwoord zal moeten worden.

Een zekere matiging is vermoedelijk wel verkregen, doch de met de
loonbewaking belaste instantie was 'evenmin voor onbepaalde tijd
(in staat) weerstand te bieden aan de machtige economische druk,
die door de oorlog in het leven werd geroepen, als de dam van
Assawan vermocht de wateren van de Nijl te keren. Een overstroming
kon slechts worden voorkomen door een onafgebroken uitstromen
langs de sluisgaten toe te laten:4

Deze wat lyrische vergelijking geeft zeker een goed beeld van
de gang van zaken, maar zij verklaart nog weinig.

1 Op een tweede doelstelling, het behoud van een zekere arbeidsvrede, wordt
nader teruggekomen.
2   Ontleend  aan B.C. ROBERTS  op.  Cit.  I958  p.  49  (door  ons op basis   1939   be-
rekend en afgerond). Bron: Bureau of Labor Statistics. Opmerkelijk  is de sterke
Stijging der reele lonen gedurende de oorlog, welke uit de vergelijking van
beide cijfers volgt.
3  Ontleend  aan  B.C.  RoBERTs op.  cit.  I958  9  81. Bron: Monthly Labor Review.
4 idem P· 50. De auteur beschrijft hier de periode in de wereldoorlog.
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Het is evenwel juist de verklaring, welke onze bijzondere belang-
stelling heeft en wij willen trachten haar door een nadere analyse
van de opgedane ervaringen te vinden. 1

Als uitgangspunt hanteren wij hierbij enkele vragen, welke in
het algemeen ten aanzien van problemen van economisch beleid
kunnen worden gesteld. Vragen namelijk omtrent de doelstelling:
staat het doel aan de overheid helder voor ogen? - en met betrekking
tot het instrument:  is dit adequaat, d.w.z. berekend voor de speci-
fieke taak, wordt het tijdig aangewend en vooral ook, wordt het met
voldoende kracht ingezet?

Op de eerste vraag lijkt een bevestigend antwoord mogelijk, zij
het, dat het tijdens de oorlog tot october  I 942 duurde, vooraleer een
speciale wet de President de formele opdracht gaf lonen en prijzen
te  stabiliseren. 2   In de Korea-periode  werd in december  I 950 een
Economic Stabilization Agency opgericht met afdelingen voor de
stabilisatie van lonen, resp. prijzen. De namen van de gecreeerde
organens wijzen op een duidelijke doelstelling.

Bijzonder opmerkelijk is het, dat klaarblijkelijk geen aandacht is
besteed aan het onderscheid tussen stabilisatie van lonen en stabili-
satie van loonkosten (arbeidskosten). Juist  in  het  land met grote
prestaties waar het gaat om verbetering van productiviteit, valt
deze omissie op. Bij de uitwerking van criteria diende dit vraagstuk,
zoals wij nog zullen zien, zich uiteraard aan.

Het tweede door ons aan de orde gestelde punt betrof de vraag,
of het instrument wel voor zijn taak berekend was.

In het begin was dit niet het geval. De National War Labor Board
- welk orgaan zijn opgave in het eerste jaar beperkt zag tot het op-
lossen van bepaalde geschillen - verkreeg eerst na de genoemde wet
van   october   I 942 een formeel en algemeen vetorecht ten aanzien
van voorgenomen loonsverhogingen. Vanaf dat tijdstip komt de
loonontwikkeling beter onder controle. Neemt men nogmaals  I 939
als  uitgangspunt, dan blijken de lonen  in   I 942 gemiddeld  een  peil
van I 53 bereikt te hebben, om daarna, d.w.z. in dejaren 1943/1945,
tot I87 te stijgen.4 In de Korea-periode beschikte het desbetreffende
orgaan wel onmiddellijk over voldoende bevoegdheden.

1 B.C. ROBERTS' National Wages Policy in War and Peace blijkt ons opnieuw
een  goede gids.  Vgl.  pp.  40/52  en 66/82, uitgave  I 958.
2   De Economic Stabilization Act; tevoren   werd wel reeds   naar een zekere
stabilisatie gestreefd.
3  Office of Price Stabilization en Wage Stabilization Board.
4  Vgl.  B.C.  ROBERTS  op.  Cit.   1 958  PP. 49/50· Onze cijfers zijn uit de daar ver-
strekte gegevens berekend. Nog sterker spreekt het verschil, wanneer men de
overeengekomen uurlonen, het eigenlijke aangrijpingspunt voor het veto van de
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Gezien onder een geheel ander aspect, kan men het gecreeerde
instrument zeker adequaat van opzet achten. De samenstelling van
de met de loonbeheersing belaste organen was steeds tripartite; zowel
werkgevers en werknemers als onafhankelijke deskundigen werden
bij het werk betrokken. Weliswaar biedt een dergelijke samenstelling
nog geen waarborg voor gezag, doch dit is een enigszins andere
kwestie, welke nog aan de orde komt.

Veel minder eenvoudig is het een antwoord te geven op de vraag,
of het instrument hanteerbaar was in die zin, dat er redelijk
duidelijke richtlijnen en criteria waren, waarop beslissingen konden
worden afgestemd.

In   I 942   gaf de President enige directieven,  door te spreken van
onjuistheden, ongelijkheid, grove onbillijkheid, alsmede steun aan
de daadwerkelijke oorlogsvoering, als te erkennen motieven voor
loonsherzieningen. 1 Hanteerbare criteria  zijn dit evenwel nog  niet
en de vaagheid van de begrippen bleek groot gevaar voor een ter-
zijde schuiven van de stabilisatie-opzet op te leveren.

Tijdens de Korea-crisis werd het aan de Wage Stabilization Board
overgelaten zijn werkwijze te bepalen.

Het  zou  ons  te ver voeren  hier op bijzonderheden in te gaan;  de
ervaringen kunnen worden samengevat in de constatering, dat men
met tal van wisselende criteria heeft geexperimenteerd. Criteria als
een 'vrije uitloop'  van  tien of vijftien procent om onbillijkheden  in
de overgangsperiode op te vangene, een vergelijking met andere
bedrijfstakken, een binding aan de kosten van levensonderhoud en
in bepaalde gevallen, een (jaarlijkse) stijging op grond van pro-
ductiviteitsverbetering.3 Het behoeft nauwelijks te worden vermeld,
dat de aanvaarding van dergelijke criteria niet zonder moeilijkheden
tot  stand  kwam; men krijgt de indruk, dat telkens opnieuw  werd
getracht de teugels, welke - vooral, maar niet uitsluitend onder de
druk van de vakbeweging - dreigden te ontglippen, weer enigszins
in handen te krijgen.

'The  history of the Wage Stabilization Board is a record ofa series

Board, beziet. RoBERTS komt tot de conclusie, dat slechts een derde decl van de

totale stijging van de overeengekomen uurlonen na de invoering van het veto-
recht heeft plaats gevonden. Deze totale stijging bedroeg 24% in het tijdvak
jan.   1 94 I   tot juli   1 945·
1 Aan een loonpolitiek, gericht op het dirigeren van werknemers naar voor de
oorlogsvoering vitale bedrijven, is de Board niet toegekomen. Deze bedrijven
wisten overigens zich zelf te redden langs allerlei wegen, welke niet zozeer tegen
de letter als wel tegen de geest van de bepalingen indruisten. (functie-vervaging,
verbetering secundaire arbeidsvoorwaarden).
2 Vgl. bijv. NEIL W. CHAMBERLAIN Op. Cit. 1957 PP· 295/296.
3 Als algemene regel werd dit echter nooit aanvaard.
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ofjumps from expedient to expedient, and it is not possible, merely
by dignifying each temporary base with a title, and suggesting that
the jump has been made in accordance with a fundamental prin-
ciple, to hide the fact that the main occupation of the Board was a
vain attempt to stop leaks in the policy of stabilization: 1

Het ontbreken van een door alle partijen gerespecteerde norm
bleek een grote hinderpaal.

Tenslotte kan men de vraag naar het al dan niet adequaat zijn
van het instrument ook in een meer technische zin verstaan. Het
antwoord kan hier bevestigend zijn. In beide perioden is inderdaad
- zij het na enige aanloopmoeilijkheden - een apparaat in het leven
geroepen, dat in overeenstemming is met de algemene verwachting
van de Europese waarnemer van Amerikaanse gebeurtenissen. Er
waren dertien, resp. veertien regionale afdelingen, bemand met in
totaal duizenden volledige krachten en 'part-time'-medewerkers.2

Werd het instrument van loonbeheersing tijdig gehanteend? Op
deze vraag kan het antwoord niet anders dan ontkennend luiden.

Wij zagen reeds, dat in de oorlogsperiode veel kostbare tijd verloren
ging, alvorens ecn werkelijk slagvaardig orgaan werd gecreeerd.

Ook tijdens de Korea-crisis werd te laat ingegrepen; de onbeheerste
koopgolf van het publiek  had zijn effect reeds op  het  loon- en prijs-
peil doen gevoelen, alvorens de Economic Stabilization Agency haar
arbeid kon aanvangen.3

Een keer temeer bleek de 'timing' van cen maatregel van eco-
nomische politiek een uiterst belangrijke zaak te zijn.

***

De laatste vraag, welke wij stelden, betreft de wijze van hantering
van het instrument. Was deze wel voldoende krachtig? Opnieuw
moet in ontkennende zin geantwoord worden, zij het, dat enige
nuancering noodzakelijk is.

Bij herhaling zijn de met de loonbeheersing belaste organen, of
erger nog de Regering zelf, gezwicht voor stakingsdreiging. Ge-

1 B.C. ROBERTS op. cit. I 958 p. BI.
2 In de oorIogsperiode werden 20.000 geschillen beslecht en op 460.000 aan-
vragen werd in positieve zin beslist. Niet minder dan 70.000 gevallen van vcr-
moedelijke overtreding werden onderzocht. Tijdens de Koreacrisis behandelde
de Wage Stabilization Board  in  de 23 maanden van zijn bestaan  I 15·000  aan-
vragen, waarvan 85% werd goedgekeurd.
3 Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. I958 9 69. De auteur merkt op - terecht naar ons
gevoelen-dat een halfjaar vroeger ingrijpen veel van de moeilijkheden, waarvoor
de Wage Stabilization Board zich gesteld zag, had kunnen voorkomen.
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zwiclit in die zin, dat een op normale wijze tot stand gekomen
meerderheidsbeslissing werd gewijzigd.1

Veelzeggend is het, dat, zowel in I 94 I en I 943, als in 1952 de
decisie van het door de overheid ingestelde orgaan werd doorkruist
door een rechtstreeks ingrijpen van de President ten gunste van de
werknemers.2 Een verslapping van het stabilisatiebeleid was hiervan
uiteraard het gevolg.

Hoewel het moeilijk valt met betrekking tot deze gevallen niet
aan (partij-)politieke overwegingen te denken, zo menen wij toch,
dat het ontbreken van een krachtige hand hieruit niet volledig kan
worden verklaard. De werkelijke oorzaken lager dieper; zij hielden
verband  met  het feit,  dat - de opneming van representanten  van
werknemers en werkgevers  in alle colleges ten spijt - de mentale
aansluiting tussen overheid en bedrijfsleven klaarblijkelijk niet werd
verkregen.

Een krachtiger hanteren van het instrument zou onder deze om-
standigheden hebben kunnen leiden tot ernstige verstoringen van
de  arbeidsvrede  en (nog grotere) ontduiking van voorschriften. 3

Men raakt hier naar onze overtuiging de kern van de zaak, welke
zich op eenvoudige wijze laat formuleren in de stelling, dat een
volledige nationale loonpolitiek practisch niet te voeren valt, daar
waar zij niet door een groot deel van de werknemers en werkgevers
gedragen wordt.4

1 Dit geschiedde met name t.a.v. de mijnwerkersbond, die onder leiding van de
befaamde John Lewis verschillende malen het overheidsgezag tartte. Vgl.
B.C.  ROBERTS op.  cit.  1958 PA  41, 48, 49,  68 en  76
2  In 194I gebeurde  dit  t.a.v. de Defense Mediation Board, een voorloper van de
War Labour Board, welke  in een geschil moest beslissen. In I 943 greep de Presi-
dent aanvankelijk welten gunste van dejuist genoemde Board in, doch kort daarna
willigde hij de meeste eisen  van de mijnwerkers in. ROBERTSziet in de Taft Hart-
ley  wet  van   r 947 een reactie van het Congres op de uitdaging van Lewis (p.  49).

In 1952 werd deWage Stabilization Board - aan devooravond van een Presidents-
verkiezing - in een loonsverhogingskwestie door Presidentieel ingrijpen buiten
spel gezet.
3 Er waren op zich zelf voldoende sancties, al bleef de controle moeilijk. Naast
de zelden opgelegde normale straffen (boete en gevangenisstraf) was er de kans
op uitsluiting van Regeringsopdrachten. Ook de fiscus speelde een educatieve
rol  door te weigeren 'zwarte' Ionen als onkosten te erkennen.
4 In deze geest oordeelt ook ROBERTS aan het einde van zon beschouwing over
de stabilisatiepoging tijdens de Korea-periode: 'Great   as the differences   in
American and British methods  were,  they  had one thing in common;   that
ultimately they both rested on the willingness of employers and unions to accept
and abide by the policy decisions of the authorities. American policy which was
at  bottom a voluntary policy of wage restraint, in spite of its legalistic framework,
suffered the same fate as its British counterpart. It was abandoned by both sides
when it failed to suit their economic interests.' B.C. ROBERTS op. cit. 1958 p. 82.
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Deze kwestie brengt ons als vanzelf op het onderwerp sociale
vrede. Het voorkomen van conflicten was in de (korte) periode,waarin de Verenigde Staten nog niet aan de oorlog deelnamen, de
taak van een nieuw gecreeerd orgaan, de Defense Mediation Board.

Na 'Pearl Harbour' trad een nieuwe phase in, welke in dit opzicht
werd gekenmerkt door een belofte van werkgevers en werknemers
aan de President, om zich van stakingen en lock-outs te onthouden.

Geschillen zouden in vreedzam overleg worden opgelost en zo
nodig beslecht door de War Labour Board (hetzelfde college dus,
dat  met de loonbewaking was belast).1

Men kan hier spreken van een tweede doelstelling. Een doelstelling
echter, welke in genendele werd bereikt.

Indien men het gemiddelde van de vijfaan de oorlog voorafgaande
jaren als basis neemt, dan laat het beeld van de arbeidsonrust zich
als volgt samenvatten:

TABEL 3
I935-1939 -  I002

aantal stakingen ue,toren man-dagen

I 94I 150                  I 36
I 942 I 04                  25
I 943 131                   80
I 944 173                   5I
1945 I66 224

Het is zeer teleurstellend te zien, dat zelfs de worsteling op leven en
dood, waarin toen de vrije wereld onder leiding van de Verenigde
Staten gewikkeld was, niet vermocht een toenemend gebruik van
het stakingswapen te verhinderen.3

Ligt dan, zo kan men zich afvragen, de diepste oorzaak van het

1 In de Korea-periode waren de werkgevers en werknemers niet door een soort-
gelijke belofte gebonden.
2  Ontleend  aan   B.C.   RoBERTs  op.  cit.   1958  9   48. Bron: Bureau of Labour
Statistics.
a Het einde van de oorlog bracht overigens nog grotere spanningen, die zich in
arbeidsconflicten van ongekende omvang ontlaadden. In de twaalf maanden,
welke op Victory-day volgden, registreerde men ruim 4600 stakingen, waarbij
vijf miljoen werknemers betrokken waren en  I 20 miljoen arbeidsdagen verloren
gingen.   Op de boven aangegeven indexbasis betekent  dit   162  voor  het   aantal
stakingen en  762 !  voor het aantal verloren dagen.  Vgl. B.C. ROBERTS op. cit.
1958 P. 52.

94



falen van het op stabilisatie en arbeidsvrede gerichte beleid in
onvoldoende medewerking van werkgevers en werknemers? Ook
hier kan een haastig gegeven bevestigend antwoord misplaatst zijn.

Het is zeer aannemelijk, dat een weinig op het algemeen belang
gerichte gezindheid mede een rol heeft gespeeld, doch het is niet
uitgesloten, dat de onverschilligheid van het bedrijfsleven ten dele
te verklaren valt uit een te 'geisoleerde' aanwending van het instru-
ment der nationale loonpolitiek. Juist hierdoor kunnen de krachten
worden opgewekt, welke ROBERTS schilderachtig met de wateren
van de Nijl meende te mogen vergelijken. 1

Wil men de effectiviteit van een volledige, nationale loonpolitiek
beoordelen, dan dient men haar uitwerking te zien, daar waar zij
een element vormt in een evenwichtig samenstel van maatregelen.

De Verenigde Staten kenden in de oorlog een zekereprijsbeheersing
en bepaalde maatregelen op fiscaal terrein. De vraag is echter, of
men hier werkelijk van een goed doordacht en consequent uitge-
voerd beleid mag spreken. De woorden, waarmede ROBERTS zijn
beschouwing over de Korea-periode besluit, doen twijfel rijzen.
'De les was niet, dat de pogingen om een nationale loonpolitiek te
voeren nutteloos waren, maar dat beheersing (van lonen en prijzen
D.) all66n, geen inflatie kan voorkomen in omstandigheden van
volledige werkgelegenheid en overmatige vraag'.2

Incidenteel ingrijpen
Heeft de overheid in de Verenigde Staten na  I 952 nog pogingen

gedaan, om de loonvorming te beinvloeden?
Voorzover het gaat om indirecte beinvloeding is dit zeker het geval

geweest. De Regering heeft veelvuldig gebruik gemaakt van instru-
menten op het terrein van de kartelpolitiek en het monetaire beleid;
het is echter onzeker, of hierbij aan een bewust gewild effect op de
loonvorming is gedacht. Een zeker 'dempen' van conjunctuur-
schommelingen en een rechtstreeks tegengaan van infiatie, lijken
meer voor de hand liggende doelstellingen te zijn geweest.3

Het directe ingrijpen van de overheid in het loonvormingsproces

1 Vgl. P. 89
2 B.C. ROBERTs Op. Cit. I 958 p. 82.
3 Het Regeringsbeleid op monetair terrein, in de ruimste zin van het woord,
omvatte rentemutaties, open marktpolitiek, credietrestrictie, met name t.a.v.
hypothecaire leningen en 'timing' van veranderingen in de belastingdruk. Een
volledige weergave zou ons buiten het kader van onze studie voeren. Een nadere
orientatie geeft het O.E.E.C.-rapport The Problem of Rising Prices,  196 I  p.  273
e.v. Zeer uitvoerige gegevens verschaft het STAFF-report on employment, growth
and price levels  1959  in de hoofdstukken  8  en  9.
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bleef beperkt tot enkele maatregelen op grond van de Taft Hartley
wet. Met name was dit het geval, toen een langdurige staking in
I 959 in een zeer belangrijke bedrijfstak, de staalindustrie, de natio-
nale economie dreigde te ontwrichten. 1   In de jaren    I 96I / I 962
brachten o.m. de moeilijkheden met betrekking tot de betalings-
balans de President er toe, een dringend beroep te doen op werk-
gevers en werknemers, om matiging te betrachten in loon- en
prijsverhogingen. Wederom was het de staalindustrie, welke hierbij
in het centrum van de belangstelling stond en dit is begrijpelijk,
wanneer men bedenkt, dat een arbeidscontract in deze branche in
brede kring als een 'key bargain', d.w.z. als een voorbeeld ter
navolging, wordt beschouwd. Bovendien is staal zelf cen typisch
basisproduct voor een moderne samenleving.

Inderdaad bleven de loonsverhogingen conform de wensen van de
President gematigd, d.w.z. binnen de door productiviteitsverbete-
ring gecreeerde ruimte, doch een onmiddellijk daarop volgende
prijsverhoging leidde tot een krachtproef tussen Regering en groot-
industrie. De President hanteerde het wapen van de overheids-
opdrachten en wist te bereiken, dat de verhoging werd ingetrokken.

Dit rechtstreeks ingrijpen in vredestijd was in Amerikaanse ver-
houdingen een aangelegenheid, welke de publieke opinie zeer sterk
heeft bezig gehouden en tot heftige discussies heeft geleid.

'Property is a hostage, not only to the forces ofthe market, to taxes,
to all winds of change in the modern world, but also to the Presi-
dent's judgment  of the national interest'; zo bracht HARRIS  Op
welsprekende wijze de verontrusting in de kringen der ondernemers
tot uitdrukking. 2

Het zal inderdaad moeilijk zijn lang voort te gaan op de weg van
het incidenteel ingrijpen, dat zo gemakkelijk het odium van wille-
keur op zich laadt.

Maar  mag men  hier dan geen aanwijzing in zien voor de noodzaak
tot bezinning op een stelsel, waarin overleg en georganiseerde
samenwerking dergelijke vrij ruwe botsingen voorkomen?

In een der volgende paragrafen zal worden nagegaan of - en
in hoeverre, een dergelijke bezinning reeds heeft plaats gevonden.

1   Eerst in januari 1960 kregen de onderhandelingen definitief hun beslag  met
de aanvaarding van een meerjarig contract, dat belangrijke verbeteringen voor
de werknemers bracht.
2  C·LOWELL HARRIS: President Kennedy's action on steel prices, E.S.B., 16 mei
1 962   PP.  445/446. De schrijver geeft een overzicht van verschillende achter-
gronden en signaleert een 'anti-business crusade unlike anything since the days
of President Roosevelts New Deal'
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§ 5 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

Tot welke resultaten heeft de in de Verenigde Staten gevoerde
economische politiek geleid?

Ten behoeve van het antwoord op deze vraag is een tabel opgesteld,
waarin de ontwikkeling van een aantal relevante grootlieden is weer-
gegeven. In onderling verband gezien, bieden zij een sterk vereen-

TABEL 4

DE VERENIGDE STATEN
1953 - too

gegeuens m.b.t. grogi werkloosheid 1,prijspeit lonen

jaar
bevot-    br.  nat. I             nat.             1

% index      consum.  pe  uurl             P.  uteek

king  product I inkomen P4»n 5
uerd. lonen

Pey hoofd \ 1

1

1

nomin. real1    -- 1
,1 2|3'  4  1 5,6  7 |8|9  I O

1950 95 86  92 5,3 183 90 82 83 92
195I 97 93  86 3,3 1 I4 97 90 90 93
I952 98 96  94 3,1 I07 100     94     95     95
1953 IOO 100 IOO 2,9 IOO IOO 100 100 100

I 954 10 I             98                       98                5,6 193 IOO 102 IOO IOO

I955 103 I 06 I 05 4,4 152 IOO I 07 107 I 07

I956 105 I 08 108 4,2 I45 102 112 II2 IIO

1957 I 07 IIO I 07 4,3 I48 105 1 I 8 II5 IIO

1958 I 09 I 09 I 02 6,8 237 108 I 2I II7 I 08

I 959 III 116 108 5,5 I 90 109 I 26 125 II5
I 960 113 II9 108 5,6 193 III 130 I 27 II4
I 961 II5 I15 108 6,7 23I II2 133 I 3I II8

I 962 117 I 27 1 I 2 5,7 I 97 113 I 37 I 37 I 2I

2 -  bevolking per 30 juni
3 = bruto nationaal product tegen constante prijzen (ramingen O.E.E.C.)
4 = nationaal inkomen per hoofd v.d. totale bevolking.
5 = % van beroepsbevolking, incl. zelfstandigen, exclusief overheidsdienaren
8 = uurverdienste in de industrie.
9  en  1 0 = verdiende lonen  in de industrie  p.  week
Bronnen: O.E.E.C.-uitgave: General   Statistics,   nov.    1962   en   met   name   voor

7 962 :  Survey  of Current Business,  nov.  I 962
In verschillende gevallen zijn de indices door ons uit het basismateriaal berekend.

De  cij fers  voor  1962  -  ten  dele op schattingen berustend  -  zijn als voorlopig
te beschouwen.
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voudigd, doch daardoor ook een in hoofdtrekken duidelijk zichtbaar
beeld van de verkregen resultaten.

De  werkgelegenheid
Een doelstelling, ten aanzien waarvan het resultaat wel zeer on-

bevredigend moet worden geacht, is de volledige werkgelegenheid.
Niettemin is zij  in de Amerikaanse samenleving uitdrukkelijk

gesteld, met name in de Employment Act van  I 946.1 Zonder twijfel
deed zich hierbij de herinnering gelden aan de grote depressie uit
de dertiger jaren, welke op ruwe wijze het economisch optimisme
- lange tijd zo kenmerkend voor de gedachtengang in de Nieuwe
Wereld - had verstoord. Hoewel de wijd verbreide vrees voor  een
ernstige terugslag in de bedrijvigheid na het beeindigen van de
vijandelijkheden 2, niet werd bewaarheid, getuigen toch de cijfers
van een mate van werkloosheid, welke de waarnemer uit Nederland
volstrekt onaanvaardbaar voorkomt.3 Niet alleen de percentages
zelf, doch ook de, uit de indexreeks blijkende fluctuaties - nog
enigszins 'gedempt' door het gebruik van jaarcijfers - trekken de
aandacht. Zij weerspiegelen duidelijk de instabiliteit van de Ameri-
kaanse conjunctuur. 'Since the end of World War II, there have
been three major recessions, each ofwhich has caused the percentage
of unemployed in the labor force to double approximately'.4

De indruk bestaat, dat men in het algemeen in de Verenigde

1   Vgl.  ook  het  STAFF-report   I 959  P· I G I 'Certainly it would be difTicult  for  any
government to survive today in a developed country which countenanced mass
employment  for any extented period  of time'. In dezelfde geeSt CLAIR  ILCOX:
From Economic Theory to Economic Policy, American Economic  Review,  mei  I 960
P. 33·: 'No administration will ever again permit the number of unemployed to
rise  above a moderate figure.'
2  Vgl. J.K.  GALBRAITH : American Capitalism, The Concept of Countervailing
Power, I952 P. 5
3 Aan het vergelijken van werkloosheidscijfers van verschillende landen zijn
bezwaren van statistische aard verbonden. Vgl. International Comparability of
Unemployment Statistics, Monthly Review, maart I961 9 47 e.v., uitgave van de
Federal Reserve Bank, New York.

Van belang is vooral de in Amerika bestaande gewoonte, om het werkloosheids-
cijfer te relateren aan de beroepsbevolking met inbegrip van de zelfstandigen,
doch met uitsluiting van de overheidsdienaren. Wanneer men - zoals in Europa
gebruikelijk - uitgaat van de zgn. afhankelijke beroepsbevolking, dan komt men
tot cijfers, welke als regel een twintig procent hoger liggen. Vgl. hiervoor het
O.E.E.C.-rapport: The Problem of Rising Prices,  I 96 I  p.  I 26.

Tot weer andere resultaten komt een recent Amerikaans rapport: Measuring
Employment and Unemployment, samengesteld door een speciaal voor dit vraag-
stuk in het leven geroepen commissie. Vgl. de bespreking in 7718 Economist,
I  dec.  I 962  9  908.
4 STAFF-report, 1959 9 163·
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Staten over volledige werkgelegenheid een wat andere opvattingheeft dan in vele Europese landen. Wordt daar gewoonlijk drie
procent  als een maximaal 'toelaatbare' werkloosheid beschouwd;in Amerika is men over een arbeidsreserve van vijf procent nieternstig verontrust. 1

Een belangrijk deel van de werkloosheid is toe te schrijven aan
wat men in de Verenigde Staten wel - met een in onze oren wat
ongewone term - 'prosperity unemployment' noemt. Men verstaat
hieronder dan zowel de frictiewerkloosheid als de structurele
werkloosheid in bepaalde, in ontwikkeling sterk achtergeblevendelen van het land.2

Hoe dit ook zij, men moet helaas vaststellen, dat zelfs de zeer
bescheiden doelstelling van vijf procent in vele gevallen niet werdbereikt. Het is dan ook alleszins te verstaan, dat de verontrusting
ten aanzien van deze doelstelling van economische politiek groei-
ende is. Een nieuwe reden tot bezorgdheid is gelegen in de toene-
mende automatisering. Tengevolge van de snelle technische ont-
wikkeling zou het aantal nieuwe arbeidsplaatsen - zeker tijdelijk -
belangrijk kunnen verminderen. 3

'Unfortunately, evidence is accumulating that the problem ofun-
ployment is a growing, rather than a receding one.'4

De prijsstabiliteit
Ook ten aanzien van een andere doelstelling, de stabiliteit van

het gemiddelde prijspeil, valt een toenemende verontrusting waar
te nemen. Vooral de ontwikkeling sinds   I 955 heeft zorg gebaard.5

1  Vgl·  J.K.  GALBRAITH : De economie  van de overvloed,   1961  p.  264.  Deze
auteur, die men niet licht van conservatieve opvattingen verdenken zal, meent
dat op een totale beroepsbevolking van 67,5 miljoen een aantal van vier miljoen
werklozen (d.i. dus ruim vijfprocent) nodig of althans aanvaardbaar is als margevoor aanpassing en groei en ter voorkoming van een te sterke opwaartse druk op
het prijspeil. De schrijver bepleit een betere steun aan werklozen en wel via een
aan de conjunctuursituatie aangepaste compensatie. Een cijfer van vijf procent,doch dan als maximum, vindt men bij DONALD J. DEWEY: Changing Standards
of economic performance, American Economic Review,  mei  I 960  pli  I I /IG.
2   Vgl.  CLARENCE D. LONG: Prosperity unemployment and its relation to economic
growth and inflation, American Economic Review, mei 1960 p. I45 e.v.
3   Vgl. Het Financule Dagbtad van  2 I  aug. 1962, waarin dit effect van automati-
sering wordt geschat op 66n miljoen (minder) arbeidsplaatsen per jaar.  Elli jaar
melden zich circa drie miljoen nieuwe arbeidskrachten.
4   STAFF-report,   I 959   P·    I 70· Het zesde hoofdstuk   van   dit werk biedt   tal  van
belangwekkende detailgegevens.
5  Vgl. JOSEPH H. PECHMAN: discussieverslag American Economic Review,  mei  I 960
p.  2 18. De auteur signaleert in dit opzicht een scherpe tegenstelling tot de 'geestes-
gesteldheid en opvattingen, welke juist vijf jaar tevoren heersten'.
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Dat men stabiliteit van het prijsniveau  als een doelstelling mag
beschouwen blijkt wel uit de zeer critische instelling van vele
schrijvers met betrekking tot het inflatie-verschijnsel. Een wel-
sprekende  tolk  van deze groep was reeds  in 1952 GALBRAITH:
'de maatschappelijke en politieke gevolgen van open, ernstige
inflatie zijn verderfelijk. Zoals overvloedige, recente ervaring aan-
toont, vernietigt inflatie de doeltreffende werkzaamheid en de inte-
griteit van de Regering. Zij (de inflatie) tast scholen, kerken en
charitatieve instellingen aan, in feite alle goede verworvenheden,
welke de Westerse mens zo naarstig heeft opgebouwd en die hem
veroorloven zichzelf beschaafd te noemen.,1

Afzonderlijke vermelding verdient hier de critiek van ZEBOT, die
van kruipende inflatie, naast andere kwade gevolgen, een toeneming
van de werkloosheid en een neiging om deze permanent te maken
vreest. 2 De opvatting is daarom opmerkelijk, omdat  zij in scherp
contrast staat tot de vaak vernomen opinie, dat inflatie - hoeveel
kwaad men er van moge zeggen - in ieder geval toch een hoog peil
van werkgelegenheid zou verzekeren. Bekend is de opinie van
SCHLICHTER, dat een geringe stijging van het prijsniveau (creeping
inflation) de onvermijdelijke prijs is voor een maximale groei en de
zekerste weg tot het behoud van volledige werkgelegenheid.3

Bij een andere auteur kan men zelfs lezen, dat 'the hopes of most
economists under age fifty ride on inflation', wanneer het gaat om
een vermindering van de werkloosheid.4

Een dergelijke, wat mildere beoordeling van inflatie door som-
migen mag niet worden geinterpreteerd als een ontkenning van de
doelstelling van het stabiele prijsniveau. Zij hangt samen met de in
de Verenigde Staten wijd verbreide opvatting - welke nog nader ter
sprake zal komen - dat volledige werkgelegenheid en economische
groei niet met prijsstabiliteit te combineren zijn.

Voor het ogenblik laten wij deze kwestie rusten, om vast te stellen,

1  J.K.  GALBRArrH : American Capitalism,  I 952  p.  206. GALBRAITH schreef dit
vermoedelijk mede onder de indruk van de inflatie in de Korea-periode. De
strekking van zijn woorden bleef echter ook in latere geschriften gehandhaafd.
2   gl.  CYRIL A.  ZEBOT : President's Advisory Committee on Labor-management
Policy, Review of Social Economy, sept. 1961 p. I17·
3  Vgl.  ARTHuR W.  MARGET :  Inflation, some lessons of recent foreign experience,
American Economic Review,  mei   1960  p. 205, alwaar deze uitspraak van SUMNER

SCHLICIITER wordt weergegeven en besproken. Ook B.C. RoBERTs vermeldt deze
opvattingen.  Vgl.  op.  cit.  1958  9  93·
4  DONALD J·  DEwEY art. cit.  I 960 p.  8. DEwEY zelf acht dit vertrouwen geheel
misplaatst. Daar de auteur ons verder in het onzekere laat t.a. v. het antwoord
op de vraag, welk decl van Amerika's economisten Abraham reeds zag, maakt
zijn markante uitspraak ons niet veel wijzer.
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dat de resultaten met betrekking tot deze doelstelling - een stijging
van het gemiddelde prijspeil sinds I 950 met 26% - slechts matig te
noemen zijn.1  Met name slechts matig, wanneer men bedenkt, dat
het euvel van de 'geimporteerde inflatie', waaraan vooral de landen
met een open economie zijn blootgesteld, voor de Verenigde Staten
van weinig betekenis is. De buitenlandse handel - hoe belangrijk
ook  op  zich  zelf -  kwam  in  I 960, in waarde gemeten, slechts  met
acht procent van het nationale inkomen overeen.2

De betalingsbalans
In hoeverre gelukte het in de Verenigde Staten, om een even-

wichtige ontwikkeling van de betalingsbalans te verkrijgen?
Het antwoord moet opnieuw zijn, dat er slechts van onbevre-

digende resultaten gesproken kan worden.
Ook ten aanzien van dit punt bestaat er, vooral in de laatste

jaren, een groeiende bezorgdheid. 'During the past years Americans
have become highly concerned about the condition of the United
States' balance of payment'.3

Deze situatie is voor de bewoners van de Verenigde Staten even
nieuw als pijnlijk:  'we  are now engaged  in  the  hard but necessary
task of reappraising in the light of recent developments the entire
structure ofAmerican beliefs, aspirations, and governmental policies
regarding the outside world .. : 4

Sinds 1950 vertoonde de betalingsbalans elk jaar een tekort - met
uitzondering  van  I 9575 -  en over de periode  I 950-I 958 wordt  het
totale deficiet  op rond vijftien miljard dollar geschat.6

1  Het cijfer is 26%, wanneer men zich baseert op de kosten van levellsonderhoud.
Zou men gebruik maken van de zgn. Gross National Product (GNP)-defiator,
dan is de stijging nog wat hoger. De GNP-deflator verschilt van de indexreeks
voor de consumentenprijzen in hoofdzaak door het tevens opnemen van het prijs-
verloop der overheidsdiensten. Dit laatste vertoont een sterkere stijging. Vgl.
hiervoor het STAFF-report, I 959 pp· 103 t/m Io . In dit rapport wordt een lans
gebroken voor het gebruik van de GNP-deHator.

Het valt op, dat in het O.E.E.C.-rapport The Problem ofRising Prices  I 96 I, een
aanmerkelijk groter verschil tussen beide indices m.b.t. de V.S. wordt aangegeven.
(pp.  82  en  83).  Dit  kan onze conclusie echter slechts versterken.
2 Vgl. de O.E.E.C.-uitgave: General Statistics,   1 9 6 1   no.  5  pp.   I I 0/I I I.
3  Aldus de aanhef van het elfde hoofdstuk van het STAFF-report,  1959.
4   STAFF-report,   I 959  P·  44 1.   Vgl. ook verschillende recente toespraken  van  de
President tot het Congres.
5   In  dat jaar  nam de export plotseling zeer sterk  toe; de terugslag volgde  een
jaar later. Het STAFF-report ziet een verband met de Suez-crisis. Vgl. p. 479,
laatste alinea.
6 Gegevens ontleend aan het STAFF-repOrt, I959  B 442 tabel  1 1-1.
Voor de periode   I 959/1962   valt het tekort  op   Sig   mld  te  stellen.   Vgl.  o.m.
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Het betalingsbalansprobleem in Amerika is van geheel andere
aard dan bijv. in Nederland het geval kan zijn. Niet alleen is, zoals
reeds vermeld, de betekenis van de buitenlandse handel relatief
geringl; doch de export van goederen en diensten leverde steeds een
aanzienlijk overschot boven de invoer op  (in de periode I950-I 958
gemiddeld  ruim drie miljard dollar per jaar).2

De tekorten op de Amerikaanse betalingsbalans vloeien voort uit
het leiderschap van de Verenigde Staten in vraagstukken van
wereldpolitiek. Dit leiderschap noopte het land tot even imponerende
als kostbare defensie-voorzieningen - waaronder de permanente
stationering van strijdkrachten in het buitenland en velerlei steun
aan bondgenoten - en eveneens tot de nog grotere bedragen ver-
gende, hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden. 3

In de Amerikaanse samenleving is dit innemen van een vooraan-
staande positie in de volkerengemeenschap uitgegroeid tot een
vanzelfsprekende realiteit. Een realiteit, welke wel ter verklaring
van het betalingsbalanstekort kan worden aangevoerd, doch welke
ons hiervoor niet de ogen kan doen sluiten.

Een vorm van leiderschap bestaat er eveneens met betrekking
tot de valuta. De dollar behoort, met het pond sterling, tot de
'key-currencies' en aan dergelijke sleutelvaluta's kunnen, vooral
bij sterk toenemende internationale handel en productie, hoge
eisen worden gesteld.4

Het is bekend, dat de Amerikaanse dollar, evenals het pond
sterling, veel van het oude aureool verloren heeft en dit feit is,
blijkens de ervaringen van de laatste jaren, niet zonder gevaar. In
dit verband mag worden gewezen op de hernieuwde afvloeiing van
goud  uit de Verenigde Staten  in de jaren  I 96I  en  I 962.

Hoe interessant ook op zich zelf; wij moeten de hier liggende

W.F.    KoEN: Het dollarprobleem; de Amerikaanse betalingsbalans   na    I 957,
E.S.B.,  16 jan.  1963 P.  58.
1   Vgl.   O.E.E.C.-uitgave: Generat Statistics,   1 9 6 1   no.   5  pp·   I I o/I I I.   Export-  en
invoerwaarde - hoewel slechts overeenkomend met acht procent van het natio-
naal inkomen in I960 - vertegenwoordigen het bedrag van S35 miljard. De
exportwaarde bedroeg Svo miljard.
2   Dit gegeven is ontleend aan het STAFF-report,  1959 P· 451, tabel  I I -3. Voor de
jaren  I 946-I 958 was het overschot zelfs gemiddeld $4,48 miljard.
8  Ook investeringen van het particuliere bedrijfsleven in het buitenland speelden
een rol. Hiertegenover staan uiteraard inkomsten uit oudere investeringen. Vgl.
STAFF-report, I959 pp. 467/470 en p. 487.
4   Vgl.   het   STAFF-REPORT,    I 959  PP·   475/480. De opstellers   zien een duidelijk
verband tussen de aanzienlijke goud-afvloeiing in de jaren  I957 en I958 en de
toegenomen behoeften aan internationale liquiditeiten. 'This development (het
goudverlies) can be neatly described and analyzed in terms which turn on the
key currency status  of the United States'.   (p.  479) ·
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problematiek verder laten rusten. In het kader van onze studie was
het slechts nodig de onbevredigende resultaten te signaleren en
enigermate te preciseren.

De economische groei
Het is van algemene bekendheid, dat het streven naar econo-

mische groei  in de Verenigde Staten een grote plaats inneemt. 1
In de door ons beschouwde periode is er aan dit streven een

bijzonder aspect verbonden, het aspect namelijk van een politiek
geinspireerde wedijver  met de Sovjet  Unie. 2

Het is nu juist ten aanzien van deze, in de Amerikaanse ver-
houdingen zo belangrijke, doelstelling, dat de resultaten zeer teleur-
stellend moeten worden genoemd.

In het algemeen acht men in de Verenigde Staten een groei van
vier tot vuf procent perjaar noodzakelijk en mogelijk en in het licht

van deze precisering zijn de gevoelens van teleurstelling zeker
begrijpelijk. 3 Tussen   I 953  en   I 957 vertoonde het bruto nationaal
product gemiddeld slechts een groei van 2,4%4 en wanneer men de
index van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking (in

1   Vgl.  J.K.   GALBRAITH:   The   affluent   Society,    1958. De auteur signaleert   en
critiseert een ongelimiteerde, eenzijdige drang naar meer productie, met name
van consumptiegoederen. GALBRAITH zag dit werk overigens in een geheel ander
perspectief dan dat van specifieke groeiproblemen.
2 In dit licht moet men vermoedelijk de wat merkwaardige passage verstaan,
waarmede in het STAFF-report de beschouwingen over de economische groei
worden geopend: 'no economy can match the record  of the American economy
over the last 120 (ja I 20 !D.) years.'  p.  34· Vgl. eveneens  p.  40,  waar niet zonder
fierheid de 'fundamenten van Amerika's economische groei' worden beschreven
in termen van vrij ondernemen, privaat bezit van productiemiddelen e.d. Of
ook p. 63: 'while, as the world leader in research and technology, the United
States can gain less from imitation than other foreign countries . . .'

Een recente studie over dit onderwerp vormt: A EXANDER TANN EN ROBERT W.
CAMPBELL: A Comparison of U.S. and Sovjet Industrial Output, The American
Economic Review, sept. I962 pp· 703/723·

3    gl.   ILLIAM J.  FELLNER : Rapid growth  as an objective of economic policy,
7)g American Economic Review, mei  1960 Pp.  99/ I oo. De schrijver ziet vier procent
als 'a reasonable adequate growth rate' en spreekt derhalve van een algemene
bezorgdheid t.a.v. het groeitempo. Vgl. eveneens het STAFF-report,  1 959, waarin
vier  tot vijf procent groei nodig en mogelijk wordt genoemd.   (pp.   100/101).
Dit rapport wijdt zeer veel aandacht aan deze groeikwestie en de oorzaken der
stagnatie. (pp. 33 t/m I 02).

Vgl. eveneens W.W. Ros'row: The problem ofachieving and maintaining a high
rate of economic growth, a Historian View, 7)w American Economic Review, mei
1 960  p.   T I O:   'it is clear in short  that the future of American growth  is  now
regarded by many Americans as a serious problem'.
4  Vgl.  STAFF-report,   I 959  9 38 tabel  2-2. De toeneming  is hier gemeten  van
pick-tot-piek, wat de conjunctuurphasen betreft.
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constante prijzen)  over de periode I 950-I 962 beschouwt, dan blijkt
voor deze twaalfjaar een toeneming van niet meer dan 22 procent
in totaal. Berekend vanaf I 953, blijkt de gemiddelde stijging tot
iets  meer dan 66n procent per jaar beperkt te blijven. 1

Naast de wel zeer bescheiden hoogte van deze cijfers valt ook het
onregelmatig verloop van de groei op; de fluctuaties weerspiegelen
ook op dit punt de conjunctuurschommelingen.

De vrijwel volledige stagnatie gedurende vijf jaren   na   1 956,   is

even opmerkelijk als verontrustend.

De rechtuaardige inkomensuerdeling
Een doelstelling ten aanzien waarvan het moeilijk is tot een

inzicht in de verkregen resultaten te geraken, is die van de (meer)
rechtvaardige inkomensverdeling. Bestaat er wel zulk een doel-
stelling in de 'affluent society' op het westelijk halfrond? Sommigen
geloven, dat men met betrekking tot het altijd zo netelige vraagstuk
van de inkomensverdeling tot een wapenstilstand gekomen is. Na
lange en vruchteloze strijd zou men de conclusie getrokken hebben,
dat het verkieslijk is, de kwestie van de ongelijkheid in inkomen en
bezit te laten rusten en alle aandacht te concentreren op de ver-
hoging  van de productie. 2

Er schuilt in deze visie zeker een kern van waarheid, doch de
wapenstilstand houdt nog geen verloochening van een doelstelling
op dit terrein in; de felheid, waarmede op het loonfront  vaak  naar
verschuivingen in de inkomensverdeling wordt gestreefd, doet twijfel
rijzen aan het algemeen toepasselijk zijn van deze fraaie - maar wel
zeer optimistische - sociologische constructie.

Een vergelijking van het verloop van de indexcijfers voor de
reele verdiende lonen  - 28% stijging tussen   I 950  en  I 96 I  -  met  de
indices van het reeel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking,
1 7,5%  stijging in dezelfde periode, wijst  op een beperkte,  maar
onmiskenbare verschuiving ten gunste van de werknemers.

Een ander aspect van de inkomensverdeling is dat van de ont-
wikkeling binnen de groep der loontrekkenden. Sommigen zien hier

1 Amerikaanse gegevens hebben nogal eens betrekking op de groei van het
bruto nationaal product zonder meer. Als maatstaf voor de economische 'presta-
tie' van een land komen ons de cijfers over de toeneming van het nationaal
inkomen per hoofd, berekend tegen constante prijzen, zeker zo juist voor. Voor
de prijscorrecties werd uitgegaan van de index voor detailprijzen. De 'GNP-
defiator' zou nog lagere groeicijfers hebben opgeleverd.
2  Vgl. J.K.  GALBRAITH : De economic van de overvloed,  I 961,  met name Hoofd-
stuk VII. Ook deze auteur ziet de 'wapenstilstand' nog niet als een oplossing van
het vraagstuk der ongelijkheid.
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weinig ruimte voor rechtvaardigheidsoverwegingenl, anderen
achten juist het bereiken van rechtvaardigheid op dit terrein een
reele en belangrijke doelstelling van de vakbeweging.2 De criteria
komen echter naar ons gevoelen in de beschouwingen over dit onder-
werp niet of nauwelijks uit de verf; het is dan ook niet te beoordelen,
of de vermindering van verschillen in lonen, welke in de afgelopen
decennia  in de Verenigde Staten (zoals ook in vele andere landen)
heeft plaats gevonden, nu het ideaal van een rechtvaardige in-
komensverdeling al dan niet naderbij heeft gebracht.

Er is evenwel nog een andere maatstaf voor de rechtvaardigheid
van een bepaalde inkomensverdeling, een maatstaf, welke - althans
als minimumnorm - op vrijwel algemene aanvaarding kan bogen.
Zij houdt de vraag in, of een menswaardig bestaan binnen het bereik
van  elk  lid  van de betrokken gemeenschap  ligt. 3

Onder dit aspect bezien - naar onze opvatting het belangrijkste
aspect - achten wij twijfel omtrent het bereiken van de doelstelling
mogelijk.

Een definitief antwoord valt niet te geven, zonder een uitbouw en
verdieping van onze studie in sociologische richting, hetgeen, hoe
aantrekkelijk ook op zich zelf, om practische redenen onmogelijk is.

Het naast elkaar bestaan van grote en vrij algemeen verbreide
welvaart en van bepaalde centra van 'onmaatschappelijkheid' en
wellicht ook van armoede, brengt bij ons een zekere twijfel teweeg.
Een twijfel, welke ons de resultaten op dit punt onzeker doet noemen.

De sociale urede
De laatste doelstelling ten aanzien waarvan wij de verkregen

resultaten onder ogen willen zien, is de sociale vrede.

Nu vertoont de samenleving in een land, dat de helft van een
groot werelddeel beslaat, uit de aard der zaak vele schakeringen,

1  Vgl. JOHN T.  DuNLop: The task of contemporary wage theory. The theory of
Wage   Determination,    1957  P·   3   e.v. Deze auteur  ziet   in alle loontheorie  een
vraag- en aanbodanalyse. 'A wage is a price and the wage structure is a sub-
system ofprices'  (p. 14). DuNLop geeft een verhelderende visie op de loonstructuur
in de V.S., die hij bepaald acht door 'job clusters', d.w.z. een stabiele groep van
functies binnen ondernemingen en door 'wage contours', stabiele groepen van
loonbepalende eenheden, welke samenhangen op grond van branche-verbonden-
heid, of het gemeenschappelijk aangewezen zijn op eenzelfde arbeidsmarkt.
2  rgl. CLARK KERR:Wage relationships, The comparitive impact of market and
power forces. The Theory  of Wage Determination,   1957  9   182. Vgl. eveneens
LLOYD  C.  REYNOLDS : The impact of collective bargaining on  the wage structure
in the United States. The Theory  of Wage Determination,  1957  P·   I 94  e.v.
3 Voor een nadere analyse van de doelstelling rechtvaardige inkomensverdeling
zie p. 268 e.v.

105



van welk aspect uit men haar ook beziet. Het is dan ook slechts
mogelijk in kort bestek iets te zeggen over dat aspect van het maat-
schappelijk leven, dat voor ons als 'sociale vrede' wordt aangeduid
door de aanvaarding van een onvermijdelijk sterke mate van
generalisatie.

Met betrekking tot stakingen moet worden vastgesteld, dat deze
op veel groter schaal voorkomen dan elders ter wereld. In de periode
tussen  I 950 en  I 958 gingen er in de Verenigde Staten zes en twintig
maal zoveel werkdagen verloren als in Nederland, meer dan tien
maal zoveel als in West-Duitsland en vier maal zoveel als in Enge-
land.1

Het onbenut blijven van het productie-apparaat tengevolge van
staking heeft voor de nationale economie ernstiger gevolgen, naar-
mate dit apparaat een hogere waarde vertegenwoordigt. In de
Verenigde Staten, waar zeer veel kapitaalsintensieve (geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde bedrijven) bestaan, zijn daarom
- naast de verliezen voor de samenleving in ideeel opzicht - ook de
materiele gevolgen van veelvuldige stakingen, zeker niet te verwaar-
lozen.

Niet alleen in de frequentie en de duur van stakingen komt het
sociale klimaat tot uitdrukking. Het blijkt ook uit de verhouding
tussen werkgevers en werknemers in het algemeen. Deze nu wordt
door een sterk antagonisme gekenmerkt.2 Het wordt volkomen nor-
maal geacht, dat loonbesprekingen, zoal niet met staking, dan toch
met stakingsdreiging gepaard gaan. Een dergelijke dreiging behoort
min of meer tot het ritueel.3

Deze algemene typering van de verhouding tussen de sociale
groepen sluit gelukkig de gunstige uitzonderingen niet uit. In indivi-
duele ondernemingen en in enkele bedrijfstakken bestaat een geor-
ganiseerde goede samenwerking.4

Misschien mag men het als een lichtpunt beschouwen, dat er in
de kring van de vakbeweging een ommekeer heeft plaats gevonden
in de formele benadering van de verhouding tot de werkgevers en
tot de samenleving als geheel.  In   I 88 I   werden de statuten  van  de

1 Vgl· P· 280 tabel no 20.
2  B.C. ROBERTS wijst op het merkwaardige feit, dat de tegenstellingen juist zo
groot zijn - hij spreekt van 'bitter antagonisme' - in het land, dat meer dan de
Europese landen een sociale structuur van gelijkheid heeft verwezenlijkt. (op.
Cit. 1959 P· 95).
3  Vgl.  B.C. ROBERTS op. cit.  I959·  'A threat of strike is now formal part of the
normal procedure'. De auteur acht dit in vele gevallen absurd.
4  Vgl.  RUPERT J.  EDERER : The industrial Council arrives in America, Review
on  social  economy,  sept.   I 96 I   p.   I 56  e.v. De auteur noemt de bouwnijverheid,  de
electrotechnische branche en de steenkolenwinning.
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AFL opgesteld terwijl (zoals men hierin kan lezen), 'onder   alle
volkeren van de beschaafde wereld een strijd gaande is tussen de
onderdrukkers en onderdrukten van alle landen, een strijd tussen
de kapitalist en de arbeider, die van jaar tot jaar in hevigheid toe-
neemt. . .'

In   I 956 getuigden  AFL  en  CIO  in een prdambule  van  hun  sta-
tuut van samenwerking van een geheel andere instelling:  'Aan  de
onderhandelingstafel, in de samenleving als geheel, in de uitoefening
van onze rechten en plichten als staatsburgers, zullen wij met gevoel
voor verantwoordelijkheid de belangen van het gehele Amerikaanse
volk dienen'.1

De weg van beginsel naar dagelijkse practijk lijkt nog lang...
***

Onze beschouwingen over de resultaten van het economisch beleid
samenvattend, stellen wij vast, dat deze in geen enkel opzicht goed
genoemd kunnen worden. Geheel onbevredigend bleken zij met
betrekking tot de werkgelegenheid, de economische groei en de
sociale vrede.

Ten aanzien van de stabiliteit van het prijspeil en een evenwichtige
ontwikkeling van de betalingsbalans kon hoogstens van een matig
resultaat gesproken worden, terwijl de situatie op het punt van de
rechtvaardige inkomensverdeling onzeker werd genoemd.

Het is wel een weinig opwekkend beeld, dat ons zo voor ogen
komt; het lijkt echter - gezien de statistische gegevens en de vrijwel
unaniem critisch gestemde literatuur - niet mogelijk tot een meer
optimistische conclusie te komen.

§ 6 DE TOEKOMST; OPVATTINGEN EN SUGGESTIES

De vraag dringt zich op, of de onbevredigende resultaten zullen
leiden tot een verandering in de economische politiek en zo ja, in
welke richting een dergelijke verandering dan zal gaan.

Er zijn ten aanzien van een eventuele koerswijziging tal van
denkbeelden geopperd en er is een overvloedige literatuur, welke
hiervan getuigt.

De veelheid van publicaties maakt het onmogelijk aan alle au-
teurs recht te doen wedervaren. Getracht zal worden in de verschil-

1   Vgl.   R.J.  EDERER  art.   cit. 196r, alwaar deze citaten  in de oorspronkelijke
Engelse tekst zijn opgenomen.
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lende suggesties enkele grote lijnen OP te sporen en deze met enige
venvijzingen te illustreren.

Zien wij het goed, dan hangt de diversiteit der opvattingen ten
nauwste samen met de vrees, dat het toch niet mogelijk zal blijken
alle doelstellingen van economisch beleid gelijktijdig te verwezen-
lijken en dat op enig punt een compromis onvermijdelijk zal zijn.
Het is bij de keuze van het compromis - bij de vraag dus, wat men voor
welk doel wil opoffereni - dat de meningen sterk gaan divergeren.

Hiermede is dan, vanzelfsprekend, de basis gelegd voor uiteen-
lopende aanbevelingen ten aanzien van het toekomstige beleid.

Deze aanbevelingen nu zou men, voor wat de loon- en prijs-
vorming betreft, kunnen rangschikken naar de mate van verande-
ring in het bestaande institutionele kader, welke zij impliceren.

Alvorens op de verschillen in te gaan, moge de aandacht worden
gevestigd op 66n punt, waaromtrent een opvallende eensgezindheid
bestaat: de vooropstelling   van de noodzaak tot hantering   van
monetaire en fiscale instrumenten als belangrijk - zij het niet door
allen voldoende geacht - element  in de economische politiek. 2

De verschillen in opvatting betreffen allereerst het antwoord op
de vraag, of en zo ja, in hoeverre de onbevredigende resultaten aan
bepaalde rigiditeiten op de productenmarkten ofop de arbeidsmarkt
moeten worden toegeschreven. Of in de termen van een therapie,
welke rigiditeiten dienen te worden gemitigeerd en langs welke weg
behoort dit te gebeuren.

1  Merkwaardig is in dit verband een studie van PAUL A. SAMUELSON EN ROBERT
M.  SoLow:  Analytical  aspects of anti-inflation policy, American Economic Review,
mei   I960  pp.   1 77/194.  De auteurs beproeven een cijfermatige benadering  van
het volgende alternatief: 6f volledige werkgelegenheid en (althans op korte
termijn) sterkere groei, gepaard aan infiatie, 6f een stabiel prijsniveau met meer
werkloosheid en minder groei. In concreto zoeken zij het antwoord op de vraag,
hoeveel inflatie een streven naar volledige werkgelegenheid met zich mede
brengt, of hoeveel werkloosheid moet worden geaccepteerd om een stabiel prijs-
niveau te verzekeren.
2  Vgl.  WILLIAM J.  FELLNER  art.  cit.   1960  p.  96.  FELLNER  is  er niet geheel zeker
van of men met deze instrumenten kan volstaan. In dezelfde geest DONALD J.
DEwEY art. cit. I960 pp. 8,  I I  en IG. Ook deze auteur twijfelt; om groei en
vooruitgang te bevorderen wil DEWEY desnoods ook allerlei andere maatregelen
aanvaarden.  Vgl. ook HENRY  C.  WALLACH :  Can  we  stop  inflationary  wage
increases? Harvard Business Revieu·, jan./feb.  i 962  p. 161. Monetaire maatregelen
zijn nodig, maar niet voldoende.

Zeer critisch is het oordeel van de opstellers van het STAFF-report,   I 959  over  de

practische hantering van deze instrumenten door voorgaande (republikeinse)
Regeringen: 'the blame (voor onvoldoende groei)  must fall primarly  upon  the
behaviour of the Federal Government'... en ook : 'the Government stepped too
hard on the fiscal and monetary brakes' (p. 95)· Hier wordt dus een te sterke
werking geconstateerd, doch dan ten nadele van de economische groei.
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Het ligt in de lijn van de traditie in de Amerikaanse economische
politiek, dat sommigen zich fel keren tegen die vormen van kartels
of monopolie, die tot dusverre alle aanvallen van de Antitrust
Division hebben doorstaan. 'A vigirous antitrust program is
the most preferable method for reducing the impact of market
power.'1

Anderen onderschrijven dit uitgangspunt - zij het met variaties
ten aanzien van de methodiek - doch wensen deze lijn van het ver-
brokkelen van 'market power' ook door te trekken tot de 'trade
unions'.2

Het behoeft nauwelijks te worden vermeld, dat er met betrekking
tot dit punt geen eenstemmigheid bestaat.  Zij, die van geen aantas-
ting van de kracht der 'unions' willen weten3, betogen, dat de vak-
beweging niet alleen geen inflatie veroorzaakt, doch niet of nauwe-
lijks invloed heeft op het algemeen loonniveau. 'An anomalous
situation has been developing in the United States, whereby if those
friendly to labor unions would aim them in escaping from regula-
tions they must plead the economic impotence of the organisations
they would protect', zo typeert CHAMBERLAIN de inderdaad wat
merkwaardige situatie. 4

Bijzonder moeilijk met de veronderstelde geringe kracht van de

1   STAFF-report,   I 959 P XXXVI I,  Vgl.  ook pp. 432/439· In dezelfde geest  ook
LLOYD  G.   REYNOLDS :   Wage  push  and  all that, American Economic Review, mei
1960 pp. 202/203.
2  Vgl. EDwIN C. NouRsE : Some questions emerging under the employment Act,
American Economic  Review,  mei  1 960  p.  130  e.v. Deze auteur heeft  uit de ervaring
van dertien jaar geleerd, dat - gegeven de 'institutions and mores' - het open-
draaien van de geldkraan tot inflatie en het omgekeerde tot werkloosheid leidt.
Tot de instituties rekent NoURSE niet alleen 'big union' en 'big corporation', maar
ook 'big government', dat gevoelig is voor pressiegroepen zoals de landbouw.
De schrijver spreekt dan ook van 'geinstitutionaliseerde inflatie'. Monetaire
middelen zijn ontoereikend om de 'market power' te breken. In het belang van
'free enterprise' mogen zo nodig General Motors en de Teamsters Union beiden
opgeofferd worden. Een verwante gedachtegang vindt men bij WILLIAM J·
FELLNER  art.   cit.   I 960  pp.  96  en 97, alsmede (ditmaal samen  met  F.  I.u·rz)  in
de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices, 1961 p. 64. (FELLNER was
een der auteurs van deze studie). Zo nodig moeten de machtsposities, zowel  van
de grote ondernemingen als van de vakverenigingen verbrokkeld worden tot
'a fair number of bargaining units' in elke bedrijfstak.
3  Vgl.  LLOYD G.  REYNOLDS  art.  cit.  1 960  pp.  201/202 en het  STAFF-report,  1959
p. XXXVII sub 4. De samenstellers van dit rapport erkennen evenwel, dat de
'unions' tot inflatie hebben bijgedragen.
4 NEIL W. CHAMBERLAIN Op. Cit. 1957 P· 289.

Buiten de U.S.A. vindt men deze opinie o.a. bij C. DE GALAN op.  cit.  1957  9 97
en JoAcHIM  KLAus:    Lohnquote   und Gewerkschaften, Konjunkturpolitik 1959
(4· Heft) p. 249·
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'unions' in overeenstemming te brengen, lijkt evenwel het feit, dat
de lonen bij een terugslag van de conjunctuur niet dalen. 1

De vakvereniging is trouwens niet de enige, die zich in een derge-
lijke verdedigingslinie opstelt. Anderen ontkennen het effect van
'market power' aan ondernemerszijde. Zij betwijfelen het bestaan
van een zgn. 'administrated inflation' en wijzen ter ondersteuning
van deze zienswijze op het constant blijven of zelfs dalen van de
winstmarges. 2

Hoe dit alles ook zij; het komt ons voor, dat vooralsnog de kans
op een hernieuwde aanval op de monopolie- en oligopolieposities
op de productenmarkten3 groter is dan een poging tot verbrokkeling
van de macht van de vakbeweging. Hetgeen betekent, dat er in dit
opzicht niet veel aan de bestaande institutionele verhoudingen zal
veranderen.

Dit wil nu ook weer niet zeggen, dat men zich, wat de gedra-
gingen van de 'unions' betreft, bij de bestaande toestand neerlegt.

Integendeel, er zijn verschillende voorstellen gedaan, welke er op
gericht zijn, de faits et gestes van de partners op de arbeidsmarkt te
beinvloeden. Wij zullen deze thans onder ogen zien.

De minst ingrijpende suggestie is die, welke zich beperkt tot het
aanbevelen van de weg van de overreding, van het apptl op werk-
gevers en werknemers, om zich te laten leiden door een 'national
consensus' en loonsverhogingen te houden binnen de door producti-
viteitsverbetering geschapen mogelijkheden.4 Soms wordt daarbij
als tweede criteriurn de werkgelegenheid genoemd.5

1   Vgl.   O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,   1 96 i   pp.  47.   en  48.
De opstellers achten de conclusie t.a.v. de onmacht der vakbeweging'a gross over-
simplification  of the experience of the  I 950's:
2   Aldus  o.a.  GorrFRIED  HABELER: Geldinflation, Nachfrage Inflation, Kosten-
inflation. In Stabile Preise in Wachsender Wirtschaft,  i 960 p.  I 04· De auteur, die
zijn stelling met sprekende cijfers illustreert, bestrijdt de tegengestelde opvattingen
Van GARDINER MEANS enJ.K. GALBRAITH. Op deze kwestic van de'administrated
prices' wordt op een andere plaats nader ingegaan. (zie p. 239.).
3 Met betrekking tot de betekenis van deze posities kan men zich o.m. oriEnteren
bij J.K. GALBRAITH Op. Cit.  1952 9 36 e.v.

Eveneens bij H.J. WrrrEVEEN art. Cit.  1 961  p.   145 e.v. Beide auteurs belichten
ook de betekenis van het oligopolie voor de technische ontwikkeling.
4  Vgl.   HENRY   C.   WAI.LACH  art.   cit.    I 962. Deze schrijver geeft   -   als   ruwe
benadering - een richtlijn, overeenkomend met de 'historic rate' van twee pro-
cent per jaar. Dit cijfer werd  ook door de President in  196 I genoemd. Een loons-
verhoging, welke op de gemiddelde productiviteit is afgestemd, dient gepaard
te gaan met prijsverlaging in de 'sterke' bedrijfstakken. De auteur constateert
deze gang van zaken reeds bij de duurzame gebruiksgoederen. Van looncontrole
W 1  ALLACH n etS Weten. Vergelijkbare gedachten vindt men ook bij W.W.
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In de laatste jaren heeft de President der Verenigde Staten bij
herhaling een dergelijk beroep op de partners in het loongesprek
(en daarmede tevens een poging tot beinvloeding van de publieke
opinie) gedaan.

Niet allen hebben hiervan grote verwachtingen. Typerend in dit
opzicht is het oordeel van de samenstellers  van het STAFF-report :
'certainly it can be said that public admonition and appeals by the
President and other national leaders can do no harm and perhaps
some good'.

Het is een nauwelijks hoffelijk te noemen passage, welke gevolgd
wordt - ter motivering van de twijfel aan de doeltreffendheid van
dit middel - door een verwijzing naar de ervaring in Amerika en
elders.

Wij zouden het STAFF-repOrt echter in dit verband niet speciaal
gereleveerd hebben, ware het niet, dat de opstellers aan deze uit-
spraak een conclusie van veel grotere draagwijdte verbonden
hebben: 'Bovendien vormt het vertrouwen op maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef (social consciousness) van grote machts-
groepen in de privaatrechtelijke sfeer een hoogst twijfelachtige
methode tot oplossing van zulk een belangrijk economisch probleem.
(inflatievrije loonvorming D.) Een democratische samenleving kan
deze mate van verantwoordelijkheid of macht niet in handen van
particuliere personen leggen:1

Tenslotte wordt dan vastgesteld, dat afgezien van de bovenge-
noemde overwegingen (wat optimistisch als 'philosophical con-
siderations' aangeduid), een dergelijke benadering van de proble-
matiek in de huidige economische en sociale verhoudingen in de
Verenigde Staten practisch geen kans van slagen heeft. 2

Dit laatste buiten beschouwing latend, geloven wij er toch de
aandacht op te moeten vestigen, dat de geciteerde uitspraak getuigt

RosTow art. cit.  1960 pp.  I I 5/I I6. Vgl. voorts El)wIN G.  NouRsE art. cit.  1960
p. I43· NouRSE verdedigt de weg van de overreding tegen vele critici: 'it should
be remembered that admonition is an art widely practiced by many who
ridicule it when practiced by the Professor or by the President'.
5  Aldus bij CYRIL  A.  ZEBOT  art.  cit.   1961  pp.   1 14/I 32. Interessant  is,  dat  deze
auteur niet alleen naar een inflatie-vrij, doch ook naar ecn 'fair' criterium zoekt.
Een duidelijke formule wordt hiervoor niet gevonden. Men moet zich, naar
ZEBOT meent, baseren op een 'sociaal consensus', welke - gegeven het complexe,
sociale karakter van de oorzaken der productiviteitsverbetering - dan wel tot
een aanvaardbaar compromis zal leiden. Opmerkelijk is ook het pleidooi voor
een onafhankelijke, deskundige Voorzitter bij loonbesprekingen, die verant-
woordelijk zou zijn voor de 'orderly dialogue'.
1 STAFF-repOrt, I959  9 436 (oorspronkelijke tekst: Engels).
2 STAFF-report, 1959 P· 437·
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van een gedachtengang, waarin in het geheel geen plaats is voor
mogelijkheden, zoals deze in bepaalde Europese landen, waaronder
Nederland, metterdaad worden onderzocht. De mogelijkheden
namelijk, om de institutionele structuur van de samenleving uit te
bouwen door het creeren van instellingen, welke - met eerbiediging
van het eigen karakter van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
groeperingen, - toch een zodanig samenspreken en samenwerken
binnen bereik brengen, dat aan de onderscheiden gezichtspunten
op redelijke wijze recht wordt gedaan.

Het is dan ook geen wonder, dat de eerste stappen en suggesties
in deze richting in de Verenigde Staten niet met algemeen enthousi-
asme werden begroet. Het gaat hierbij om twee voorstellen, waarvan
er 66n, de instelling van een Advisory Committee on Labor-Manage-
ment  Policy, ten behoeve  van de President,  in   I 96 I werd gereali-
seerd. Deze Raad telt drie maal zeven leden uit de kringen van resp.
de werkgevers, de werknemers  en 'het publiek'.1  Zijn  taak is het  de
President te adviseren ten aanzien van de wijze, waarop de ver-
tegenwoordigde groeperingen een aantal doeleinden kunnen helpen
verwezenlijken.

Het valt in de desbetreffende presidentiele boodschap op, dat
als eerste doel, het bevorderen van 'free and responsible collective
bargaining' wordt genoemd. Eerst daarna volgen: 'industrial peace,
sound wage policies, sound price policies and stability, a higher
standard of living, increased productivity, and America's competi-
tive position in world markets.'

Volgorde en woordkeus verraden de 'politieke' benadering.
De tweede suggestie, geheel in dezelfde lijn, betreft een jaarlijkse

bijeenkomst van leidende figuren uit de kringen van werknemers,
werkgevers en Regering, waarop de algemene economische situatie
kan worden besproken.

In het STAFF-report wordt van een dergelijke conferentie - vooral
op wat langere termijn gezien - wel enig resultaat verwacht, maar
voor de naaste toekomst is men toch van oordeel, dat het te ver zou
gaan, 'to respect that management and labor will be able consis-
tently to view specific questions of wages and prices in terms of
public interests rather  than  of the interests of the groups which they
are under compulsion to represent'.2

Andere - nog niet gerealiseerde - suggesties gaan weer verder op

1   Vgl.  CYRIL  A.  ZEBOT art.  cit.   1 96L De auteur geeft een aantal details. Onder
de leden bevinden zich 'prominenten' uit de verschillende groepen, zoals
Prof. Arthur Burns, Henry Ford II en George Meany van de AFL-CIO.
2 STAFF-report, 1959 P· 437· Het rapport citeert hier EMMETTE S. REDFORD.
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de weg van de beperking van de vrijheid van werkgevers en werk-
nemers.

E6n ervan betreft een verplichting voor bepaalde bedrijven of
bedrijfstakken, om tijdig tevoren de Regering in te lichten over
voorgenomen prijs- of loonsverhogingen.1

Een rechtstreeks ingrijpen van de overheid ligt besloten in de
eveneens geopperde gedachte, om aan de President of aan een
specifiek orgaan, de bevoegdheid te verlenen prijs- en loonmutaties
tijdelijk - d.w.z. hangende een onderzoek naar de relevante feiten -
op te schorten.

Deze procedure zou dan kunnen uitlopen op een concrete aan-
beveling,  mede ter voorlichting  van de publieke opinie. 2

Tenslotte is er dan de 'extreme possibility'3 van een ver-
plichte arbitrage, een procedure bij loonvorming, welke in de ge-
dachten van Amerikaanse schrijvers gewoonlijk zonder meer
aan de vaststelling van prijzen door de overheid wordt ge-
koppeld.4

Het  is op dit'uiterste  punt',  dat de wegen van velen weer samen-
komen; samenkomen namelijk  in  de  vorm  van  een zeer besliste
afwijzing.

'It must surely be presumed that such an approach would entail a
far greaterdegreeofpublic control than is either desirable or ecessaryn
at this time'.5

Het zou onbillijk zijn niet te vermelden, dat tegenover, of zo
men wil, naast deze eenheid in afwijzing ook een veelheid van aan-
bevelingen staat buiten het reeds besproken terrein van de directe
loon- en prijsvorming. Aanbevelingen in de richting van meer
aandacht van de overheid voor onderwijs, opleiding en research,6 van
bepaalde fiscale maatregelen 7, van verlaging van invoerrechtens en

1 Deze gedachte werd in april I 96 I door Senator O'MANNY naar voren gebracht;
zij is vermeld  in het STAFF-report  I 959  P·  438.
2   Vgl.  STAFF-report,  I 959  P·  438.
3   Vgl.  STAFF-report,  1959 P·  438.
4   Vgl. W.J.  FELLNER art. Cit.  1959 P.  96 en  STAFF-report  1959 P·  438.  Voor onze
opvatting t.a.v. deze koppeling, zie p. 233·
5  STAFF-report  1959 P· 438. In dezelfde geest ookJ. FELLNER, CYRILL  A.  ZEBOT,
HENRY A. WALLACH, DONALD J. DEwEY in de in dit hoofdstuk reeds genoemde
publicaties. Eveneens LLOYD ULLMAN : Collective Bargaining and inflation,
Cal /brnia Management Review,  1 960 Vol.  I I  no.  3. Ook deze auteur vreest'creeping
controls' meer dan 'creeping inflation'.
6  STAFF-report,  1959 PP·  58/59 en 61 /62.
7 idem P. 263 e.v.
8

STAFF-report , 1959 P. 434·
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van een gewijzigd monetair beleid.1  Doch dit alles overziende kan
men nog steeds zeer wel de vraag begrijpen, welke een Nederlands
economist (in een bespreking van het STAFF-repOrt) op de lippen
kwam: 'hoe denkt de groep Eckstein (samenstellers van het rapport)
het netelige vraagstuk van de beloningsinflatie  op te lossen?'2

Het is nu eenmaal zo, dat infiatie in deze sector gemakkelijk een
kettingreactie teweeg brengt. Werkgevers en werknemers gaan anti-
ciperen  op  de  van de andere zijde verwachte stappen;  een  zelf-
versterkende kracht wordt opgeroepen.  'One of the important cau-
ses of inflation is . . . inflation'.3

Het gevaar wordt nog geaccentueerd door de recente neiging tot
het uitbreiden van de werkingssfeer van collectieve contracten en de
daarmede gepaard gaande vermindering van de weerstand aan
ondernemerszijde.

De grote mate van autarkie maakt het mogelijk valutaproblemen
gedurende geruime tijd op de achtergrond te houden; werkloosheid
wordt getolereerd in een omvang, welke de Europese waarnemer
verbaast.

Het is deze problematiek, die om een oplossing vraagt, indien
men in de Verenigde Staten ernst wil maken met de verwerkelijking
van de gezamenlijke doelstellingen van economisch beleid.

Tegenover de vele stemrnen, die een directe overheidsinvloed
afwijzen staan enkele andere. Zo schrijft een recensent van het
 TAFF-repOrt: 'the reviewer  does not believe that anti-trustaction
against corporate industry and the reduction of trade barriers would
suffice to control market power. A national wage policy which
would limit the power of labor unions to increase wages beyond
those sanctioned by rational productivity increases would also be
required'.4

Het zullen uitspraken als deze zijn geweest, welke een Nederlandse

1  STAFF-report   1 959  PP·  408/409 over credietrestrictie   en pp. 428/429   m.b.t.
'debt management'.
2  J.E.    ANDRIESSEN : Stabiliteit en groei: controversen    in de Amerikaanse
Economische Politiek, ES.B.,  I  feb.  1 961  p.  94· De auteur geeft in deze beschou-
wing een overzichtelijk beeld van dit belangrijke STAFF-report Een duidelijke
groei in de gedachten, in vergelijking met soortgelijke rapporten van enige jaren
geleden wordt overigens gesignaleerd.   (p.  95)·
3 Aldus de formulering van PAUL A. SAMUELSON en ROBERT M. SoLow art. cit.
I 960 p.  184. In dezelfde geest ook de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising
Prices,   196 I   p.   i o. De aandacht wordt hier vooral gevestigd  op  het  zgn.   anti-
ciperen op de gestes van andere groepen of personen.
4   C.B.   HOOVER :   Quartery   journal of Economics,   aug.    1960   p.   392.   Vgl.   ook
A. HEERTJE: Prijstheorie en prijspolitiek van de overheid, De Economist, april/mei
1962 p. 346.
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waarnemer tot de mening brachten, dat in de Verenigde Staten
'de  voorhoede der economen  meer  en  meer  tot het inzicht  (komt),dat een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling een zeker
overheidsingrijpen  in  de  loon- en prijsvorming kan vereisen'.1

Voorlopig vormen de stemmen  in deze richting een minderheid;
zij stuiten afop een bijna hartstochtelijk vasthouden aan de vrijheid
in de loonbesprekingen.

Enkele decennia geleden duidde HUIZINGA in een schets van de
Amerikaanse samenleving, op het zeer jeugdige, het nog bijnakinderlijke,  als  een der trekken  van het cultuurpatroon.2 Men moet
hieraan denken als men leest, hoe in I947 een bekend economist
uit dit land, in een bespreking van de problematiek van inflatie-
dreiging en van het loon- en prijsbeleid, opmerkt: 'Wij hebben de
kleuterschool wellicht achter de rug, maar wij hebben nog een langeweg voor ons' en een ander Amerikaans schrijver tien jaar later van

oordeel is, dat men nu misschien is toegekomen aan de phase van
'teen-age turmoil', met 'zijn onbeheerste agressiviteit, zijn adoles-
centie-frustraties en intellectuele verwarring'.3

Na de periode van adolescentie, met zijn hartstochtelijke vrij-
heidsdrang, volgt in het leven der mensen een phase, waarin ver-
beeldingskracht en moed hand in hand gaan met bezinning en
geduld. Voor sommigen brengt dit de vervulling van schijnbaar
onmogelijke opgaven binnen bereik.

Wij durven ons niet te wagen aan voorspellingen ten aanzien van
de toekomstige ontwikkeling in de Verenigde Staten. Maar tenslotte
stamt de stoutmoedige leuze: 'the difficult  we  can do to-day the
impossible will take a little longer', eveneens uit dit nog altijd zo
jeugdige land.4

1  J. PEN: Staathuishoudkundige bespiegelingen over loonpolitiek, Sociaat Maand-
blad Arbeid,  25 jan.  I 96 I  p.   I 7· PEN wijst  in dit verband  op een studie  van J.K.
GALBRAITH: The Liberal  Hour, 1960, waarin deze auteur een tripartite samen-
werking in enkele critische sectoren van het bedrijBleven bepleit.
2  J. HUIZINGA: Mensch en menigte in Amerika   1928   (3e   druk)   Vgl.   bijv.
pp. 224/225·
3  De eerste opmerking is van ALWIN HANSEN: Economic Policy and Full Employ-
ment,  I 947 P· VII, de tweede van EDwIN G. NouRsE art. cit.  I 960 p.  I43· NouRSE
verwijst naar HANSEN's uitspraak.  (p.   I 30)·
4 Devies van de Amerikaanse luchtmacht tijdens de tweede wereldoorlog.

II5



HOOFDSTUK III

ZWEDEN

§ I INLEIDING

Zweden is een land, waarin een doelbewuste, veelomvattende
economische politiek wordt gevoerd. Des te opvallender is het, dat
juist  dit land geen door de overheid gevoerd nationaal loonbeleid
kent en dat slechts in incidentele gevallen van een indirecte loon-
politiek kan worden gesproken.

Dit ontbreken van het instrument loonpolitiek aan een overigens
zo uitgebreid instrumentarium motiveert reeds een nader onderzoek
in het kader van onze studie. Deze rnotivering wint aan kracht,
wanneer men bedenkt, dat dit afstand nemen door de overheid
j uist een gevolg  is  van  het  feit,  dat in Zweden de centrale organi-
saties van werkgevers en werknemers de handen ineen geslagen
hebben, om te trachten gezamenlijk een loonbeleid op nationale
schaal te voeren. Men zou in aansluiting aan de terminologie van
onze beschouwingen, hier kunnen spreken van een 'quasi nationale
loonpolitiek', welke beoogt een overheidsbeleid op dit terrein te
vervangen, of misschien juister, te voorkomen.

Wie de econornische politiek in Zweden in de jaren na de tweede
wereldoorlog beschouwt, wordt getroffen door een zekere mate van
inconsistentie, een inconsistentie, welke wellicht een reflectie in-
houdt van twee even krachtige, doch aan tegengestelde markt-
situaties ontsproten impulsen tot overheidsingrijpen in het econo-
misch leven, t.w. de crisisnood van de dertigerjaren en de schaarste
aan goederen, gedurende de jongste oorlog.

Zo treft men lange tijd naast elkaar aan  een - op zich zelf voor-
treffelijke - maatregel tot het ontwerpen en up to date houden van
een grote voorraad projecten, welke ingeval van teruglopende con-
j unctuur kunnen worden uitgevoerdi, alsmede  een  tot  I 955 volge-
houden extreem lage rentevoet, beide klaarblijkelijk geinspireerd

1  Vgl. LUDWIG MOLHAUPT: Die institionelle Verankerung von Instrumenten der
Konjunkturpolitik in neun Europaischen Liindern und in den V.S. Beihefte der
Konjunkturpolitik, Heft 3 I958 pp. I32 t/m 176. De schrijver vermeldt voor 1944
een voorraad  van niet minder dan  7 1 00 projecten.
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door vrees voor werkloosheid en anderzijds een, bij schaarste-
verhoudingen passend, stelsel van prijsbeheersing en physieke
invoercontrole.

Eveneens ontmoet men allerlei op contractie gerichte maatregelen,
zoals credietrestricties, regelingen van afl)etaling e.d., maar tege-
lijkertijd een telkens herhaald budgetair tekort. 1

Het feit, dat na het einde van de oorlog in Zweden 66n bepaalde
ideologie in de kringen van Regering en werknemersvakbeweging
vrij sterk domineerde, kan deze inconsistentie in de hand gewerkt
hebben.

Vanuit een wijdverbreide, krachtige maatschappijvisie lopen
bepaalde instrumenten het gevaar te worden verabsoluteerd. Zij
worden dan als het ware doelstellingen op zich zelf en daarom nog
gehandhaafd, lang nadat de situatie - de data-constellatie van de
economisten - gewijzigd is.

***

Het lijkt nuttig, alvorens de arbeidsmarkt in zijn institutionele
trekken te bezien, enkele opmerkingen te maken over het algemene
conjunctuurbeeld na het einde van de oorlog. Het is immers het
verloop van de conjunctuur, dat in de arbeidsmarkt een zekere golf-
slag teweeg brengt, een beweging, welke door de institutionele
'golfbrekers' wel wordt ingeperkt en vervormd, maar niet geheel
geelimineerd.

Zweden verkeerde, als neutraal land, aan het einde van de
oorlog in een gunstige positie. Het productie-apparaat was intact,
de mankracht volledig en de vraag naar typisch Zweedse uitvoer-
producten als hout, papier, machines en ertsen bijzonder groot.

Er was, kortom, een ideale uitgangssituatie voor een krachtige
expansie, welke dan ook niet op zich liet wachten.

De  Regering -  in  I 945 nog bevreesd  voor cen nieuwe recessie  of
erger (mede onder de invloed van de in Engeland en Amerika
overheersende gedachtengang) - bleek  een jaar later zozeer geim-
poneerd door de nieuwe situatie, dat een appreciatie van de Kroon
met bijna  I 7% verantwoord werd geacht.

Deze nieuwe situatie liep haar echter al spoedig uit de hand. Lo-
nen en prijzen stegen sterk, de invoer nam meer toe dan de uitvoer,
de deviezenreserves daalden  snel  en  in   I 949  zag  men  zich  ge-

1 Vgl. B.C. ROBERTS op. Cit. 1958, tabel to p. 96. In de periode tusen 1948 en
I956 werd slechts  in  66n jaar  t.w.  I 95 1 /1952 een overschot verkregen;  voor  het
overige waren er (soms forse) tekorten.
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dwongen, om middels een waardevermindering van 30,5% ten
opzichte van de dollar, de devaluatie van het Engelse pond te
volgen. 1

Een restrictieve importpolitiek droeg bij tot het herstel van het
evenwicht in de betalingsbalans en het loon- en prijspeil hield in
de jaren  I 949/I 950  als het ware  even  de  pas in. De leidende figuren
uit de werknemersorganisaties gaven gehoor aan een dringend
beroep van de Regering en verschillende maatregelen op fiscaal en
ander terrein brachten aarzeling en onzekerheid bij de ondernemers
teweeg.

Lang duurde dit niet en in  I 95 I  veranderde - mede onder invloed
van de Korea-crisis - het beeld volkomen. Lonen en prijzen gingen
opnieuw sprongsgewijze omhoog, doch de productie reageerde met
een  terugval  in  I 952  en een slechts geringe toeneming  in  I 953·2

Het jaar daarop volgde een volledig herstel; de totale vraag nam
snel toe en bleefdat doen, ondanks een aantal op contractie gerichte
maatregelen  van  de overheid.3 Eerst  in de tweede helft  van   I 957
trad een ontspanning in, welke een jaar later uitmondde in een
zekere recessie. Tegen het midden van  I 959 tekende het herstel zich
af en al spoedig won de opwaartse beweging aan kraclit. Dit leidde
in het daarop volgende jaar opnieuw tot een aantal restrictieve
maatregelen, waaronder zelfs een algemene omzetbelasting van
vier procent.

Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat Zweden na de oorlog
een periode van hoogconjunctuur doormaakte, welke werd onder-
broken door recessies in I949/I950, in I952/I953 en in I 957·

Ten aanzien van al deze onderbrekingen krijgt men de indruk,
dat er een duidelijk verband bestaat met een stormachtige ont-
wikkeling van lonen en prijzen in de onmiddellijk voorafgaande pe-
dode.

Om dit met enkele cijfers te illustreren: de verdiende lonen stegen
in de twee jaren, welke onmiddellijk aan de drie recessie-perioden
voorafgingen met resp. 22,39 en I 7%, de prijzen met 8,24 en 8%.4

1 Vgl. m.b.t. het monetair beleid in de eerste vijfjaren na de oorlog F. HARTOG
Op. Cit. I 953 PP· I 76/178.
2 rgl. B. C. ROBERTs op. Cit. 1958, tabel 9 p. 89.
3  Vgl.  O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,   196 I   pp.   189/19 I  en

259/262. De maatregelen waren credietrestrictie, bouwbeperking, verhoging van
indirecte belastingen; zij werden  een jaar later versterkt en aangevuld  o.a.  met
renteverhoging, spaarpremies en verscherping van afbetalingsvoorwaarden. Het
efrect was gering, waarschijnlijk tengevolge van de aanhoudende budgettekorten.
4  Vgl.  B.C. ROBERTS op. cit.  1 958, tabel 9 9 89, alwaar uitvoerige gegevens. Voor
de tweede twee-jaarsperiode  zijn de cijfers m.b.t. I 9 5 I/1 952 genomen.
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Dergelijke ruwe rukken aan een gegeven patroon van inkomens-
verdeling en prijsstructuur, blijken licht tot ontwrichting van de
gehele economie te leiden.

§ 2 DE ROL VAN DE OVERHEID

Uit de gegeven schets van de conjunctuurbeweging is reeds ge-
bleken, dat de overheid een doelbewuste - zij het niet steeds con-
sistente - politiek voerde, welke was gericht op het behoud van de
volledige werkgelegenheid, zowel als op evenwicht in de betalings-
balans. Zij aarzelde daarbij niet een veelvuldig gebruik van uiteen-
lopende instrumenten te maken.

In bepaalde gevallen zal daarbij zeker sprake zijn geweest van
maatregelen van indirecte loonpolitiek in de door ons aanvaarde
betekenis, d.w.z. van maatregelen, genomen met de duidelijke
bedoeling de loonvorming te beinvloeden. De nauwe en soms ge-
compliceerde samenhang met andere deel-doelstellingen van econo-
misch beleid, maakt het echter vrijwel onmogelijk hier tot een
nadere precisering te geraken.

Bij herhaling heeft de overheid in Zweden getracht rechtstreeks
invloed op de loonvorming uit te oefenen langs de weg der over-
reding.

Een  enkele  maal - bijv. in  I955, toen gedwongen sparen in het
vooruitzicht werd gesteld - ging het beroep op de loonpartners met
een dreiging gepaard.

De geestverwantschap tussen vele bewindslieden en de leiders der
vakbeweging vergemakkelijkte uiteraard het betreden van deze weg
van  overreding; het resultaat was echter, hoewel wisselend,  in  het
algemeen niet groot.1

In   I 955  zag de Regering  zich, in weerwil  van een voorafgaand
dringend app61, genoodzaakt een speciale verzoeningscommissie in
te stellen, om een dreigend, ernstig conflict te voorkomen.

Een uitgebreid stelsel van organen ten behoeve van bemiddeling
en arbitrage, zoals wij dat in Engeland aantroffen, ontbreekt in
Zweden, voorzover het moeilijkheden met betrekking tot nieuwe
arbeidsovereenkomsten betreft. Weliswaar wordt er, ingeval van een
dreigende staking of lock-out, op grond  van  een  wet  van   I 920  een
poging tot verzoening ondernomen door een door de Kroon be-
noemde bemiddelaar, doch deze kan geen enkele beslissing nemen.

1   Wij noemden reeds het effect   van een dergelijk beroep  in   I 949/ I 950·  Vgl.
hieromtrent B.C. ROBERTS op. Cit. I958 p. 88.
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De wet volstaat met de bepaling, dat een staking of lock-out eerst
zeven dagen na de aankondiging ervan, mag ingaan.

Twee andere wetten, daterend   uit   I 928, regelen de collectieve
arbeidsovereenkomst en tevens de beslechting van geschillen in
verband met de uitvoering van een dergelijke overeenkomst door een
tripartite samengesteld Hof van Arbeid.

Belangrijk is de bepaling, dat dergelijke geschillen geen aanleiding
tot staking of lock-out mogen zijn. Tijdens de contractperiode zijn
deze dus uitgesloten.1

Tot zover een schets van de, vrij beperkte, rol van de overheid
bij de loonvorming in Zweden.2

Het is, zoals reeds opgemerkt, een wat merkwaardige rol.  In het
algemeen is de overheid in dit land veel m66r dan een geinteresseerd
toeschouwster met een uitgesproken mening over allerlei vraag-
stukken.

Zij acht zich zelf in hoge mate verantwoordelijk voor de econo-
mische ontwikkeling en aarzelt niet, om veelvuldig en op vele pun-
ten in te grijpen.

Doch  voor  66n lijn houdt  zij  halt; 66n terrein betreedt  zij  niet,
het terrein van de loonvaststelling tussen werkgevers en werknemers.

De uitkomst van de onderhandelingen over lonen aanvaardt zij
- al dan niet met instemming - als richtsnoer voor het salarisbeleid
van de overheidsdienaren en wellicht zelfs tot op grote hoogte als
uitgangspunt voor het verdere econornisch beleid.

Het is nu zaak de positie en de activiteit van de beide partners in
het loongesprek nader te bezien.

§ 3 DE WERKNEMERSORGANISATIES3

De werknemers in Zweden zijn krachtig georganiseerd. Er zijn twee
centrale verbonden,  nl.  de  in   I 898 opgerichte 'Landorganisation',
afgekort L.0 .,   met 44 aangesloten 'unions'   en I,5 millioen   (in
hoofdzaakloontrekkende) leden en de'Tjanstemannens Centralorga-
nisation',  de T.C.0. met 375·000 leden, merendeels gesalarieerden.

1 Een uitzondering bestaat voor een sympathie-staking m.b.t. een wettige
staking elders.
2 Z eden kent geen voorgeschreven minimumlonen. Ook ontbreken genationa-
liseerde bedrijven vrijwel, zodat een bepaalde invloed op de algemene loon-
vorming via deze bedrijven uitgesloten is.
8 Vgl. O.E.E.C.-uitgave,  196I, The Problem of Rising Prices P 391 e.v. en
International Labour Review, I 959 :   Negotiations   and   Wage   Policies   in   Sweden
P. 319 e.v. Eveneens B.C. ROBERTs op. cit. I958 pM 83/84·

I 20



Van deze laatste groep zijn er ongeveer 200.000 werkzaam in
particuliere ondernemingen en de overigen in overheidsdienst, of
verbonden aan semi-officiele instellingen. 1

In het algemeen zijn de leden van de L.0. thans georganiseerd
naar het bedrijfstak-criterium. Vakverenigingen naar beroep komen
echter nog voor.

De grootste individuele 'union' is die van de metaalarbeiders met,
tegen het einde  van  I 958,  ruim 260.000 leden.

In de industrie en in de bouwnijverheid bereikte de L.0. een
organisatiegraad van 90%; in handel en landbouw 50%.

Voor de gesalarieerden in de industrie ligt het vergelijkbare cijfer
op 60, hetgeen voor deze groep uitzonderlijk hoog moet worden
geacht.

Een vergelijking tussen georganiseerden en het totale aantal
werknemers,   - 3,3 miljoen   in het begin  van   I 959 - levert   een
organisatiegraad van 55 tot 60% op.

De werknemersvakbeweging in Zweden is zodanig hecht georga-
niseerd, dat zij vrijwel als een eenheid kan werken. De 'unions'
hebben gezag over de leden en de L.0. kan zich - althans tot op
grote hoogte - sterk maken voor het volgen van zijn beleidslijn door
de aangesloten vakverenigingen.

Als hoogste gezag kent de L.0. het'Congres', dat slechts 66n maal
in de vijfjaar bijeenkomt. Voorts is er de Algemene Raad, die twee
maal per jaar vergadert en vervolgens heeft de L.0. een Bestuur,
dat zich met de dagelijkse leiding bezig houdt en daartoe vrijwel
elke week zitting houdt.

De loonbesprekingen worden gevoerd door de 'unions', doch
steeds bijgewoond door een afgevaardigde van de L.0., die sugges-
ties en aanbevelingen kan doen.

Voor stakingen, welke meer dan drie procent van het aantal leden
omvatten, is toestemming van de L.0. vereist. 2 Ontbreekt deze,
dan vervalt het recht op financiele steun door de centrale organi-
satie.

Hoewel de vakverenigingen formeel zelfstandig zijn, blijkt er in
de practijk een redelijke mate van gelijkgericht handelen te bestaan.

Dit wil overigens niet zeggen, dat alle bij de topleiding levende,
geavanceerde denkbeelden onmiddellijk gemeengoed bij de grote
massa van de leden worden. Op critieke momenten kan een verschil
in tempo van ontwikkeling tot wrijving leiden en tot afl)uiging van

1 Naast de beide grote verbonden staan nog enkele kleine, o.m. een bond van
academisch gevormden, de Sveriges Akademikers Centralorganisation (S.A.C.0.)
2 Soms wordt ook voor andere stakingen toestemming vereist.
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de officieel uitgezette koers. Illustratief in dit opzicht is het ver-
schijnsel van de 'wage drift', het uitlopen van de verdiende lonen
boven de formeel overeengekomen uurlonen.

Op deze, in de Zweedse verhoudingen zeer belangrijke 'wage
drift', wordt nader teruggekomen.

De kracht van de vakbeweging wordt versterkt door een vriend-
schappelijke samenwerking tussen de beide genoemde centrale
verbonden. Een enkele maal is men zelfs gezamenlijk bij collectieve
loonbesprekingen als wederpartij van de centrale werkgevers-
organisatie opgetreden.

De organisatie van de gesalarieerden, de T.C.0., onderhoudt
echter niet, zoals de L.0., nauwe banden met de socialistische
politieke groepering.

In het geheel worden de arbeidsvoorwaarden in Zweden geregeld
in rond 20.000 collectieve contracten, waarbij ongeveer I,6 miljoen
werknemers betrokken zijn.

Het is - na het voorafgaande - nauwelijks nodig te vermelden,
dat de status van de vakbeweging in Zweden er een is van algemene
erkenning en aanvaarding. In tal van officiele en semi-officiele
organen  is  zij als zodanig vertegenwoordigd. 1

§ 4 DE WERKGEVERSORGANISATIES

De L.0. heeft een tegenhanger in de S.A.F., de Svenska Arbets-
giverefdreningen. Ook dit verbond omvat 44 verenigingen, waarbij
wederom de bedrijfstak het criterium van organisatie is.

Bij de op deze wijze in 66n centrale bond verenigde onderne-
mingen, ongeveer   I 6.500,  zijn  ruim  900.000  loon- en salaristrek-
kenden werkzaam.

De S.A.F. houdt zich uitsluitend met vraagstukken uit de zgn.
'sociale sector' bezig. Voor 'economische' problemen - wij laten de
in dit verband gemaakte onderscheiding voor wat zij is - bestaat
een andere organisatie, de 'Federatie van Zweedse industrieen'.

Het zwaartepunt van de S.A.F. ligt in de industrie, de mijnbouw
en de bouwnijverheid. De detailhandel, het bankwezen, de scheep-
vaart en de pers kennen afzonderlijke organisaties.

Bestrijkt het verbond dus enerzijds een wat beperkter gebied dan
de L.0., daar staat tegenover, dat zijn interne structuur nog hechter
is dan die van de werknemerscentrale.

Alle collectieve arbeidscontracten behoeven de voorafgaande

1   Vgl.  LUDWIG  MULHAupT op.  cit.   I958  PP.  132  t/m  I 76.
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goedkeuring door de S.A.F. Hetzelfde geldt voor een voorgenomen
lock-out, welke overigens ook dwingend door de S.A.F. kan worden
voorgeschreven.

Samenvattend kan men zeggen, dat Zweden een sterke onder-
nemersorganisatie kent, die als zodanig overal erkenning vindt,
contacten onderhoudt met de Regering en in talrijke officiele or-
ganen vertegenwoordigd is.

Het bestaan van sterke organisaties aan beide zijden van de ar-
beidsmarkt heeft geleid tot een zeker machts-evenwicht, dat in een
bepaalde vorm van samenwerking uitdrukking heeft gevonden.

Deze samenwerking is voor onze studie van groot belang en dit
motiveert een afzonderlijke beschouwing.

§ DESAMENWERKING TUSSENWERKNEMERSENWERAGEVERS

De samenwerking is hier, zoals vaak, de vrucht van het inzicht, dat
voortzetting van de voorafgaande strijd nutteloos zou blijken.

Dit inzicht brak duidelijk door in de jaren van de grote depressie.
De beide centrale organisaties sloegen de handen ineen, om te

trachten  aan de crisis-situatie het hoofd te bieden. 1
In   I 938   werd een 'basis-overeenkomst' aangegaan, waarin   de

resultaten van het overleg op verschillende punten werden vast-
gelegd. Geregeld werden o. m. de procedure van loonbesprekingen,
ontslagkwesties  en het optreden tegenover derden. 2

Latere overeenkomsten bevatten regelingen met betrekking tot
vakscholing, tijdstudies, ondernemingsraden en de tewerkstelling
van vrouwen.

Veel vraagstukken, welke in andere landen het voorwerp van
overheidszorg zijn, vonden hier, langs de weg van samenwerking
in privaatrechtelijk verband, een goede oplossing.

Het uitbreken van de oorlog leidde tot de aanvaarding door beide
verbonden van een nationale loonpolitiek. Kwam dit aanvankelijk
neer op de acceptatie van een indexclausule met betrekking tot de
kosten van levensonderhoud als algemene  norm,  na  I 942  werd een
bewuste poging tot stabilisatie gedaan. Dit alles, wel te verstaan,
geheel binnen het eigen privaatrechtelijke verband.

1 In het licht van de huidige opvattingen valt het op, dat de depressie met in-
stemming van de leiders der vakbeweging bestreden werd met loonsverlagingen,
welke bij opgaande conjunctuur ongedaan gemaakt werden.
2 In I 906 werd een eerste overeenkomst gesloten, waarin in feite het recht van
organisatie werd vastgelegd, tenvijl de werknemers van de figuur van de 'closed
shop', of de 'union shop' afzagen.
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De inhoud van de verkregen overeenstemming werd als 'aan-
beveling' aan de aangesloten verenigingen doorgegeven.

Deze konden de richtlijnen verder uitwerken en toepassen, doch

de centrale organisaties zagen er op toe, dat het eindresultaat zoveel
mogelijk aan het uitgangspunt beantwoordde.

Gedurende de oorlog was het resultaat in hoofdzaak een ver-
mindering van de verschillen in lonen tussen de industriele bedrijven,
de bouwnijverheid en de land- en bosbouw.

In I 952 kwam een 'raam-overeenkomst' tot stand, waarin een
algemeen percentage van loonsverhoging werd genoemd, waarvan
afwijkingen voor bepaalde groepen mogelijk waren.

Sedert  I 956 zijn dergelijke 'raam-overeenkomsten' regel, waarbij
de looptijd gewoonlijk   66n  jaar,  doch   in   I 957   en  I 960 twee jaar
bedroeg.

De onderscheiden overcenkomsten weerspiegelen de verschillende
wijzen, waarop men getracht heeft rekening te houden met de eco-
nomische situatie van het ogenblik. Er zijn overeenkomsten met
hoge en met lage percentages van loonsverhoging, met en zonder
indexclausule en met veel of weinig flexibiliteit bij de uitwerking
en  toepassing. 1

Uit de regelmaat, waarmede de samenwerking werd voortgezet,
mag nict worden afgeleid, dat overeenstemming altijd gemakkelijk
werd verkregen. Soms traden zeer scherpe tegenstellingen naar
voren en verliepen de onderhandelingen dienovereenkomstig stroef.

§ 6 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

Evenals dit ten aanzien van andere landen is gedaan, is ook voor
Zweden een tabel samengesteld, met behulp waarvan een inzicht
in het verloop van een aantal relevante economische grootheden
kan worden verkregen. Aan de hand hiervan zal worden nagegaan
in hoeverre de doelstellingen van economische politiek werden be-
reikt.

Naar zal blijken, voldeden de resultaten niet op alle punten aan
de verwachtingen en op enkele oorzaken hiervan zal nader worden
ingegaan.

Tenslotte zal dan worden bezien of - en in hoeverre voor de
toekomst cen andere ontwikkeling met betrekking tot de loon-
politiek kan worden verwacht.

1  Op de beweegredenen van de partners in het loongesprek wordt in de volgende
paragraaf nader teruggekomen.
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TABEL 5
ZWEDEN

1953 = 100, tenzij anders vermeld.

gegevens m.b.t. groei werk- prijspeil lonen

toosheid

jaar  ' bevolking  nat. inkomen     % detailhandel uerdiende lonen

totaat ip.ho€fd KT. p. nomin. refel
Prijzen

uur

1 2 3 4 5 6 6-a 7 8 9
1950 98 93 95 2,3 79 87 2,73 69 87
1951     99     99    100     I,9     91 100 3,30 85 93
1952     99 101 102      2,6       98 108 3,92         97        99

I 953 too IOO Ioo      2,8 100 IIO 4, I
I IOO IOO

I 954 IOI 105 104     2,6 101 102 4,29 I 05 I 04

1955 IOI I 07 I 06 2,5 I 04 II4 4,64 II4 110

I956 I 02 l I 3 II1 I,5 I 09 I 20 5,04 I 23 I 13

1957 I 03 II8 1 14 I,9 113 I 24 5,34 I 30 1 I 5

I958 I 03 II6 II3 2,5 II  13I 5,67    I 36    I,4
I 959 I 04 I 2I II6 2,0 I 20 I 32 5,93 I 42 I 18

1960 104 I 26 I 2 I I,4 124    136 6,32 154 I 24

I961 I 05 134 I 28 I.2 127 I 40 6,87 167 I 3I

1962 I 05 1,3 133 146 7,30 178 134

2 - bevolking per 30 juni
3 - nat. inkomen in vaste prijzen
4 - per hoofd v.d. totale bevolking
5 = 06 van de verzekerde beroepsbevolking
6-a  =   op  basis  I 95 1   -   ioo, i.v.m. vergelijking  met  Nederland
7 t'm 9 - verdiend uurloon in mijnbouw en industrie excl. vacantiegeld, ziekte-

geld e.d.
Bronnen: O.E.E.C.-uitgave General Statistics, november  1962. De kolommen

3 en 4 zijn door ons berekend uit de gegevens op p. LVIII over het
nat. inkomen in lopende prijzen, met gebruikmaking van de cijfers
uit de kolommen 2 en 6.

De cijfers t.a.v. de werkloosheid in de jaren   I 950/1955 zon ontleend  aan  B.C.
ROBERTS : National Wages Policy  in  War and Peace,   I958  p.   89; de reeksen
sluiten niet geheel nauwkeurig aan. De Zweedse cijfers zijn overigens niet zonder
meer met die van andere landen te vergelijken.

De  cijfers over  i 962  zijn als voorlopig te beschouwen.

Een doelstelling, welke in Zweden zeker werd bereikt, is de
volledige werkgelegenheid. De cijfers, welke de verhouding weer-
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geven tussen het aantal werklozen en het aantal verzekerde leden
van de vakverenigingen, zijn niet zonder meer met die van andere
landen te vergelijken, doch de aan te brengen correctiesi zullen de
conclusie vermoedelijk slechts versterken.

Vast staat - en hierin stemmen alle geconsulteerde publicaties
overeen - dat Zweden na de oorlog een volledige, zo al niet een
overspannen werkgelegenheid heeft gekend.

De   politiek  van lage rente   (tot   I 955)   en  van de wellicht   niet
gewilde, maar in feite gerealiseerde 'deficit-spending' hebben in
dit opzicht hun effect niet gemist.

Het ontbreken - althans voorzover ons bekend - van duidelijke
uitspraken, maakt het moeilijk te beoordelen, of de, - zoal niet
expliciet beleden, dan toch zeker aanwezige - doelstelling van eco-
nomische groei verwezenlijkt is.

Op dit punt kan men van een 'taakstelling' niet spreken, doch
zonder twijfel is de uitwerking van bepaalde maatregelen op de
economische groei, een aspect geweest, dat aan de leiders van de
economische politiek in Zweden steeds helder voor ogen heeft ge-
staan.

De stijging van het reele nationale inkomen per hoofd van de
totale bevolking  met 35% sinds  I 950 is zeker  niet te verwaarlozen,
doch anderzijds ook niet indrukwekkend.

TABEL 6
I 953 = IOO

industrule productie: O.E.E.C. Ztueden

I950                      86         97
I95I                      95        IOI
1952                     94         99
I953 IOO IOO

I954 IIO I 05

I955 120 III

I 956 I 26 II5
I957 I33 II8

I958                     I 36        121
I 959 I43 I 26

I960                     158        I 34
I 96 1 (eerste helft) 166 I 45

Bronnen: O.E.E.C.-uitgave Gengral Statistics, 196I no. 5 P· 7·

1 F. HARTOG noemt zelfs een, aan COLIN CLARK ontleende correctie-factor van
0,4.  Op. cit.  1953 P·  I 74·
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Ook een vergelijking van de industriele productie met die van de
O.E.E.C.-landen als groep, wijst op een niet onbelangrijk achter-
blijven van Zweden.

Voor de periode sinds I 950 valt voor de O.E.E.C.-groep een stijging
van ruim 93, voor Zweden van nog geen 50% te constateren.

Men kan hierbij opmerken, dat Zweden als uitgangspunt in  I 950
een veel grotere welvaart kende dan de O.E.E.C.-landen als groep,
doch hiertegenover staat dan weer een vermoedelijk meer dan
gemiddelde, natuurlijke rijkdom aan delfstoffen, hout en energie.

Hoewel dergelijke overwegingen de waarde van een uit de
vergelijking getrokken conclusie enigszins relativeren, lijkt het toch
niet onverantwoord om met betrekking tot de doelstelling econo-
mische groei van een slechts matig resultaat te spreken.

Hoe is in Zweden de ontwikkeling van de betalingsbalans en in
samenhang daarmede van de valuta-stabiliteit verlopen?

De  appreciatie  van de Zweedse Kroon   met   1 7%   in   I 946  en   de
devaluatie  met  30,5%   in   I 949 werden reeds vermeld, doch beide
feiten speelden  zich  af v66r het begin van de periode, waarop onze
studie in het bijzonder betrekking heeft.

Na   I 950  is het evenwicht  in de betalingsbalans meermalen   in
gevaar geweest, doch door krachtig ingrijpen, met gebruikmaking
van een uitgebreid arsenaal van monetaire en fiscale instrumenten,
heeft de overheid steeds ernstige moeilijkheden weten te voorkomen.

Men kan het gevoerde beleid in dit opzicht dan ook als geslaagd
beschouwen.

Een ander belangrijk aspect van de economische politiek vormt
het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling.

Op een andere plaats in deze studiel zal nader op de precisering
van dit begrip worden ingegaan, doch in dit geval kan - in het licht
van de spreekwoordelijke welvaart van de Zweedse burger -worden
vastgesteld, dat deze doelstelling, inzover zij, op zijn minst genomen
een redelijk levenspeil voor eenieder omvat, volledig werd bereikt.
Er is zeker sprake van een goed resultaat.2

lets moeilijker lijkt het antwoord op de vraag naar de gang van
zaken met betrekking tot de sociale vrede.

Zweden kende   in de periode   van    I 950   tot    I 958 verschillende

1 rgl. p. 268.

2 Op 6dn kwestie, welke de rechtvaardige inkomensverdeling raakt, wordt nader
teruggekomen. Het is de typisch Zweedse kwestie van de 'solidariteit' tussen de
werknemers, welke in de loonverhoudingen tot uiting dient te komen. In de
practijk is het begrip te zeer verwaterd om nog als norm in aanmerking te kunnen
konnen.
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arbeidsconflicten, welke het aantal door staking verloren arbeids-
dagen per hoofd  van de beroepsbevolking op 0,52 brachten. Het is
een cijfer dat hoger ligt dan dat voor Duitsland en driemaal zo hoog
is als dat voor Nederland; anderzijds ligt het slechts op de helft van
het Engelse cijfer. 1

Hiertegenover staat, dat ondanks incidentele moeilijkheden, in
de grote lijn de veelomvattende en uiterst belangrijke samenwerking
tussen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers ge-
handhaafd bleef. Gehandhaafd met name ook op het precaire
terrein van de loonvorming.

Dit motiveert het, naar onze opvatting, om de resultaten ten
aanzien van de sociale vrede, van de verhouding tussen de grote
groepen van de bevolking in de economische sector, in het algemeen
goed te noemen.

Een doelstelling, welke zeker niet bereikt werd, is die van de hand-
having van de koopkracht  van  het geld. Tussen  I 950  en   I 962  valt
een stijging van het prijspeil van consumptiegoederen van rond
68%  waar te nemen.  (Met  I 95 I als basis is het cijfer 46%.)

Men kan en moet hier enkele correcties aanbrengen, doch deze
veranderen het totaalbeeld niet wezenlijk.

De correcties hebben betrekking op huuraanpassing en op de
invoering, sedert   I 960  van een bijzondere omzetbelasting  van  4%
en  op enige andere belastingverzwaringen. Het totale effect van deze
en dergelijke factoren is vermoedelijk op 9 A IO punten te stellen. 2

In een land met een duidelijke open economie als Zweden kan
de (na deze correctie overblijvende) inflatie mede toe te schrijven
zijn aan oorzaken buiten het eigen land. Het is moeilijk deze factor
te kwantificeren, doch men mag zeker aannemen, dat zij in dit
geval slechts zeer ten dele een verklaring vormt.

Veel meer voor de hand ligt het, om in het gevolgde systeem van
loonvorming een der (binnenlandse) oorzaken te vermoeden van
het feit, dat het ook in Zweden niet is gelukt de doelstellingen van
volledige werkgelegenheid, van betalingsbalansevenwicht en van
prijsstabiliteit simultaan te verwezenlijken.

Welke elementen in het vigerende systeem van loonvorming
komen dan, zo kan men zich afvragen, als verklarende factoren in
aanmerking?

Het komt ons voor, dat men hier in de eerste plaats moet denken
aan de instelling van de partners in het loongesprek en daarnaast
aan de gevolgde procedure.

1 Vgl. tabel no. 20 p. 280.
2  Vgl. de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices, 1961 p. 28 en p.  I 05·
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Opuattingen bij werkgevers en werknemers
De werknemers en werkgevers zijn zich ten volle bewust van

de betekenis van de uitkomst van de loonbesprekingen voor de
handhaving van het algemene prijspeil, doch zij wensen voor dit
laatste slechts een beperkte verantwoordelijkheid te dragen.
KUGELBERG, de toenmalige President van de werkgeversorganisatie,
formuleerde  het  in   I 956  als  volgt: 1

'De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van onze
munt berust bij de overheid, welke als enige de instrumenten van
econornische politiek hanteert. Indien echter de overheid vraag en
aanbod in evenwicht brengt, dan wordt het uiteraard de plicht van
de partijen op de arbeidsmarkt, zich met zoveel wijsheid en matiging
te gedragen, dat overhaaste loonsverhogingen geen nieuwe infia-
toire impulsen vormen.'

Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht mdtr belovend dan zij in
feite is. De kernvraag is immers 6f de overheid dit evenwicht kan
handhaven - zonder werkloosheid te veroorzaken ! - indien de loons-
verhogingen de toeneming van de productiviteit verre overtrefren.

Wat is oorzaak, wat gevolg?
Men gevoelt zijn twijfel toenemen, wanneer men elders leest, dat

naar het oordeel van KUGELBERG 'n6ch werkgevers, n6ch werk-
nemersorganisaties een loonpolitiek als normaal zullen aanvaarden,
die door de leden geacht zou worden in strijd te zijn met hun actueel
belang'.2

Ook uitlatingen van de zijde der werknemers doen twijfel rijzen
aan de doeltreffendheid van de overheersende opvattingen als uit-
gangspunt  voor een effectieve nationale loonpolitiek:

'De aanvaarding van de 'permanent restraint line', zou de
plichten van de vakverenigingen fundamenteel wijzigen; zij zouden
worden veranderd van organisaties, die de belangen van een speci-
fieke groep behartigen in lichamen met de taak het loonbeleid aan
de algemene economische politiek aan te passen. Als de individuele
vakvereniging van zijn huidige hoofdtaak, het verkrijgen van hogere
lonen voor zijn leden, beroofd zou worden, is er alle reden om aan
haar voortbestaan te twijfelen.'

1  Het citaat is ontleend aan L. LOHSE: Centralization of Bargaining in Sweden
since  I 939, Monthly Labor Review,  nov.   1958  p.   I 23 I en tevens opgenomen  in
International   Labour  Review,   1 959   P·   398 in: Negotiations and Wages Policies  in
Sweden   (door ons vertaald).
2 KUGELBERG. Centralised or decentralised organisations, Skandinaviske Banken
QllaTterly    Reuiew, oct. 1957, vermeld in International Labour Review, 1959 9 397,
Negotiations and Wages Policies in Sweden.
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Deze uitspraak in een officiele uitgave van de L.0., staat niet op
zich  zelf. 1

Geen twijfel kan er echter bestaan aan de alkeuring van inflatie
door de centrale werknemersorganisatie.  In de juist vermelde publi-
catie worden een aantal argumenten ontwikkeld: onjuiste aanwen-
ding van productiemiddelen, kans op daling van kwaliteit bij die
producten, welke voor het indexcijfer voor de kosten van levens-
onderhoud van belang zijn, onvoldoende besparingen, speculatie
en benadeling van kleine spaarders.2

Het is vanuit deze tweeledige vooropstelling: geen inflatie, maar
wel vrijheid tot onderhandelen, dat allerlei gedachten zijn ont-
sproten en later als wenken aan de overheid voorgehouden, met
name op het gebied van het monetaire en fiscale beleid. In de onder-
havige L.0.-publicatie herkent men de hand van de economisch
adviseur GasTA  REHN,  die  in   I 952 overeenkomstige ideeen  naai
voren bracht. REHN denkt aan het doen dalen van het niveau van de
totale vraag tot een zodanig peil, dat er - zoals hij het als economist
uit een land van water en getij in een treffende beeldspraak formu-
leert - als het ware 'eilanden van werkloosheid verschijnen, welke
niet opnieuw onder water gezet moeten worden, door het vraag-
niveau weer te laten stijgen, doch welke men moet verwijderen.,3

Dit laatste dient dan door aanwending van specifiek gerichte
maatregelen te geschieden.

De L.0. aanvaardt de hierbij optredende werkloosheid als een
onvermijdelijke prijs voor de bestrijding van inflatie.4

Deze aanvaarding berust enerzijds op de erkenning, dat het bij
een aanhoudende overmatige vraag onmogelijk is een inflatie-vrije'
loonpolitiek te voeren, en anderzijds op de afwijzing van het door
REHN genoemde alternatief: de beheersing door de overheid van
1  L.0.-uitgave I953: Trade unions and full employment.

Vgl. ook RUDOLF MEIDNER: The dilemma of wages policy under full employ-
ment in de bundel Wages policy under full employment, I 952 pA 28/29 MEIDNER
ziet in overmatige totale vraag een ernstige bedreiging voor de vakbeweging.
Vgl. ook in dezelfde bundel p. 83, KIusTER WIcl MAN, die het gebruikelijke
beroep op 'restraint', als zijnde onvoldoende, afwijst  in zijn beschouwing:  The
trade unions, inflation and full employment.
2 Vgl. B.C. ROBERTS op. cit. 1958 PP. 94/95, die deze argumenten aan de L.0.-
uitgave ontleende.
3  GOSTA   REHN : The problem of stability: an analysis   and   some  proposals.
In: Wages policy under full employment, uitg. R. Turvey,  I952 p.  34·
4  Vgl.  B.C.  ROBERTS  op.  Cit.   I 958  Pp. 94/95· REHN zelf betwijfelt overigens of
de optredende werkloosheid, zelfs op korte tel·mijn, groter zou zijn dan ook
bij andere vormen van economische politiek onvermijdelijk is. Vgl. op. cit. I 952
PP· 34/35·

I 30



prijzen, investeringen en lonen of, wat dit laatste betreft, een
loonbeleid gebaseerd op 'redelijkheid' en 'verantwoordelijkheid'.1

REHN'S ideeen monden uit in een pleidooi voor hogere (variabele)indirecte belastingen, welke door de koopkrachtverminderendewerking tevens de winstmarges zullen drukken en de bron voor de
nodige besparingen zullen vormen.

'Indien wij alzo infiatoire loonsverhogingen willen vermijden,
moet de toeneming van de nationale welvaart voor een vrij groot
deel het resultaat zijn van het collectieve sparen door de massa op
basis van hoge lonen en hoge belastingen.

Volledige werkgelegenheid houdt een herverdeling van econo-
mische macht in ten gunste van de werkende klasse, in het bijzonder
van de leden van de vakbeweging. Zij moet van deze vergrote macht
gebruik maken, maar tezelfdertijd moeten de werknemers de
verantwoordelijkheid voor stabilisatie en vooruitgang op zichnemen door de Staat toe te staan dat deel van de loonsverhogingen
door belasting af te romen, dat voorheen de basis vormde voor het
sparen en het investeren van particuliere industrielen'.2

De gedachtengang is duidelijk en theoretisch sluitend. Zij past
ook in de algemene maatschappijvisie van de auteur en velen van
zijn landgenoten. Kan zij ook aanspraak maken op practische
uitvoerbaarheid? Leidt belastingheffing tot besparingen door de
Staat? Het is ons niet bekend of - en in hoeverre de ideeen van
REHN in Regeringskringen ingang gevonden hebben, doch de be-

TABEL 7
Het jaartal geeft het begin aan van de

overlopende budget-periode. 3

min. Kronen

I949 - 427 1953  - 1078
1950 - I98 I954  - 1089
I 95I + 808 1955  -  647
I 952 - 590

1 Vgl. de genoemde publicaties van REHN en RoBERTs resp. p. 34 en 95·
2  G.  REHN  Op.  Cit.   1952  p. 54· Oorspronkelijke tekst: Engels.  Vgl.  ook  ERIK
LUNDBERG: A Critique of Rehn's approach en REHN's antwoord: A reply  to
Professor Lundberg, beide  in de genoemde bundel: Wages policy under  full
employment,  1952  resp.  p.  55  e.v.  en  72  e.v.
3   Bronnen: Konjunkturjournaten; Statistisk Arsbok f6r Sverige. Ontleend    aan
B.C.  ROBERTS  op.  cit.  I 952  p.  96.
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schikbare cijfers met betrekking tot de tekorten in het budget doen
ernstige twijfel rijzen.

De situatie doet zich nu aan ons voor, dat krachtige centrale
organisaties aan beide zijden van de onderhandelingstafel, toege-
rust met moderne kennis van economische samenhangen, inflatie
zouden willen voorkomen, doch hierin niet slagen. Ondanks alles
blijken de lonen uit de hand te lopen.

Aan een event. schuldvraag - waaromtrent begrijpelijkerwijze
in de literatuur minder eenstemmigheid bestaat dan over het falen
zelf - gaan wij voorbij, om ons onderzoek naar algemene oorzaken
voort te zetten.

Wij noemden (en illustreerden) als zodanig de algehele instelling
van de partners in het loongesprek, welke slechts een beperkte
aanvaarding van verantwoordelijkheid en een sterke wens tot
behoud van vrijheid inhield. Een tweede oorzaak zien wij in de
practijk en methodiek van de loonvaststelling, waarbij moge worden
opgemerkt, dat deze (uiteraard) niet geheel los van de algemene
instelling kan worden beschouwd.

De practijk uan de loonuaststelling
Het uit de hand lopen van de lonen, in de literatuur veelal als

'wage drift' aangeduid, is een verschijnsel, dat in Zweden een grote
omvang heeft aangenomen en als zodanig sterk de aandacht heeft
getrokken. Men heeft berekend, dat in de periode (november)
I952-I959 de verdiende lonen mddr stegen tengevolge van 'wage
drift' dan van overeengekomen loonsverhogingen, nl. met 22%
tegenover  20% 1.

De - overigens met enige reserve gegeven
- uitkomst van be-

cijferingen van de Internationale Arbeidsorganisatie, geeft de vol-
gende specificatie: (als benadering te beschouwen)

Slechts voor een zeer klein gedeelte is de 'wage drift' te verklaren
uit overwerk, extra prestaties en uit normale verschuivingen naar
beter betaalde functies; als geheel genomen heeft men hier te doen
met 'zwart' loon, in de zin, dat bij de practische uitwerking en
toepassing van de tussen de top-organisaties overeengekomen richt-
lijnen, veel verder werd gegaan dan beoogd. 2

1   O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,   I961   p.   397·   Vgl.   ook
B.C.  ROBERTS op.  cit.   1958  9  89 Deze auteur noemt nog aanmerkelijk hogere
percentages 'wage drift',  met  name voor dejaren I946 t/m I952. Vgl. ook de uit-
voerige analyse van E.H. PHELPS BROWN : Wage Drift, Economica, I962 p. 339 e.v.
2  Vgl. de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,  I96I  p.  418, waar een
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TABEL 8
In procenteni

Overemgekomen Wage dTift Totaal

I946 3,2                4,8           8,0

I947 9,7 4,4 I4'I

I948 4,5                3,8           8,3
I 949 0,2                2,8           3,0
1950              - 3,9 3,9
1951 14,3                      6,3              20,6

1952 I I,6                              6,6                   18,2

I 953 I,I 2,5           3,6
I954 I,5 2,9 4,4
I955 4,3 4,2            8,5
I956 4, I 4,0           8,1
I 957 2,I                3,6           5,7
I958             2,6 1 5,7

De krachten van de markt bleken sterker dan inzicht en goede wil
aan de top.

Een element in de procedure, dat in Zweden de 'wage drift'
ongekende afmetingen deed aannemen, was de gedurende langetijd gehandhaafde gewoonte, om de overeengekomen procentuele
of absolute verhogingen te doen gelden boven de werkelijk uit-
betaalde - al dan niet 'zwarte' lonen.

In vele andere landen wordt een tijdelijk vooruitijlen van de
betaalde lonen veelal gecorrigeerd, of zo men wil, geconsolideerd
bij de eerstvolgende nieuwe overeenkomst. Dit werd klaarblijkelijk
in Zweden niet realiseerbaar geacht.

Het is zonder twijfel mede deze ervaring van meegesleept te
worden door de sterke onderstroom van de marktkrachten, welke
werkgevers en werknemers er toe heeft gebracht zich duidelijk uit
te spreken ten gunste van een politiek van beperking van de totale
vraag door de overheid.

Er is evenwel nog een andere factor, welke in de loonvorming
in Zweden van zoveel belang is, dat zij niet onvermeld mag blijven,

poging tot kwantificatie der verschillende factoren als overwerk e.d. wordt
ondernomen.

1   International   Labour   Review,    1 959   P·    392   art.   cit.   Zie de uitvoerige bronver-
melding aldaar, nl. een rapport van een speciale 'wage drift'-commissie van
S.A.F. en L.0 gezamenlijk, gepubliceerd in 1957 en een studie van KUGELBERG:
Harmony in Labour Relations, Financial Times, van 9 sept. x959.
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nl. de met een zeker fanatisme gepropageerde 'solidariteit' van de
loontrekkenden onderling. Ontstaan als een respectabel ideeel
streven  in de houtverwerkende bedrijven, gericht op matiging van de
looneisen der reeds redelijk gehonoreerde werknemers ten gunste van
de minder betaalde, is de gedachte geleidelijkveranderd en vervaagd.

Een tijdlang heeft zij de gedaante aangenomen van de leuze
'equal pay for equal work', doch van daaruit is zij opnieuw zodanig
uiteenlopend en soms verwonderlijk geinterpreteerd, dat men
nauwelijks  meer  van een vaststaande inhoud kan spreken. 1

Hoe dit ook zij ; gedurende de evolutie van het begrip 'solida-
riteit' heeft men in het algemeen vanuit de centrale organisaties
gestreefd naar uniformiteit en nivellering. Waarschijnlijk nu, heeft
juist dit streven in inflatoire richting gewerkt.

Zodra men bepaalde, door de marktsituatie in het leven geroepen
loonverschillen door een 'loonzetting' van boven af tracht te elimi-
neren, dreigt het gevaar van doorwerking van deze krachten met
de nu opgetrokken (doch voordien lagere) lonen als uitgangspunt.
Zij, die eerst de hogere beloning genoten, zullen niet nalaten, de
- in de door hen gewenste richting van hernieuwde verschillen
werkzame - krachten te ondersteunen. Zo nodig door eigen groeps-
vorming buiten de centrale organisaties om.

Men ervaart de werking van de 'loon-loonspiraal'.2
Afgaande op de literatuur over dit onderwerp, krijgt men niet

de indruk, dat men er in Zweden in geslaagd is een loonstructuur op
te bouwen, welke voor een inflatie-vrije loonpolitiek een goed en
hanteerbaar uitgangspunt zou vormen. 3

***

1   Vgl. International Labour Review,  1 959  PP·  405/406  art.  cit.
'Some sort of equal pay for equal work principle could be applied in two ways
according tot the L.0. report. One would be by means of a system ofjob evalu-
ation; the other, which   has been actually followed   is 'to judge the question
according to each industry's ability to recruit and retain manpower'.' In de
laatste zin vloeit de solidariteit met de marktkrachten ineen. Typerend is ook,
dat er met het streven naar gelijke betaling voor arbeid van vrouwen nog slechts
weinig vordering gemaakt is.
2  Ook in Nederland kent men het verschijnsel, dat bepaalde bedrijfstakken steeds
een zgn. 'historische voorsprong' wensen te behouden. Dit komt ook voor,
wanneer de marktverhoudingen zich reeds lang gewijzigd hebben. Vgl. voor de
werking  van de 'loon-loonspiraal' o.a. GERHARDT GRIMM : Die Spirale als Pro-
blem der Lohnpolitik, Bern 1958.
3 Critiek op de solidariteits-gedachte is geleverd door BENT HANsEN, die een
pleidooi voert voor een gedifferentieerde loonvaststelling met compensatie voor
de laagstbetaalden door middel van differentiatie in belastingdruk of directe
uitkeringen.  Vgl. International Labour Review,  I 959  P.  408.

I 34



Onze beschouwingen over de resultaten van de economische politiek
nog eens samenvattend, kan worden vastgesteld, dat succes werd
geboekt bij het streven naar volledige werkgelegenheid, evenwicht
in de betalingsbalans, een rechtvaardige inkomensverdeling en
sociale vrede. Matig waren de resultaten met betrekking tot de
economische groei en ten aanzien van de prijsstabiliteit kan moeilijk
anders dan van een onbevredigend resultaat gesproken worden.

§ 7 DE TOEKOMST; OPVATTINGEN EN SUGGESTIES

In de kringen van de leidende figuren uit het georganiseerde bedrijfs-
leven, overheerst, zoals wij zagen, als kerngedachte de wens tot
handhaving van de vrijheid in het collectief onderhandelen. Een
onderhandelen, waarbij een toenemende centralisatie wordt nage-
streefd en verkregen.

De overheid behoort het kader van monetair evenwicht te schep-
pen, waarbinnen de partners in het loongesprek als redelijke des-
kundigen met verantwoordelijksgevoel, een inflatie-vrije loon-
politiek kunnen bereiken. Aan de loonvorming zelf behoeft de
overheid geen deel te hebben.

Deze inzichten worden gedeeld door economisten als REHN,
MEIDNER en  ICKMAN1 en in minder uitgesproken vorm door
LUNDBERG.2

Er zijn echter ook andere stemmen te beluisteren. Zo denkt bijv.
 STLAND in een geheel andere richting. Deze hoogleraar uit
Stockholm stelt niets meer of minder voor dan het onderwerpen van
overeengekomen loonsverhogingen aan de goedkeuring van de
Regering.

Deze zou, indien zou blijken, dat de voorgenomen verhogingen
niet met haar inzichten te verenigen waren, een algemene reductie-
coefficient kunnen toepassen. Het gehele niveau zou hierdoor wel
worden verlaagd, doch de loonstructuur zou intact blijven.3

Het lijkt alles misschien wat te eenvoudig gesteld, doch voor ons
van belang is hier het doorbreken van het inzicht, dat de tot dusverre
gevolgde lijn van vrij onderhandelen zonder overheidstoezicht
wellicht niet te handhaven valt.

In dezelfde richting gaan ook de gedachten van BENT HANSEN,

1 Vgl. de bijdragen in Wages policy under full employment 1952.
2 V%1. ERIK LuNDBERG art. cit. I 962.
3  A.   OSTLAND : Kan Arbetsmarknaden garas mindre inflationistik in: Recept
met  inflation.  Sex  professor  har  ordet,  Stockholm   1957,  vermeld in International
Labour Review,  959 art. cit. p. 402.
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de leider van het Instituut voor conjunctuurstudie te Stockholm en
een der auteurs van het meermalen genoemde O.E.E.C.-rapport,
The Problem of Rising Prices. HANSEN behoort tot de meerderheid
van de rapporteurs, die een rechtstreeks ingrijpen door de overheid
in de loonvorming onvermijdelijk acht, om de naar inflatie voerende
krachten meester te worden  en te blijven. 1

Bijzonder instructief is in dit verband de volgende, speciaal aan
Zweden gewijde, passage:

'In Zweden - en in Noorwegen is dit ongeveer hetzelfde - is het
gecentraliseerde onderhandelen het belangrijkste element in de
procedure van loonvorming geworden. Dit heeft als zodanig uiter-
aard  niets met loonpolitiek te maken;  het is eenvoudig een onder-
handelingstechniek, welke voor elk gegeven land wel of niet nuttig
kan zijn.

De Regering heeft evenwel nu en dan haar inzichten met be-
trekking tot de toelaatbare loonsverhoging en dit zou op een begin
van loonpolitiek kunnen duiden.2 Eris echter geen uitgekristalliseerd
denken in deze aangelegenheid en het is in feite in Zweden een
geloofspunt,  dat het collectieve onderhandelen vrij van leiding - of
interventie door de Regering behoort te blijven. Dit is een vrij
opmerkelijk gezichtspunt in een situatie, waarbij er aan weerszijden
van de arbeidsmarkt een reusachtig monopolie bestaat (althans met
betrekking  tot de centrale loonbesprekingen). Wij geloven,  dat  de
ervaring in Zweden, evenzeer als de aard van de situatie, duidelijk
de noodzaak van een loonpolitiek aantoont; in geen geval blijkt er
uit, dat een loonpolitiek er mislukt is'.3

Aan dit citaat valt weinig toe te voegen. Het is een uiting van een
kentering in het denken, gevolgd op de erkenning, dat een situatie,
waarin in feite de partners bij het loongesprek enerzijds en de
overheid anderzijds een beroep op elkaar doen om voorzichtigheid
te betrachten - resp. ten aanzien van loonsverhogingen en uitgaven -
door een gevaarlijke labiliteit wordt gekenmerkt.

Ofdeze kentering van voldoende omvang en betekenis zal worden,
om tot een wijziging in de algemene opvattingen over een werkelijke
nationale loonpolitiek te leiden, is een vraag, waarop eerst de
toekornst het antwoord leren zal.

1 Vgl. met name Hoofdstuk V, PP· 55 t/m 63.
2 Engelse tekst: 'which might indicate an approach to wages policy'. Tot goed
begrip zij er op gewezen, dat de samenstellers van het rapport onder'loonpolitiek'
een doelbewust streven van de overheid naar een duidelijk als toelaatbaar
onderkende (en aangeduide) loonontwikkeling verstaan. De inzichten zijn dus de
eerste stap.
3   O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,   1 961  pp.  60/6 i.
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HOOFDSTUK IV

FRANKRIJK

§ I INLEIDING

In het eerste oorlogsjaar,   I 939,  werd in Frankrijk een decreet  uit-
gevaardigd, waarbij het loonpeil tot nader order werd 'bevroren'
cn dit feit vormde het begin van een periode van loonpolitiek in
handen van de overheid, welke tot het einde van de oorlog voort-
duurde.

De zeer ongewone omstandigheden in die dagen, waaronder de
bezetting van een groot deel van het land, maken het weinig aan-
trekkelijk, om in deze studie aan dit tijdvak aandacht te besteden.

Van meer belang is voor ons het feit, dat nog gedurende vier jaar
na het einde  van de oorlog,  tot  I 950 namelijk, de lonen  aan  goed-
keuring door de overheid onderworpen bleven. Ook in deze vredes-
periode heeft Frankrijk dus een nationale loonpolitiek gekend.

Men moet deze gehele periode echter zien als een overgangsphase,
als een tijd van hergroepering, van ordening en herstel.

Op het terrein, dat ons bezig houdt leidde zij tot het herstel van
de vrijheid in de onderhandelingen en in de vaststelling van lonen
door de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Tot op heden heeft de loonvorming zich nadien in overwegende
mate in vrijheid voltrokken.

Op  de  bijzonderheden  van de ordening in beide perioden wordt
nader teruggekomen. Het lijkt gewenst hieraan een schets - zij
het slechts in grote lijnen - van de positie en de betekenis van de
beide partners in het loongesprek te doen voorafgaan.

§ 2 DE WERKNEMERSORGANISATIES

Het  recht  tot het oprichten van vakverenigingen dateert  uit   I 884·
De eerste 'syndicaten' waren militante organisaties, voorstanders
van klassestrijd, die geen heil zagen in besprekingen met werkgevers
over collectieve arbeidsovereenkomsten.

De eerste wereldoorlog bracht een verandering in opvattingen en
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een grotere bereidheid tot samenwerking, al bleek het niet mogelijk
het revolutionaire karakter plotseling te verloochenen. 1

In   I9 I 9  werd de wettelijke grondslag voor collectieve arbeids-
overeenkomsten gelegd. De vakbeweging was evenwel nog niet sterk
genoeg - ook te zeer in zich zelf verdeeld - om van de nieuw ge-
schapen mogelijkheden op grote schaal gebruik te maken.

De c.a.o. werd eerst van veel betekenis, toen, mede als vrucht van
een nadere bezinning op het wezen van een dergelijke overeenkomst,
in de Wet van 24 juni I 936 de mogelijkheid tot verbindendver-
klaring werd geintroduceerd.

De wet werd aanvaard onder de Regering van het zgn. 'volks-
front' en in dit voor de vakbeweging in het algemeen, gunstige
klimaat kwam deze tot grote bloei (en de c.a.o. tot volle ontwikke-
ling). Het leden-aantal steeg sterk en zowel gewone als verbindend-
verklaarde c.a.0.'s kwamen in grote getale tot stand. 2

De oorlog maakte, zoals reeds gezegd, een einde aan deze ont-
wikkeling en in het Frankrijk van na de oorlog viel een nieuwe
constellatie waar te nemen.

Aan de zijde van de werknemers werd deze in belangrijke mate
gekenmerkt door een grote rivaliteit tussen de verschillende centrale
bonden. Een bepaling uit de wetgeving van  I 936, welke voorschrijft,
dat collectieve contracten slechts mogen worden afgesloten door
een 'gezamenlijke commissie' van hiertoe bevoegd verklaarde

1  Illustratief is de motivering van steun aan de gedachte aan een c.a.0., zoals deze
in die dagen op een congres van de Conf6d6ration G6n6ral du Travail werd
gegeven:

'Het zou een ernstige fout zijn in collectieve overeenkomsten  een  vorm van
samenwerking te zien. De collectieve overeenkomsten, of zij nu een fabriek, een
gebied of een gehele bedrijfstak omvatten, hebben waarde als middel tot her-
vorming, omdat zij het gezag van de werkgever beperken, omdat zij de ver-
houding tussen werkgever en werknemer terugbrengen tot een overeenkomst,
welke de inspanning stimuleert, zonder de krachten af te stompen, daar de ar-
beider aldus de voldoening heeft het absolute gezag van de werkgever te ver-
zwakken door de introductie in werkplaats of fabriek van een controlerende
macht, die niet aan exploitatie door de werkgever is blootgesteld, van een kracht
tot  emancipatie: de vakbeweging.'
Ontleend aan A. STURMTHAL: Collective Bargaining in France, In: Contemporary
Collective Bargaining in seven countries,  1 957  P.  I 28  (door oIls vertaald).
2 Vgl. A. STURMTHAL Op. Cit. 1957 PP· I 30/I 31. De schrijver noemt t.a.v. het
ledental geen cijfers, maar spreekt van 'staggering heights'. Er werden tussen
1936  en  ,939  rond 5780 gewone c.a.0.'s  en 680 verbindend verklaarde overeen-
komsten afgesloten. Deze cijfers ontleende STuRMTHAL aan JEAN BRATHE DE LA
BRESSAYE: Le Nouveau Statut des Conventions Collectives du Travail, Droit
Social, maart I947 en aan LL Monde van 5 jan.  1950 P· 5, alwaar P.H. TEITGEN
wordt geciteerd.
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bonden van werkgevers en werknemers, gaf, geheel onbedoeld,
telkenmale voedsel aan deze rivaliteit.

Om dit te verstaan moet men deze bepaling zien in samenhang
met het netelige, slepende vraagstuk van de representativiteit, een
kwestie, welke gedurende geruime tijd de verhoudingen tussen de
werknemersorganisaties onderling als het ware vergiftigde.

De wet bepaalt namelijk, dat in de 'gezamenlijke commissies' de
plaatsen aan beide zijden van de gesprekstafel gereserveerd zijn  voor
de vertegenwoordigers van 'de meest representatieve organisatie'.

De twistappel is duidelijk zichtbaar.
Had men bij de introductie van de wet (niet onbegrijpelijk)

gedacht aan 66n meest representatieve organisatie - met uitsluiting
dus van anderen -, bij de uitvoering bleek het toch mogelijk, om
meer dan 66n 'meest representatieve' organisatie aan te wuzen.

De bijzonderheden omtrent de criteria, welke hierbij in de ver-
schillende perioden een rol hebben gespeeld, kan men hier laten
rusteni, om slechts te releveren, dat na tal van strubbelingen, de
Minister-President, tezamen  met de Minister van Arbeid  in   I 948
de knoop doorhakte en in het algemeen vier centrale organisaties
(en de aangesloten bonden) aan werknemerszijde representatief
verklaarde, t.w. de Confdddration Gdndrale du Travail, CGT, de
Conf6(16ration G6ndrale du Travail-Force OuvriJre, CGT-FO, of
ook wel kortweg Force Ouvridre, en de Confddcfration FranQaise des
Travailleurs Chrdtiens, CFTC voor de algemene c.a.0.'s, alsmede
de Conf6d6ration G6n6rale des Cadres de l'Economie Frangaise,
CGC voor de collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden voor het
kader.

De Minister van Arbeid kan evenwel met betrekking tot collec-
tieve overeenkomsten van een beperkte draagwijdte, ofin bijzondere
gevallen, ook andere organisaties representatief verklaren.

Geheel opgelost  werd het vraagstuk   met de uitspraak  van   I 948
niet.

***

Een interessante, maar moeilijk te beantwoorden vraag is die naar
de aard van de vakbeweging in Frankrijk.

Na de oorlog hebben de leidende figuren hartstochtelijk gepleit
voor het herstel van de vrijheid in de loonvorming, doch tevens werd
hierbij, van het begin af aan, de inzet van de staatsmacht ten gunste
van de werknemers voorop gesteld.2

1 Vgl. voor deze bijzonderheden A. STURMTHAL op. cit. I 957 PP· I 31 /134·
2 Vgl. A. STURMTHAL op. Cit. 1957 9 165· De schrijver noemt de 'powerful
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Het is niet onwaarschijnlijk, dat men hier in de grond te doen
heeft met hetzelfde dualisme, dat naar voren kwam bij de discussies
in de twintiger jaren over het al dan niet afsluiten van collectieve
regelingen. Aan de dne kant staat het verlangen datgene te doen,
wat in de meeste landen de vakverenigingen als hun eigenlijke taak
beschouwen, het streven naar zo goed mogelijke arbeidsvoorwaar-
den, aan de andere zijde leeft sterk het gevoel een voorpost te zijn
in de strijd om een algehele sociale hervorming.

Voor zeer velen is nog - in het licht van dit hervormingsideaal -
de loonvaststelling belangrijk als instrument, of beter als 'het'
instrument ter bereiking van een radicaal gewijzigde inkomens-
verdeling.

'Lonen', zo formuleert MARCHALL zijn oordeel, tzijn voor grote
groepen van de bevolking, niet de prijs van een 'marchandise',
de geldelijke tegenprestatie van degene, die arbeid koopt, aan de
persoon, die arbeid verkoopt, maar het inkomen, dat de samenleving
via de ondernemers, doet toevloeien aan al degenen, die hun maat-
schappelijke plicht hebben vervuld, door arbeid van de juiste aard
en hoeveelheid te verschaffen, teneinde hen zo in staat te stellen tot
een tevoren bepaalde levenswijze'.1

In deze visie past uiteraard de grote politieke activiteit van de
vakbeweging en deze auteur ziet dan ook de overheid niet als een
op zich zelfstaande macht. Hij beschouwt haar meer als een 'tweede
slagveld, waar de partijen hun strijd met andere middelen voeren'. 2

Ook het sterke accent op onderhandelingen op nationaal niveau
past in dit beeld.

'De Franse vakverenigingen handelen op grond van maatstaven,
welke in wezen van politieke aard zijn, (in de zin van doelstellingen,
welke een hervorming van de maatschappelijke organisatie be-
ogen)  . . .' zo merkt BROCHIER  in een studie  over de vakbeweging
in zijn land op. 3

political pressures that surround and permeate labor relations, particularly as
regards the determination of wages and working conditions'   (p.   166) en spreekt
verder van 'more influence (van de vakbeweging D.) on political decisions than
its economic strength  gave  it  on the outcome of collective bargaining'  (p.   165).
STURMTHAL acht dit eigenlijk in strijd met de algemene traditie, die z.i. veeleer
anti-politiek zou zijn.
1  JEAN  MARCHALL : Wage theory and social groups.  In: The Theory  of Wage
Determination, ,957  P.  I49  (door  ons  uit  het Engels vertaald).
Vgl.  ook JEAN  MARCHALL: Les transformations intervenus  dans la notion  de
salaire h 1'6poque moderne, Cotiptration, juni 1955 P· 12
2 JEAN MARCHALL Op. Cit. I 957 P· 149·
3  HUBERT  BROCHIER: An analysis of union models as illustrated by french  ex-
perience.  In: The Theory  of Wage Determination,  ,957  9   145·
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De concrete activiteit kan echter slechts worden verklaard, wan-
neer men haar stelt tegen de achtergrond van het economische
milieu  en de gehele maatschappelijke structuur. 1

Het zijn deze en nauw hieraan verwante gedachten, welke men
overal in de literatuur over de aard van de vakbeweging, met name
in Frankrijk, aantreft.
 AN DER  EN vermeldt in een recente beschouwing over de ont-
wikkeling van de vakbeweging de opvattingen van de socioloog
TOURAINE, die een duidelijk onderscheid maakt tussen de beide
door ons genoemde aspecten: de vakverenigingsarbeid in de eigen-
lijke  zin  en de politieke activiteit.2

Op beide terreinen speelt zich een ontwikkeling af, waarin een
drietal phasen wordt doorlopen. Deze phasen vinden hun typering
naar de instelling van de vakvereniging ten opzichte van de samen-
leving, waartoe zij behoren: in de eerste phase overheerst de oppo-
sitie, de revolutionaire gezindheid, in de tweede komt de vak-
beweging tot macht en invloed, terwijl de derde door integratie zal
worden gekenmerkt.

De laatste phase is nog niet bereikt, doch VAN DER VEN meent in
de ontwikkeling van de laatste tijd een aanwijzing te mogen zien
voor een groei van krachten in de richting van integratie.

Indien dit juist zou blijken, dan ligt hier een element, dat voor
onze studie rechtstreeks van betekenis is. Een dergelijke integratie
immers moet - zoals wij nog nader zullen zien - tot op zekere hoogte
als een voorwaarde voor de mogelijkheid van een nationale loon-
politiek worden beschouwd.

Voor het ogenblik evenwel zouden wij, ter afsluiting van onze

1  gl. HUBERT BROCHIER op. cit. 1957 P. 147·
2  F.J.H.M. VAN DER VEN : Events and trends. Trade unionism, Integration and
Automation, Wodd Justice,  maart  I962 p.  358.  Zie:  ALAIN TouRAINE:  Contribu-

tion A la sociologie du mouvement ouvrier, Cahiers Internationaux de Sociologie.
Paris 1960 Vol. 28 pp. 57/58.

Op een andere plaats (p. 348) noemt VAN DER VEN de uitspraak van de Secre-
taris-Generaal van de CGT-FO, ROBERT BOTHEREAU, die in dezelfde geest een
drietal phasen onderscheidt, nl. de phase van agitatie, gericht op snelle resultaten,
durend tot in de eerste wereldoorlog, de phase van concentratie op sociale wet-
geving tussen beide wereldoorlogen in en de periode van thans, waarin de vak-
beweging haar deel van de verantwoordelijkheid op alle niveaux van economische
activiteit op zich neemt. De opvattingen van BoTHEREAU zijn ontleend aan
G.  LEFRANC  e.a. : Le travail et l'homme, Neuchatel  I 959·

Naar ons gevoelen wordt de figuur wat al le zeer gestileerd, wanneer men de aan-
dacht voor de sociale wetgeving bijzonder kenmerkend acht voor de tweede
periode. De loonvaststelling zelfstond o.i. in die tijd niet minder in het brandpunt
van de belangstelling. Dit blijft overigens een kwestie van waardering.
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bespiegelingen over het karakter van de vakbeweging in Frankrijk,
willen vaststellen - met alle waardering overigens voor de door
TOURAINE gemaakte onderscheiding, - dat in de ondeelbare reali-
teit van onze dagen, de sporen van de krachtige politieke impulsen
uit de beginphase, nog duidelijk zichtbaar zijn.1

De structuur van de Franse vakbeweging is al even ter sprake ge-
bracht toen de vier centrale organisaties werden genoemd. Deze
omvatten vakverenigingen, welke bedrijfstaksgewijze zijn opge-
bouwd, waarbij de indeling in drie en twintig branches aansluit,
bij de wetgeving, welke de collectieve arbeidsovereenkomsten
regelt.

De centrale organisaties bezitten ten overstaan van de aange-
sloten verenigingen een sterk gezag. De erkenning van deze vier
verbonden als 'meest representatief' brengt met zich mede, dat
aansluiting welhaast tot een voorwaarde voor activiteit met be-
trekking tot collectieve contracten is uitgegroeid.

De besproken algemene instelling (maatschappelijke hervorming,
met name wijziging  in de inkomensverhoudingen als hoofddoel),
leidt tot een accentueren van de werkzaamheden op nationaal
niveau en in feite zijn het dan ook de centrale organisaties, die in
belangrijke mate de inhoud van een c.a.o. of een ander arbeids-
contract bepalen.2

***

Enkele opmerkingen ter kenschetsing van de positie en algemene
gedachtewereld der onderscheiden verbonden mogen nog volgen.

De   in    I 937 0Pgerichte Conf6d6ration   G6n6rale des Cadres   de
l'Economie Fran aise is, zoals de naam aangeeft, gebaseerd op de
functie in het bedrijfsleven. Haar positie is daarmede reeds tot op
grote hoogte bepaald.

Bij de overige drie centrale organisaties vormde de algemene
ideologische achtergrond het criterium.

De Conf6d6ration G6n6rale du Travail, CGT, was steeds - in

1 In een recente resolutie van de CFTC wordt de uiteindelijke doelstelling van
de organisatie aangeduid als: 'lib6rer les travailleurs du rdgime capitaliste et des
servitudes qu'il impose aux salarids'. Ontleend aan M. COLLINET: Le mouvement
ouvrier et la 16gislation sociale, Revue d' Economic politique, juli/oct.  1962 9  763·
2  Vgl. J· MARCHALL Op. Cit. I957 P· I51. Deschrijver wijst opdeinterdependentie
tussen loonbewegingen in verschillende bedrij fstakken en vervolgt:    'als   werk-
gevers- of werknemersvakverenigingen in enige bedrijfstak of in enig district
onderhandelen, staan de centrale organisaties achter hen, daar elke verandering
algemene repercussies kan hebben en in feite zijn het deze organisaties zelve, die
onderhandelen.'
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politieke termen gesproken - sterk links georienteerd. De aan-
vaarding  in   I 9 I 9   van de collectieve arbeidsovereenkomst luidde
een zekere koersverandering in en het lijkt niet al te gewaagd een
verband te zien tussen dit feit en een afsplitsing van een commu-
nistische groep, welke   in   I 920 plaats  vond. Het nieuwe commu-
nistische verbond droeg de naam van Conf6d6ration G6n6rale du
Travail Unitaire. De CGT verloor een miljoen leden, d.w.z.
ongeveer de helft van het totaal, doch dit kwam de nieuwe bond
slechts in beperkte mate ten goede. Beide organisaties telden name-
lijk, weer een jaar later, nog maar 550.000 leden.

In deze tijd begon ook de Katholieke vakbeweging tot ontwikke-
ling te komen, met als centraal verbond de Conf6d6ration Fran aise
des Travailleurs Chr6tien, CFTC.

Een periode van nieuwe bloei trad voor de  CGT in na  1936, het
jaar waarin, zoals reeds opgemerkt, de wet op het verbindend

verklaren van collectieve contracten van kracht werd. Er vond een
hereniging plaats tussen de CGT en de afgescheiden uiterst linkse
groepering.

Tengevolge van een maatregel van de Regering in Vichy werd
de organisatie in de oorlogsperiode ontbonden.

Na de oorlog dornineerde de communistische invloed in de her-
leefde  CGT. Twee grote, mislukte stakingen in  I 947  en  I 948 deden
een goed deel van het ledental verloren gaan. De sterk 'linkse'
instelling leidde opnieuw tot een splitsing, waarbij ditmaal de
leden, die zich niet met de communistische invloed konden ver-
enigen, een afzonderlijke, nieuwe organisatie vormden, de Force
Ouvri6re.

In de laatste jaren hebben de niet-communistische verbonden
- in harmonie met de gewijzigde politieke verhoudingen - vooruit-
gang geboekt ten koste van de CGT.

De verscheidenheid in het organisatie-patroon, dat voor iedere
werknemer een geeigend tehuis lijkt te bieden, heeft er toch niet
toe geleid, dat de vakbeweging in Frankrijk alle werknemers omvat.1
Integendeel; de meerderheid der arbeiders   in   dit   land   is   niet
georganiseerd.

Onder deze omstandigheden is een oordeel over de status van
de Franse vakbeweging moeilijk te geven. In de wetgeving vindt
men een volledige erkenning,  doch  het is de vraag,  of van een  alge-
mene waardering ofzelfs maar aanvaarding kan worden gesproken.

1 Naast de drie, of zo men wil vier grote centrale organisaties staat  nog een
aantal kleinere groeperingen. Er zijn ook vakverenigingen, die bij geen enkele
centrale bond zijn aangesloten, bijv. de op zich zelf zeer sterke onderwijzersbond.
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In de kringen der werkgevers is de aanvaarding niet algemeen;
ten aanzien van de publieke opinie - met name dus van de niet
rechtstreeks betrokkenen - zal men wellicht moeten vaststellen, dat
de onderlinge twisten en de veelvuldige stakingen, deze ongunstig
hebben beinvloed.

§ 3 DE WERKGEVERSORGANISATIES

Ook in Frankrijk staat de organisatie van de werkgevers aanzienlijk
minder in de belangstelling van sociologen en economisten dan de
werknemersvakbeweging.

Niettemin beschikken de ondernemers van de beide partners in
het  loongesprek  over de sterkste organisatie.1

Er treedt voor hen slechts 66n centraal verbond op, de Conf6d6-
ration Gdndrale du Patronat Frangais.

Een Katholieke groepering, het Centre Fran ais du Patronat
Chr6tien beperkt haar activiteit tot vorming en voorlichting.

Het organisatie-criterium is evenals bij de werknemersvakbe-
weging de bedrijfstak. Er treedt evenwel een grotere differentiatie
op in de concrete vormgeving der onderscheiden verenigingen.

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat in een uitgestrekt gebied
als het Franse, ook de regionale bindingen een rol spelen.

De houding van de ondernemers in Frankrijk is veelal nog defen-
sief. Men schikt zich min of meer in het onvermijdelijke.

'Het is nauwelijks overdreven te zeggen, dat beide (de werk-
nemersvakverenigingen en het collectief onderhandelen D.) door
politieke middelen aan de werkgevers werden opgelegd, tegen een
bittere weerstand in', zo beoordeelde STURMTHAL de situatie.2

Met betrekking tot de status van het centrale verbond en de
aangesloten verenigingen kan worden vastgesteld, dat ook hier van
een volledige erkenning en aanvaarding door de overheid kan wor-
den gesproken. De openbare mening wordt in het algemeen weinig
met de organisaties geconfronteerd, voorzoverhetdeindustrie betreft.

1   Vgl.   A.   STURMTHAL   op.   cit.    1957   P·    1 6 I : 'French employers   are far better
organized and better equipped with research and other facilities than the unions,
particularly at the regional and local levels.'
2  A·  STURMTHAL Op.  Cit.  1957 P.  166.

De auteur vermeldt nog, dat de leider der Franse ondernemers,  die  in  1936- overigens onder druk van de Regering - het beginsel van de c.a.0. aanvaardde,
door zijn leden werd gedesavoueerd en zich genoodzaakt zag af te tredeIi. Deze
gebeurtenis is vermeld door HENRY EHRMANN: French Labor  - from Popular
Front to Liberation, 1947 9 53·
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Er zal hier dus ook niet van veel weerstand sprake zijn.
Anders is het gesteld met de organisaties in de distributie-sector

en in de landbouw, welke nogal eens bij spectaculaire conflicten
met de overheid betrokken zijn. Ten aanzien van deze ondernemers-
groeperingen mag vermoedelijk niet van een algemene waardering
of zelfs maar aanvaarding worden gesproken.

  4 DE ROL VAN DE OVERHEID

Na het einde  van de oorlog werden,  in   I 946, de teugels,  met  be-
trekking tot de vaststelling van arbeidsvoorwaarden wat gevierd.
Weliswaar behield de Minister van Arbeid zich nog het recht voor
de eigenlijke lonen vast te stellen, doch de overige arbeidscondities
konden de, in een 'gezamenlijke commissie' verenigde, partijen zelf
regelen.

Alle collectieve arbeidsovereenkomsten bleven evenwel nog aan
de ministeriele goedkeuring onderworpen; eenmaal verleend, hield
deze goedkeuring dan tevens een algemeen verbindendverklaring
in.

De Minister werd met adviezen terzijde gestaan door een Commis-
sion Sup6rieure des Conventions Collectives.

Deze nog altijd zeer vdrgaande overheidsbemoeienis werd gemo-
tiveerd met een beroep op het infiatiegevaar en op de noodzaak,
om de arbeid naar de meest belangrijke punten te dirigeren. Tevens
beoogde men te komen tot een stelsel van zorgvuldig afgestemde
loonverschillen  (in de geest van werkclassificatie).

In het algemeen paste de loonbeheersing in het staatkundig denken
van die dagen. 1

Het experiment - want zo mag men het, in weerwil van het
typische overgangskarakter van deze periode toch zien - liep snel
op een mislukking uit.

In de eerste plaats gold dit de medewerking, resp. de zelfwerk-
zaamheid van het bedrijfsleven. De reeds besproken moeilijkheden
met betrekking tot de aanwijzing van de 'meest representatieve
organisatie', welke in de 'gezamenlijke commissies' elk der partijen
zou vertegenwoordigen, vertroebelden grondig de atmosfeer en
tegenover dit ernstige verlies aan goede gezindheid stond uiteindelijk
de wel zeer schrale oogst van 66n c.a.o. van enige betekenis. 2

1   Vgl.  A.  STURMTHAL  Op.  Cit.   1 957  P.   I 35· De auteur vermeldt de leidende  ge-
dachte, t.w. de idee van de 'economie dirigde:
2 Vgl. A. STURMTHAI. Op. Cit. I957 P· 137· Deze c.a.0. regelde de arbeidsvoor-
waarden - zonder de lonen !  -  van de bankbedienden.
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Ook in ander opzicht werd geen resultaat bereikt. De inflatie
kwam allerminst tot staan en zelfs met telkens herhaalde loonsver-
hogingen vermocht men de prijsstijgingen niet of nauwelijks bij te
houden. Enkele cijfers mogen dit illustreren.1

TABEL 9
mrd. frs.

tongn sociale uoorz. totaal totaal totaal
in fts. 1938 regel

I938    I 76           4 180 I 80 , 00  (index)

1946 1045          80 II25 141          78
I 947 I 530 150 I680 153          85
I948 2520 280 2800        I 65          92
I 949 2775 525 3300 173         96
I 950 3 I 30 6oo 3730 177         98
I 951 3950 750 4700 I88 I 04

Weliswaar namen de sociale voorzieningen in betekenis toe, doch
een volledige compensatie voor het achterblijven van de reele lonen
werd hierin niet gevonden. Men bedenke voorts, dat de loonsom
in   I 95 I  op een enigszins groter aantal werknemers betrekking  had
dan  in   I 938, terwijl de werktijd  van  40  tot  45  uur  per  week  was
gestegen. Het rapport van het Franse Ministerie van Financien,
waarin deze cijfers werden gepubliceerd, leidt dan ook tot de con-
clusie :

'Voor dezelfde werktijd - en niettegenstaande de verbetering in
opbrengst (productiviteitsverbetering D.) ontvangt de loontrekken-
de  nu minder koopkracht  dan  in   I 938. Slechts  door  meer  werk  te
verrichten heeft de groep als geheel de koopkracht kunnen her-
stellen'.2

Het is zonder meer duidelijk, dat in een dergelijk klimaat van
onbeheerste infiatie, van het bereiken van de andere doelstelling,
het tot stand brengen van goed afgewogen loonverschillen, al
evenmin sprake  kon  zijn.3

1 Gegevens van het Ministerie van Financien, ontleend aan J. MARCHALL Op.
Cit.  1957 P.  153· Vgl. ook soortgelijke cijfers bij F. PERROUX en EDMOND A. LISLE:
Structural Inflation and the economic function of wages; the french example.
In: The Theory of Wage Determination, I 957 P. 252.
2  Geciteerd  door A.  MARCHALL op.  cit.   1957  9  152  (door  ons vertaald).
3  Vgl.   FRANcms   SELLER: The effects of inflation   on  the wage structure   of
France. In: The Theory of Wage Determination,  I 957 9  264 e.v.
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In het licht van deze slechte ervaringen is het niet te verwonderen,
dat  in   I 950 de rechtstreekse, veelomvattende overheidsbemoeienis
met de loonvorming beeindigd werd. Partijen waren opnieuw in de
gelegenheid zelf de lonen en andere arbeidsvoorwaarden vast te
stellen; goedkeuring  door de Minister van Arbeid was niet langer
vereist.

De mislukking van de 'dconomie dirig6e' op dit belangrijke punt
moet een grote teleurstelling betekend hebben voor hen, die op een
geheel vernieuwde aanpak van de economische problematiek, na
de oorlog grote verwachtingen hadden gebouwd.

Zij lijkt ons toe te schrijven aan een onvoldoende inzicht in het
geheel van voorwaarden, dat vervuld had moeten zijn, wilde een
nationaal loonbeleid een redelijke kans van slagen maken.

Deze kwestie wordt nog elders in deze studie aan de orde gesteldi;
hier moge worden volstaan met de opmerking, dat een dergelijke
loonpolitiek zeker niet gevoerd kan worden, zonder dat zij door een
gezond monetair beleid wordt ondersteund en voorts dat in een
democratisch bestel een redelijke mate van medewerking van werk-
gevers en werknemers een eerste vereiste vormt.

Na  de  koerswijziging  van  I 950 beperken de bemoeiingen  van  de
overheid met de loonvorming zich - afgezien van de beinvloeding
van het loonpeil door maatregelen in het monetaire vlak - tot het
handhaven van orde en recht in de onderhandelingen en bij de
uitvoering van de contracten, het verbindend verklaren van c.a.0.'s,
het vaststellen van een zgn. 'loonvloer' in de vorm van een (nader
te bespreken) 'minimum vital' en het voeren van een loonbeleid in
de genationaliseerde industrieen en ten aanzien van de overheids-
dienaren.

Daarnaast  is  ook - zij het incidenteel - gebruik gemaakt van het
middel der overreding. Op werkgevers en werknemers werd enkele
malen een beroep gedaan, de loonontwikkeling af te stemmen op
de mogelijkheden van de Franse economie als geheel.

De orde in de onderhandelingen
Tot de activiteiten van de overheid, gericht op orde in de onder-
handelingen behoort het bijeenroepen van de 'gezamenlijke com-
missies', welke bevoegd zijn c.a.0.'s aan te gaan. De hieraan ver-
bonden delicate kwestie van de representativiteit kwam reeds ter
sprake.

Een tweede groep regelingen betreft bemiddeling en arbitrage.
Een   door de Regering in I949/I 950 ondernomen poging   om

1 Zie p. 287 e.v.
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beide verplicht te stellen, mislukte. Alleen bemiddeling werd voor-
geschreven, doch daarbij  werd niet bepaald, of deze v66r of na het
uitbreken van een open conflict (staking of lock-out) diende plaats
te vinden. 1

De wettelijke bepalingen ten aanzien van deze materie zijn te
beschouwen als aanvullend recht. Zij zijn slechts van toepassing,
wanneer partijen zelfgeen regeling getroffen hebben - en voorzover
het arbitrage betreft - alleen inzoverre zij het beiden wensen.

Met de practische uitvoering zijn colleges van een tripartite
samenstelling belast. Dit tripartite karakter houdt overigens niet
in, dat het aantal vertegenwoordigers van de overheid (varierend
van 66n tot drie)  aan dat van de representanten van werkgevers en
werknemers gelijk dient te zijn. Er zijn colleges op nationaal,
regionaal en locaal niveau.

Bij arbitrage geldt als algemene regel, dat interpretatie-geschillen
e.d. op basis van de wet en de overige twistpunten 'naar billijkheid'
worden beslecht.

De verbindendverklaring, op grond van de wettelijke regeling
van   I 950, geschiedt geheel  naar het inzicht  van de Minister  van
Arbeid.

Zoals reeds gezegd, kan een collectieve arbeidsovereenkomst
alleen tot stand komen in een 'gezamenlijke commissie', waarin de
'meest representatieve organisaties' aan beide zijden vertegen-
woordigd zijn.

Ook ten aanzien van de inhoud der c.a.0.'s bestaan er enkele
wettelijke voorschriften. Zo behoort de vrijheid van de werknemers
om zich al dan niet te organiseren, in grote trekken in elke nationale
c.a.o. te zijn vastgesteld. De werkgever dient zich te verplichten tot
een beleid van non-discriminatie ten opzichte van leden of niet-
leden der vakbeweging. 2

Er bestaat zonder twijfel een direct verband tussen deze dwin-
gende voorschriften met betrekking tot de inhoud en de procedure
voor het tot stand komen van (al dan niet verbindendverklaarde)
c.a.0.'s en het feit, dat het merendeel van de arbeidsovereenkornsten,
althans  in   I 956/ I 957,   nog het karakter  van een gewoon contract
bezat en dus niet als c.a.o. werd beschouwd.3

1 Vgl. A. STURMTHAL op. Cit. I957 PP· 139/142. Als een argument tegen ver-
plichte arbitrage werd o.m. het feit aangevoerd, dat de grondwet het stakings-
recht waarborgt.
2 Vgl. A. STURM'THAL op. Cit. 1957 9 149·
3 idem P. I48. De auteur vermeldt o.m. een uitspraak van PIERRE WALINE

(werkgeversgedelegeerde), waarin wordt gesteld, dat n6ch werkgevers n6ch
werknemers de c.a.o. als een essentieel element in de arbeidsverhoudingen zien.
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Het 'minimum vital'
Een zeer belangrijke taak heeft de overheid ten aanzien van het

'minimum vital', dat in de Franse loonvorming na  I 950, een grote
rol is gaan spelen.  De Wet van  I I  februari van dat jaar bepaalt, dat

..geen lonen mogen worden overeengekomen, welke lager zijn dan
een door de Regering - na raadpleging van werkgevers en werk-
nemers - vastgesteld 'salaire rninimum interprofessionnel garanti'
(SMIG).

De raadpleging vindt plaats in de Commission Sup6rieure des
Conventions Collectives, waarin naast de eigenlijke partners in het
loongesprek en vertegenwoordigers van de overheid, ook represen-tanten uit de sector van de sociale verzekeringen zitting hebben.

Deze commissie dient het minimumloon te relateren aan een
standaardbudget, waaruit 'minstens de individuele en maatschappe-
lijke behoeften van de mens' moeten kunnen worden bevredigd,
voorzover deze als 'incompressible' kunnen worden beschouwd. 1

Dit 'incompressible' karakter van de behoeften - een wat naar-
geestige benaming, wanneer men haar met de in Nederland gang-
bare term 'menswaardig bestaan' vergelijkt - is uiteraard niet zo
gemakkelijk in reele termen te concretiseren; het is dan ook niet te
verwonderen, dat elke poging hiertoe met grote strubbelingengepaard bleek te gaan. 2

De moeilijkheden namen toe toen duidelijk werd, dat het mini-
mumloon - in tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet - niet
slechts als een, in tijden van welvaart weinig relevante, 'loonvloer'
functioneerde, doch uitgroeide tot een sleutel-grootheid in het loon-
systeem. 'In feite werd het (salaire minimum) door iedereen als de
spil van de gehele Franse loonstructuur beschouwd', zo menen
PERROUX en LISLE. . . :De vakbeweging vraagt een herziening van
de gehele loonstructuur telkenmale als het 'minimumloon' wordt
verhoogd' '. . . Het is bovendien de referentie-prijs voor andere
prijzen, in het bijzonder huren. Het is aldus een kern- of sleutel-

'3variabele in de Franse economie geworden .
Een andere Franse auteur getuigt:   'In alle overeenkomsten zijn

minimumlonen voor bepaalde groepen van werknemers vastgesteld

Revue Economique, feb.  1 96 1, geciteerd door  VAL R. LoRWIN: The French Labour
Movement, I 954 P. 212.
1 Vgl. F. PERROUX EN EDMOND A. LISLE Op. Cit. 1957 P· 256.
2   idem PP· 256/259· Vgl. eveneenS A. STURMTHAL  09  cit.   1957  Pm   1 5 1/I 54·
De Commissie ontweek deze netelige aangelegenheid overigens door uit te gaan
van bestaande levensgewoonten van ongeschoolde werknemers. De actuele
situatie werd hiermede in feite tot norm.
3 F. PERROUX EN EDM. A. LISLE Op. Cit. 1957 P· 256.
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als een functie van het nationale minimum en er op een formele
wijze mede verbonden'.1

De strijd om het vaststellen van een standaardbudget leidde tot
een mate van detaillering, welke (zelfs) bij de Nederlandse, bij de
practijk van de loonvorming betrokken instanties, verwondering zal
wekken.2

Het naar voren komen van vele tegenstrijdige meningen met
betrekking tot het standaardbudget, maakte een herziening van het
minimumloon tot een tijdrovende zaak. Om hierin verbetering te
brengen  werd  in juli  I 952 besloten dit loon zonder meer aan de in-
dex voor detailprijzen in Parijs te koppelen. Met dien verstande, dat
alleen aanpassingen naar boven mogelijk zouden zijn.

De genoemde Commissie heeft het recht een gemotiveerd voor-
stel tot verhoging  te  doen; de Regering is verplicht een verhoging
toe te staan, wanneer een stijging van vijf procent of meer wordt
vastgesteld.

Om de hefboomwerking van de verandering van het minimum-
loon  enigszins te mitigeren,  zag de Regering  zich  in   I 954 genood-
zaakt expliciet te bepalen, dat de loonsverhoging tot bepaalde
categorieen werknemers beperkt diende te blijven.

In een stelsel van loonvorming, dat als geheel door de vrijheid van
de loonpartners wordt gekenmerkt, kan een dergelijke incidentele

1 JEAN MARCHALL  09  cit.   1957  P·   I 5I.  Het  is deze ontwikkeling, waarvoor  in
Nederland VAN RHIJN waarschuwde, toen enige jaren geleden in bepaalde
kringen de vaststelling van een wettelijk minimumloon werd bepleit. Vgl.
A.VAN RHIJN: Wettelijke regeling  van het minimumloon,  E.S.B.,   15 juli  1959
P. 556 e.v.

Vgl. eveneens A. STURMTHAL op. Cit.  I 957 P·  I 54· Op woensdag  2 I  maart  I95 I
werd er in Parijs in de metaalnijverheid een loonovereenkomst gesloten. Op
vrijdag 23 maart werd het wettelijke minimumsloon door de Regering verhoogd.

Op zaterdag verhoogde de werkgeversorganiatie alle loonschalen in de drie
dagen oude overeenkomst. Deze geschiedenis is ontleend  aan:  VAL R. LORWIN :
The French Labor Movement, Cambridge 1954 P· 223·
2   Zo kwam  de  Commissie  m.b.t.  de op zich  zelf zeer belangrijke post voeding tot
de conclusie, dat deze op een calorische waarde van 2872 calorieen diende te
worden afgestemd. Het cijfer voor de eenheden suggereert een precisie, waarvoor
vermoedelijk geen enkele medische instantie verantwoordelijkheid zal nemen.
Deze 2872 calorietn zijn dan nodig voor 'een vrijgezel, die in Parijs in zijn eigen
kamer woont en zelf zijn huishouding verzorgt' (wij onthouden ons van een
oordeel   t.a.v. het realiteitsgehalte   van deze figuur). De bijzonderheden   zijn
ontleend aan A. STURMTHAL Op. cit. I957 P· I 52.

Vgl. ook F. PERRoux EN El)M. A. LIBLE op. cit. 1957 PP· 257/258, alwaar enkele
merkwaardige details, zoals 50 (niet 52) baden per jaar. Deze en dergelijke

punten vormden in de Commissie, naar de schrijvers mededelen, onderwerpen
van 'hartstochtelijke discussies'.
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maatregel hoogstens op korte termijn - bijv. voor de duur van
bepaalde collectieve contracten - effect sorteren.

Toch staat vast, dat de overheid in de fixatie van het 'salaire
minimum' een belangrijke troef in handen heeft. Een zeer groot
deel van de prijzen van de posten uit het standaard-budget, nl.
voeding, huur, transport, licht, gas e.d., kan rechtstreeks ofindirect
door de overheid worden beinvloed.

'De Regering is (daarom) in staat de prijzen van de meeste
artikelen, waarop de index voor detailprijzen betrekking heeft, te
manipuleren en ongeveer de helft van de goederen, welke in het
standaard-budget voorkomen', zo besluiten PERROUX en LISLE een
gedetailleerde beschouwing  over dit onderwerp.1

In het licht van de betekenis van het minimumloon als sleutel-
variabele in de prijzenstructuur - een conceptie, welke wel ver van
het uitgangspunt verwijderd lijkt - springen de mogelijkheden voor
de overheid in het oog. Toch mag men zich afvragen, of nog velen
zich realiseren, welke prijs uiteindelijk voor de beinvloeding van
het loonpeil wordt betaald, wanneer zo, ter manipulatie van index-
cijfers, op grote schaal en op, uit economisch oogpunt willekeurige
wijze, in de prijzenstructuur wordt ingegrepen. 2

De genationaliseerde bedrijuen
Een tweede weg tot directe beinvloeding van de loonvorming ligt

voor de overheid in Frankrijk open in de vaststelling van lonen en
salarissen in de vrij talrijke genationaliseerde bedrijven. 3

Men dient hierbij twee groepen te onderscheiden, t.w. de gena-
tionaliseerde bedrijven, welke de gehele (ofvrijwel gehele) bedrijfs-
tak omvatten, zoals kolenmijnen, gasbedrijven, electriciteits-
centrales, en vooral ook de spoorwegen en anderzijds ondernemin-
gen, die in een open bedrijfstak opereren. Voorbeelden van deze
laatste groep  zijn in  het bank- en verzekeringsbedrijf en in de  auto-
mobielindustrie te vinden.

In de eerste categorie is de vaststelling van lonen en salarissen
een kwestie, waaraan, onder omstandigheden, de gehele wetgevende
macht te pas kan komen. Welke instantie er zich ook mede bezig
houdt, het is steeds de Minister van Financien, die zijn fiat geven
moet en hierin is tevens een zekere waarborg voor eenheid van
beleid gelegen.

Het ligt evenwel voor de hand, dat de stap van deze eenheid naar

1 F. PERRoux EN ED,9. A. LISLE op. cit. 1957 9 258.
2 Vgl. P. 235·
3 Vgl. A. STURMTHAL Op. Cit. 1957 PP· I45/I47·
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uniformiteit gemakkelijk wordt gezet, m.a.w. dat een loonbeweging
in 66n van de genationaliseerde bedrijven zich snel in alle andere
voortplant.

In de tweede groep bedrijven is de situatie schijnbaar anders.
Daar worden de loonbesprekingen gevoerd tussen de werknemers-

vakverenigingen en de 'bedrijfsraad', waarin de verschillende
belangen - ook dus die van de werknemers - vertegenwoordigd zijn.
Aan het hoofd van een 'bedrijfsraad' staat gewoonlijk een 'Directeur
G6ndral', die door deze raad werd gekozen, met goedkeuring van
de Minister, onder wie het bedrijfressorteert. Aan deze Minister nu,
is de Directeur verantwoording verschuldigd en m66r dan dat, hij
behoort alle belangrijke zaken aan hem voor te leggen.

Aan de andere kant is de invloed van de Directeur Gdndral in de
'bedrijfsraad', die voor het overige uit afgevaardigden met een
geheel andere werkkring bestaat, zeer groot en zo kan men veilig
concluderen, dat er uiteindelijk - voor wat de invloed van de over-
heid op de lonen aangaat - veelal weinig verschil tussen beide groe-
pen van genationaliseerde bedrijven bestaat. 1

Het instrument is - hoe belangrijk ook - niet altijd gemakkelijk
te hanteren. De tendens naar uniforme lonen in de onderscheiden
bedrijfstakken en bedrijven werd reeds gememoreerd. Het betreft
hier echter ondernemingen met een geheel verschillende producti-
viteitsontwikkeling, bijv. de steeds verliesgevende spoon*egen en
een zeer expansief bedrijf in de automobielsector als de Ragie
Renault.  In deze laatste onderneming  werd in september  I 955  een
collectief contract afgesloten, waarin naast bepalingen omtrent een
loonsverhoging en langere vacantie, een clausule voorkwam, welke
in de resterende twee jaren van de overeenkomst, een jaarlijkse
verbetering van de lonen met vier procent in het vooruitzicht stelde.2

Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig, om zich de moeilijk-
heden voor te stellen, welke een dergelijk contract, gezien tegen de
achtergrond van de drang naar uniformiteit, oplevert.

Tot zover een schets van de rol van de overheid in de loonvorming.
De vraag is nu aan de orde, op welke resultaten de na de oorlog

-  en  met  name  de  na   I 950  - in Frankrijk gevoerde economische
politiek kan bogen.

1   Vgl.  A.  STURMTHAL  Op.  Cit.   1957:   '·  ·  ·  they (de genationaliseerde bedrijven
D.)  are  in fact under close government direction'  (p.   46)  en : . - the govern-
ment having the final say on wages and working conditions'. (p. 147)·
2   idem  p.  I 50. Een pikante bijzonderheid is, dat de CGT weigerde het contract
te tekenen, om evenwel uit een referendum onder de leden te ervaren 'to its
shocked surprise', dat bijna 80% v66r aanvaarding stemde.
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§ 5 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

In een samenvattende tabel zijn een aantal gegevens opgenomen,
welke een beeld van deze resultaten geven.

TABEL IO

FRANKRIJK
1953 - Ioo, tenzij anders vermeld

gegeuens m. b.t. groei werk- prijspeit lonen

looshzid

jaar    bevol-  nat. inkomen productie X IOOO detail uur-tarief maand-

   kin&    totaal  f). hfd.  indus- bouw prijzen  reEd nom.
inko-

trie
men

I     2     3     4     5    6      7     8   9   10 II I 2

1950   98    9I     93    89    88    153    77   85   86   66
1951   99    95     96    99    94    120    91  I 00   92   84
1952   99    97     98    98    99 132 IOI III   96   97
I953 IOO 100 IOO IOO IOO 180 IOO 100 IOO IOO

I954 IOI 106 I 05 I 09 I 03 I83 IOO I 10 106 I 06

I 955 I02 II3 III II7 I09 159 IOI III II3 II4
1956 102 I 20 II7 I 28 I09 IIO I03 II3 I 20 12+ 104

I957 I03 I 26 I 23 139 I 20    80   I 06 116 I 25 I 33 II3

1958 105 129 I 22 I45 I 20    93   I 22 I 34 I 22 149 I 24

I 959 106 I 30 I 22 I 50 120 140 129  142  I 22  158  I 29

1960 107 I39 730 ,68 123 13I I34  I48  I25  I69  I 39
1961 108 I 43 r32 177 I 28 II2 139  153  I32  I83  I49
1962 109 x86 130 II2 I45 I59 I 34 195 I 62

2 - bevolking per 30 juni
3 = nationaal inkomen in vaste prijzen
4 = 3, per hoofd v.d. totale bevolking
5 - industriele productie in 22 bedrijfstakken, tot juni  1959 ind. Saargebied
6 = productie bouwnijverheid
8 - vanaf ig56 gewijzigde basis
9  -  8,  op basis  1951  -   100 i.v.m. vergelijking met Nederland
It  - vanaf 1955 gewijzigde basis (ook Io)
12  -  maandinkomen in Parijs voor een gezin met twee kinderen
Bronnen: O.E.E.C.-uitgave General Statistics, november  I 962

De cij fers in de kolommen 3 en 4 zijn door ons berekend uit de gegevens over het
nat. inkomen in lopende prijzen en de alg. prijs-index (kolom 4 door gebruik van
kolom 2)

De cijfers over 1962 zijn als voorlopig te beschouwen; zij berusten op ramingen
onzerzij(is.
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Een belangrijke doelstelling, de volledige werkgelegenheid werd
geheel bereikt. Werkloosheid op enigszins betekenende schaal kwam
niet meer voor.  Er was zelfs in de jaren  I 957 I 958 en  in de periode
na  I 960 een duidelijk tekort aan arbeidskrachten.

In hoeverre hierbij het onttrekken van mannen aan het pro-
ductieproces ten behoeve van de strijdkrachten een rol heeft ge-
speeld, zal vermoedelijk in de naaste toekomst blijken, nu (naar alle
waarschijnlijkheid althans) dit aantal drastisch wordt verminderd.

Helaas moet worden vastgesteld, dat de gunstige ontwikkeling
met betrekking tot de werkgelegenheid gepaard ging aan een zeer

ernstige inflatie. Wij gaven reeds enkele cijfers ten aanzien van de
eerste zes na-oorlogse jaren;  doch  ook na het afsluiten  van  deze
moeilijke periode van herstel van oorlogsschade, bleek, zoals een
blik op de tabel leert, het proces van geldontwaarding voort te gaan.
Het tempo was weliswaar geheel anders  dan in de tienjaren tussen
I 938 en I948 - een tijdvak, waarin de koopkracht van het geld tot
op 6% van het oorspronkelijke peil terugvie12 - doch dit neemt niet
weg, dat de inflatie als een ernstige kwaal in het Franse economische
leven bleef voortwoekeren.

Sommigen spreken dan ook van een 'structurele inflatie', welke
diep verankerd is in de bestaande instituties en strevingen. Niet in
de laatste plaats uiteraard in strevingen, welke beogen bepaalde
opvattingen omtrent de inkomensverdeling tot gelding te brengen. 3

Als zodanig ware  zij  dan te onderscheiden van een inflatie, welke
ontstaat uit de werking van een elastisch economisch stelsel en
(tevens) uit toevallige inflatoire ontwikkelingen, welke in elk
systeem tengevolge van exogene oorzaken kunnen optreden'.4

Wij kunnen deze kwestie hier verder laten rusten om vast te
stellen, dat het zeker niet onwaarschijnlijk is, dat de inflatie in
Frankrijk mede veroorzaakt is door snel stijgende defensieuitgaven.5
Hiertegenover mag er evenwel de aandacht op worden gevestigd,
dat de buitenlandse handel een relatief gering deel van de econo-
mische bedrijvigheid representeert, zodat de Franse autoriteiten tot
op grote hoogte in staat waren een zelfstandige economische politiek
te voeren.

1   Vgl.  P.   I 46.
2  Vgl.  F.  SELLER :  The effects of inflation  on  the wage structure of France.  In:
The Theory of Wage Determination,  I957 9  264· De auteur noemt voor  I 948
indexcijfers voor de kosten van levensonderhoud van 1632 in Parijs en I 812 voor
de provincie, waarbij   I 938  -   I oo.
3 Vgl. F. PERROUX EN EDM. A. LISLE 09 cit. I 957 P. 259 e.v. De auteurs geven
van de situatie in Frankrijk een interessante analyse.
4 idem P· 260.
5 Vgl. O.E.E.C.-uitgave op. cit. I961 p. I 56.
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Het kan geen verwondering wekken, dat in dit door infiatie
gekenmerkte economische klimaat het betalingsbalansevenwicht bij
herhaling zodanig in het gedrang kwam, dat devaluatie uitkomst
moest brengen (augustus  I 957 en december  I958).

In de laatste jaren valt een duidelijke verbetering waar te nemen,1
doch de gehele periode na  I 950 overziende, kan men moeilijk tot een
andere conclusie komen, dan dat de doelstelling, evenwichtige
ontwikkeling van de betalingsbalans, niet werd bereikt.

Een veel gunstiger beeld komt uit de cijfers ten aanzien van de
economische groei naar voren.

De industriele productie nam sinds  I 950 met bijna 90%  toe;  een
resultaat, dat zonder twijfel voor een groot deel aan productiviteits-
verbetering is toe te schrijven.

De indexreeks voor de bouwnijverheid, welke in de tabel is
opgenomen, toont een aanmerkelijk geringere toeneming, nl. met
40% sinds  950.

Zeer belangrijk zijn nog steeds landbouw en veeteelt, 'les deux
mamelles, dont la France est alimentde' 2 en er zijn redenen om aan
te nemen, dat hier slechts op verre afstand de ontwikkeling van
productie en productiviteit uit de industriele sector gevolgd werd.3

De cijfers met betrekking tot de industrie zijn dus niet maatgevend
voor de Franse economie als geheel en zo is het te verklaren, dat
het reele nationale inkomen in de periode I 950-I 96 I, een weliswaar
nog zeer bevredigend, doch niet onaanzienlijk lager groeitempo te
zien heeft gegeven.

De gemiddelde groei was namelijk in totaal 42% per hoofd van
de bevolking. Ter vergelijking volgen hier nog enige cijfers ten
aanzien van de ontwikkeling in andere landen. 4

1 Vgl. O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices, I 961 p. 62 en eveneens
M.  H RT:  Frankrijks  economische groei, E.S.B., 4 juli 1962 p. 635·
2   Naar een woord van SULLY, geciteerd  door S. ELZINGA:

Problematiek en terminologie in de economische wetenschap, Colbertisme
en liberalisme, Maanoschrift Economic,  nov.  1954 P·  62  e.v.

De agrarische beroepsbevolking neemt wel voortdurend af, doch bedroeg in
1954 nog 5,2 miljoen tegenover een industriele beroepsbevolking van 6,3 miljoen.
Cijfers ontleend aan HART's bovengenoemd artikel in E.S.B. van 4 juli I962
9 635·
3   Men denke aan de moeilijkheden, welke in E.E.G.-verband werden (en worden)
ondervonden m.b.t. de inpassing van de Franse landbouw met zijn relatief hoge
productiekosten.
4   M.  HART:  Frankrijks  economische groei, E.S.B., 4 juli  t 962 p. 635, Bronnen :

S.C.  CONSTANT: The growth of modern France. In: District  Bank Review, maart
1 962.  Eveneens: J.B.D. DERKSEN: Salient statistics  of the common market.  In:
T.E.D.,no.  6, 1962, Economic Survey of Europe  in   196 I,   uitgave der United
Nations.
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TABEL I I

Gemiddelde jaartijkse toeneming in I950-I960
%

ReEel nat. inkomen idem,
B hoofd u.d. bevolking

Frankrijk 4,4 3,5

Nederland                        5                             3,7
Belgie 2,9 2,3
West-Duitsland 7,5                           6,4
Groot BritanniE 2,I 1,7

De groei verliep in Frankrijk niet altijd even regelmatig en zij vormt
als zodanig een element in een algemene conjunctuurbeweging,
welke zich in verschillende westerse landen deed gevoelen.

De gemiddelde jaarlijkse toeneming van het bruto nationaal
product, in constante prijzen, bedroeg, uitgedrukt in procenten:

TABEL I 2

Periodgi

I9501I951 I95211953 I9541I957 129581I959 1960   196I

6,8 2,7 5,2               2          6,2    4,7

De gegevens over de laatste jaren zijn zeer bemoedigend en hierop
steunt waarschijnlijk het optimistische streefcijfer van 5,5% groei
per jaar in de periode I 962-I 965·2

Dit streefcijfer is vervat in het vierde vierjarenplan, zoals dit door
het na de laatste oorlog opgerichte Commissariat Glndral du Plan
wordt opgesteld  en  door de Regering aanvaard. 3

Het is in het kader van onze studie van belang, er op te wijzen
dat de 'planning' in Frankrijk geschiedt in nauwe samenwerking en
overleg met het gehele bedrijfsleven, of, zoals men welhaast kan zeg-
gen, met groepen uit de gehele bevolking. In verschillende phasen
van voorbereiding en uitvoering worden vertegenwoordigers van

1 Ontleend aan M. HART art. cit. 1962, Bronnen zie voetnoot 4, P. 155·
2  M.  HART:  l'Economic concertte, E.S.B., 11 juli I962 p. 655·
3   Aan de economische planning in Frankrijk is de naamJean Monnet verbonden.
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werkgevers, werknemers, verbruikers en overheidsinstanties bij deze
arbeid betrokken.

Het planbureau raadpleegt een groot aantal door hen gevormde
commissies, welke elk een bepaalde sector uit het bedrijfsleven
bestrijken of zich in het bijzonder met een bepaald aspect van de
plannen bezig houden.1

Het op zo ruime schaal inschakelen van de betrokkenen bij een
arbeid, welke onder leiding van onafhankelijke deskundigen wordt
verricht, geeft op zich zelf zeker reden, om de prognose ten aanzien
van de toekornstige groei met vertrouwen te bezien. Er staan even-
wel factoren tegenover, die tot enige reserve stemmen.

Van verschillende zijden is er op gewezen, dat het concurrentie-
vermogen van de Franse industrie - althans in een aantal sectoren -
door twee oorzaken kan zijn verzwakt. In de eerste plaats heeft de
voortdurende inflatie er toe geleid, dat de ondernemers de aandacht
sterk concentreerden op de opvoering van de productie met vcr-
waarlozing van de problematiek van de kostenbesparinge en verder
bleek in Frankrijk een nogal wijdvertakt stelsel van ondernemers-
afspraken tot ontwikkeling te kunnen komen.3

De Franse industrielen zijn zich van de hier schuilende gevaren
bewust en bereiden zich voor op de confrontatie met de buitenlandse
concurrentie in een gemeenschappelijke Europese markt.

De thans voor ons liggende jaren zullen uitwijzen in hoeverre zij
in hun streven slagen en daarmede, in hoeverre de prognose-cijfers
ten aanzien van het groeitempo, kunnen worden verwezenlijkt.

Een andere doelstelling, welke zonder twijfel in de Franse samen-
leving leeft - hoe weinig gepreciseerd dan ook - is de rechtvaardige
inkomensverdeling.4

Verschillende overwegingen brengen ons tot de slotsom, dat het
onzeker moet worden geacht, ofde in dit opzicht beoogde resultaten
in Frankrijk werden bereikt.

Edn van deze overwegingen berust niet op cijfermateriaal, doch

1   M.  HART : l'Economie concertde, E.S.B., I I juli 1962 p. 655·
2  Vgl. JACQUES  RuEFF :  Vcrs  une  'dconomie  fine'.  In : Stabile Preise  in  Wach-
sender Wirtschaft, Das Inflationsproblem   1958  pp.  76/77· De schrijver consta-
teert een herleving van de concurrentie en van het kostenbewustzijn, na de be-
teugeling van de overmatige vraag sedert 1958.
3  Vgl. JEAN  MARCHALL  op.  Cit.   1957  P·  159: 'In western Europe entrepreneurs
are in a very strong position because of the existence of numerous open or secret
agreements'. De Franse auteur heeft bij deze uitspraak vermoedelijk vooral de
situatie in eigen land voor ogen gehad.
4 Voor een nadere analyse van deze doelstelling in het algemeen moge worden
verwezen naar p. 268.
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op een indruk, die zich aan de buitenlandse waarnemer in dit land
opdringt.

De indruk namelijk, dat het - blijkens de schrijnende armoede,
welke in bepaalde centra wordt aangetroffen - nog niet is mogen
gelukken, een menswaardig bestaan binnen ieders bereik te brengen.

Het betreft hier een verschijnsel, dat moeilijk te verklaren is in
een maatschappij, welke een tekort aan arbeidskrachten kent en
welke tevens een minimumloon heeft vastgesteld, dat juist het waar-
borgen van een menswaardig bestaan beoogt. In het kader van onze
studie is een nadere analyse - waartoe deze tegenstrijdigheid zeker
uitnodigt - helaas niet mogelijk. Slechts 66n veronderstelling moge
hier vragenderwijze worde geopperd. Zou niet de onbeheerste
inflatie. welkr immers slach:ofrcro lilaken moet en dan niet in de
eerste plaats in de kringen der ondernemers en werknemers, hier
als 66n der oorzaken zijn aan te wijzen?

Een tweede overweging houdt verband met het aandeel van de
werknemers in het nationaal inkomen. Zonder hiervan een toets-
steen voor een rechtvaardige inkomensverdeling te willen maken,
herinneren  wij  er  aan,  dat in   I 95 I dit aandeel slechts door langer  te
werken  op het niveau  van   I 938 kon worden gehouden.1  Aan  de
verwachtingen van een groot deel van het Franse volk was daarmede
zeker niet voldaan.

Een wat gunstiger beeld geeft een cijferreeks, welke ons voor de
jaren r954-I 96I ter beschikking staat.2 De cijfers geven   de  ver-
houding aan tussen de loonsom per werknemer en het nationaal
inkomen per hoofd van de actieve bevolking.

TABEL 13

I954 90,4 1958 90,4
1955   89,6   1959   92,3
i956 89,7 I960 91,5
1957 89,4 ,961 93,2

De stijging in de laatste jaren is opmerkelijk. De absolute hoogte
van een dergelijk cijfer - dat uitdrukking geeft aan de mate van
inkomensnivellering in het algemeen, - kan in Frankrijk onder
invloed staan van het feit, dat in de distributie-sector een groot

1   Vgl.  P.   1 46.
2  Ontleend   aan H. WOR™ANN : De internationale ontwikkeling   van   toner,
arbeidsproductiviteit en arbeidskosten, Inleiding Thijmgenootschap, Tilburg
oct. I 962.
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aantal plaatsen wordt bezet door, naar Nederlands woordgebruik,
'kleine zelfstandigen'.

In weerwil van deze recente, wat meer bemoedigende cijfers,
blijft er bij ons twijfel bestaan ten aanzien van de resultaten met
betrekking tot de doelstelling rechtvaardige inkomensverdeling.

Tenslotte kan de vraag onder ogen worden gezien, of men er
in Frankrijk in is geslaagd, de sociale vrede en de goede betrekkingen
tussen de onderscheiden sociale groepen te handhaven.

Het antwoord moet, naar ons gevoelen, ontkennend luiden. Er
waren veelvuldige arbeidsconfticten en stakingen en er zijn weinig
of geen aanwijzingen voor het bestaan van  een open, loyale samen-
werking tussen werkgevers en werknemers.

Voorts kwamen bij herhaling ernstige tegenstellingen tussen

bepaalde categorieen ondernemers uit de sectoren landbouw en
tussenhandel en de overige maatschappelijke groepen tot uiting. 1

In het algemeen is het moeilijk de sociale verhoudingen kwanti-
tatief te benaderen. Een enkel cijfer kan ons hier te stade komen.  In
Frankrijk gingen in de periode  I 950-I 958 tengevolge van stakingen
en lock-outs gemiddeld per hoofd van de actieve beroepsbevolking,
bijna twee dagen per jaar verloren. Dit cijfer ligt ongeveer twaalf
maal zo hoog als dat voor Nederland en ruim vier maal zo hoog als
dat voor West-Duitsland.2

***

Tot zover dan een korte analyse van de resultaten der gevoerde
economische politiek met betrekking tot de belangrijkste doelstel-
lingen. Er bleken enkele lichte, doch daarnaast toch teveel donkere
plekken in het beeld.

Wanneer men deze resultaten overweegt in samenhang met de
natuurlijke rijkdom van het land en de matige bevolkingsdichtheid,
dan kan men zeker (nog) niet van een volledig succesvol beleid
spreken.

§ 6 DE TOEKOMST

In hoeverre heeft dit er nu toe geleid, dat het geheel van instru-

1 Men denke aan verschillende locale onlusten, door agrarische groepen veroor-
zaakt, aan de Poujade-beweging, aan de moeilijkheden m.b.t. de distributie van
vlees.
2 Vgl. tabel no. 20 p. 280.
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menten critisch is bezien, in die zin, dat de aandacht op de moge-
lijkheid van een volledige nationale loonpolitiek is gevestigd?

Het antwoord op deze vraag kan bezwaarlijk anders dan negatief
luiden.

Verwonderlijk is dit niet. Hetgeen werd opgemerkt over de ver-
houdingen tussen werkgevers en werknemers doet reeds verwachten,
dat het sociale klimaat vooralsnog voor een dergelijke loonpolitiek
ongeschikt is.

'Hoewel er ondernemers zijn, die tot meer moderne opvattingen
zijn gekomen', zo meent ST'URMTHAL, 'beziet een groot aantal van
hen, de vakverenigingen als een inmenging van buiten-af en de
verhoudingen in het bedrijf als een variant van semi-feodale af-
hankelijkheid'.1

Naar het oordeel van BOTHEREAU, een vooraanstaande figuur in
de werknemersorganisatie, is de vakbeweging in Frankrijk thans de
phase binneo getreden, waarin zij bereid is 'haar deel in de verant-
woordelijkheid in de economische sfeer - in bedrijfstak en onder-
neming, zowel op nationaal als internationaal niveau' - op zich te
nemen.2

Niettemin blijven de stakingen en stakingsdreigingen, met name
ook in de sectoren van publieke dienstverlening, waar de overheid
als werkgeefster optreedt, voortduren.

De overheid, in het bijzonder de centrale overheid, is zich,
blijkens het in de laatste jaren gevoerde beleid,  zeer wel bewust van
de zwakke plekken in het beleid van de periode v66rdien.3

Aan het einde van  I 958  werd een geheel programma van stabili-
satie aangekondigd en de loonpolitiek werd hierop afgestemd. Een
loonpolitiek dan, gevoerd met behulp van de beide besproken in-
strumenten, de loonvorming in de genationaliseerde bedrijven en
de vaststelling van het 'salaire minimum'.

Het ontbreekt de Franse Regering thans niet aan vastberadenheid
en getuige het recente, monetaire beleid heeft zij oog voor de nood-
zaak van een totale aanpak van het inflatievraagstuk. 4

In de naaste toekomst zal blijken, of het bestaande instrumenta-
rium toereikend is.

Het is opmerkelijk, dat de gedachte aan een volledige nationale
loonpolitiek ook in de Franse literatuur slechts weinig belangstelling
ondervindt. Tekenend in dit opzicht is het feit, dat van de vier
1  A.  STURMTHAL  Op.  Cit.   1957  P. 166. (oorspronkelijke tekst Engels).
2   Vgl.  F.J.H.M.  vAN  DER  VEN  art.  cit.   1 962  9  348.
3 Vgl. JAcQUES RUEFF art. cit.  I960.
4  Vgl.  O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,  I 96,  p.  62.
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Franse economisten,  die  in   I 954 inleidingen verzorgden  voor  een
internationaal congres, gewijd aan de theorie van de loonvorming,
er geen 66n ook maar de conceptie van een dergelijke politiek, als
zodanig vermeldde. 1

Er is zo gezien, weinig grond om aan te nemen, dat een volledige,
nationale loonpolitiek in Frankrijk in de naaste toekomst tot de
reele mogelijkheden behoort.

Niettemin zijn er enkele overwegingen, welke ook in dit opzicht
tot voorzichtigheid met voorspellingen manen.

Wij signaleerden de bereidheid van werkgevers en werknemers tot
samenwerking in de arbeid, welke verband houdt met het opstellen
van de nationaal-economische plannen. Wij noemden ook reeds de
vastbeslotenheid van de huidige Regering.

Wij noemden nog niet - en willen dit verzuim thans herstellen -
de grote verbeeldingskracht en het welhaast wonderbare 61an,
waarmede het Franse volk, in het verleden, uit schijnbaar hopeloze
situaties, telkens de weg naar een betere toekomst wist te vinden.

Lijkt op het ogenblik een nationale loonpolitiek niet tot de moge-
lijkheden te behoren, dan staat daartegenover het zelfbewuste, in
de Franse didactische traditie verweven woord: 'impossible,  ce
n'est pas fran ais'.

1   Vgl. J.T.  DuNLop: The Theory  of Wage Determination, 1957, waarin de bij-
dragen  van: H. BROCHIER, J·  MARCHALL,  F.  PERROUX en  F.  SELLIER.
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HOOFDSTUK V

DE DUITSE BONDSREPUBLIEKl

  I INLEIDING

In de opvallend korte tijd van enige jaren werd in Duitsland de
opgave van het herstel van het in de oorlog zwaar beschadigde
productie-apparaat polbracht en op de hierdoor vrij gekomen weg
naar nieuwe welvaart is het Duitse volk met grote schreden verder
gegaan. De verrassende omvang van de verkregen resultaten komt
in de veel gebruikte term 'Wirtschaftswunder' tot uitdrukking, doch
dit 'wonder' onttrekt zich niet aan een poging tot redelijke ver-
klaring.

Een globale aanduiding van de hier relevante factoren voert ons
op economisch zowel als op psychologisch terrein.

Na het herstel van de algemeen-maatschappelijke orde onder de
geallieerde bezetting in de eerste jaren na de oorlog, legde de geld-
zuivering een nieuwe, gezonde basis voor de economische bedrijvig-
heid. De productiefactoren waren evenwel in ongelijke mate
beschikbaar. Tegenover een grote schaarste aan kapitaalgoederen
stond een overvloed van werkzoekenden.

Oefende dit laatste reeds een druk op het reele loonpeil uit,
deze druk werd nog aanzienlijk versterkt door het feit, dat de ar-
beidende bevolking in die dagen een relatief lage levensstandaard
zonder weerstand aanvaardde als gevolg van een vergelijking met de
levensomstandigheden in de laatste oorlogsjaren.

Niets beinvloedt onze oordelen met betrekking tot een welvaarts-
niveau zozeer als juist de vergelijking met wat ons naar tijd ofplaats
nabij is. Dit lage, reele loonpeil maakte, nationaal-economisch
gezien, aanzienlijke besparingen mogelijk en het effect hiervan
versterkte de eveneens belangrijke invloed van de buitenlandse, met
name Amerikaanse hulp.

De productiviteit ontwikkelde zich bijzonder gunstig. Enerzijds
1 Tenzij anders vermeld is hier onder West-Duitsland of kortweg Duitsland te
verstaan, de Duitse Bondsrepubliek zonder Berlijn en zonder Saarland. Deze
gebieden blijven in het algemeen buiten beschouwing om beter aansluiting te
verkrijgen aan het beschikbare statistische materiaal.
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speelde hierbij de zeer moderne, technische uitrusting van de nieuw-
gebouwde fabrieken  een rol; anderzijds ligt zeker ook een verkla-
ringsgrond in het grote 61an, waarmede in Duitsland in alle kringenhet werk van herstel en opbouw werd verricht.

De overheid toonde de wijsheid dit dlan niet te breken door een
overmatig, op perfectionering gericht ingrijpen en de in de volksaard
verankerde zin voor orde en discipline voorkwam, dat de grote vrij-heid tot chaotische groei leidde.

Het algehele resultaat van deze verschillende factoren was een
snelle toeneming van de beschikbare kapitaalshoeveelheid en het
ontstaan van een andere, gezondere verhouding tot het aanbod
van arbeid.

De algemene lijn van een beperkt overheidsingrijpen - op zichzelf reeds verklaarbaar als reactie op een al-omvattend nationaal-
socialistisch bewind, - werd ook doorgetrokken op het terrein van
de loonvorming.

Dit  betekent,  dat in Duitsland,  na het opheffen  in   I 948  van  een
als tijdelijke maatregel bedoelde loonstop, practisch slechts in de
wijdere zin van loonpolitiek kan worden gesproken. Er waren in-
directe maatregelen op monetair gebied en op het terrein van de
handelspolitiek en daarnaast beproefde de overheid, met name in
de laatste jaren, het middel van de overreding.In deze situatie kan onze beschouwing met betrekking tot Duits-
land betrekkelijk kort zijn.

Na een schets van het institutionele kader, waarbinnen de loon-
vorming zich voltrok, zullen de resultaten van de economische
politiek onder -ogen worden gezien en vervolgens zal aandacht
worden besteed aan de opvattingen, zoals deze in de kringen van
wetenschap en practijk naar voren komen.

§ 2 DE WERKNEMERSORGANISATIES1

De werknemersvakbeweging herleefde  in   I 949  door de oprichting
van de Deutsche Gewerkschaftbund, DGB.

Een karakteristiek punt van verschil met de werknemersorgani-
satie onder de republiek van Weimar is gelegen in de grotere con-
centratie.

In de eerste plaats zijn er, in tegenstelling tot de situatie v66r de
nationaal-socialistische periode, geen afzonderlijke confessionele

1 De navolgende gegevens zijn in belangrijke mate ontleend aan de O.E.E.C.-
uitgave The Problem of Rising Prices,   1961  p.  3 I 5  e.v.
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organisaties meerl en voorts is het aantal groeperingen met een
nationaal karakter aanzienlijk gereduceerd. De ruim 200 'lande-
lijke' vakverenigingen van weleer werden vervangen door de zestien
nationale bonden, welke tezamen, op federatieve grondslag de
DGB vormden.2

Een ander verschilpunt heeft betrekking op de werkwijze.
Onder de Weimar-republiek werd in toenemende mate arbitrage

als middel  tot het beeindigen of voorkomen van conflicten verplicht
gesteld;  in het na-oorlogse Duitsland wordt van arbitrage slechts
gebruik gemaakt, wanneer partijen hiertoe vrijwillig de verplichting
op zich hebben genomen of, in een conflictsituatie, arbitrage
wensen. 3

Naast de DGB, verreweg de belangrijkste centrale bond, bestaan
de Deutsche Angestelltergewerkschaft, de DAG en de Deutsche
Beambtenbund, de DBB.

Het karakter van de werknemersvakbeweging in Duitsland is
tot op grote hoogte met dat van de organisaties in Engeland en
Nederland vergelijkbaar. In de eerste plaats beschouwen ook hier
de vakbonden zich niet - zoals de Amerikaanse auteur CLARK KERR
niet zonder verwondering vaststelt - als 'organizations selling or
forcing the purchase of memberships', maar daarentegen als 'the
representatives of all workers, both organized and unorganized'.4

Voorts bestaat er ook in de Bondsrepubliek formeel geen binding
met een politieke partij, al kan in feite een zekere affiniteit, i.c. tot
de socialistische groepering, niet worden ontkend.5

De steeds aanwezige mogelijkheid van terugkeer tot de voor-
oorlogse verhoudingen, d.w.z. tot afzonderlijke organisatorische
verbanden op confessionele grondslag, vormt overigens voor de
DGB en de aangesloten vakbonden een sterke stimulans tot het
betrachten van politieke neutraliteit.

In de eerste jaren van zijn bestaan na de oorlog heeft de vakbe-
weging grote aandacht besteed aan het vraagstuk van de mede-

1 Er bestaat wel een Katholieke arbeidersbeweging, doch deze richt haar
activiteiten geheel op de vorming der leden. De representatie naar buiten bijv.
ten overstaan van de overheid en de werkgevers, ook van de Katholieke werk-
nemers geschiedt door de DGB.
2 Vgl. O.E.E.C. op. cit. 1961 p. 3I6.
3  Vgl.   CLARK   KERRi Collective Bargaining in Postwar Germany.   In:   Con-
temporary Collective Bargaining, 1957 9 209. OP P. I 82 een uitvoerige opgave
van literatuur over de herleving van de vakbeweging.
4 idem P· 198.
5   Vgl.  A.A.  vAN  RHUN   art.   cit.   sept.   I962  p.  5 I 8.  VAN  RHIJN  spreekt  van  een
nauwe binding. Zulks  in het voetspoor van OTTO STOLZ : Die Gewerkschaften
in der Sackgasse: ein kritisches Portrbt,   1 959·
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zeggenschap. De leidende gedachte in deze periode was die aan een
hervorming van het kapitalistisch maatschappelijk bestel tot een
samenleving, welke HIRSCH- EBER aanduidt rnet de karakteristieke
term  'Wirtschafts-demokratie'.1

Het spreekt vanzelfdat een dergelijk streven tot zeer nauwe con-
tacten met de politieke groeperingen heeft geleid.

***

Ten aanzien van de structuur der vakbeweging valt op te merken,
dat de zestien nationale bonden, welke de DGB formeerden, geor-
ganiseerd zijn naar bedrijfstakken en niet naar beroepen. Het kleine
getal doet reeds vermoeden, dat de bedrijfstakken daarbij dan sorns
zeer ruim omschreven worden; enkele voorbeelden vindt men in de
veelomvattende metaalnijverheid en in de eveneens door 66n bond
bestreken sectoren openbare diensten, transport en vervoer.

Binnen de grote bonden bestaan veelal afdelingen ter behartiging
van de meer specifieke, gemeenschappelijke belangen van groepen
leden.

Naar het oordeel van sommigen druist de ontwikkeling, waarbij
het beroepscriterium door dat van de bedrijfstak werd vervangen,eigenlijk in tegen de mentaliteit van de Duitse werknemer. Deze is
zich zijn beroep bewust en ook het spraakgebruik in het land getuigt
van een in dit opzicht bestaand algemeen bewustzijn.

De krachten in de richting van organisatie naar bedrijfstak t.w.
'spreading mechanization, which changed skill requirements and
the organization of employers along industrial lines' 2 bleken echter
sterker en zo werd reeds in I925 de weg naar een geleidelijke om-
vorming ingeslagen.

Voor de concrete vormgeving van de organisaties is ook de regio-
nale, resp. locale indeling van veel belang. De structuren van de

centrale bond, de DGB en van de aangesloten vakverenigingen zijn
er in sterke mate door beinvloed. De DGB kent een indeling naar
de onderscheiden Duitse Staten en verder naar streken ofsteden; de
nationale bonden volgen in hoofdzaak hetzelfde patroon. 3

Naast de organisatie-criteria vormt de verhouding tussen het

1   · HIRSCH-WEBER: Gewerkschaften  in der Politik;  von den Massenstreik-
debatte zum Kampf um das Mitbestimmungsrecht,  1959. Vgl.  voor de algemene
gedachtengang, welke aan dit werk ten grondslag ligt ook F.J.H.M. VAN DER VEN:
Events and Trends: Trade Unionism Integration and Automation, World
justice, maart Ig62 pp. 358/359·
2 CLARK KERR op. Cit. 1957 9 180. Vgl. ook pp. 178,179, x81.
3 idem p. 185·
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centrale verbond en de aangesloten vakverenigingen een interessant
kenmerk voor de structuur van de vakbeweging. Deze verhouding
heeft zich in de loop der jaren gewijzigd en wel in de richting van
meer decentralisatie. '. . . De DGB ontwikkelde zich van een Fede-
ratie naar een Confederatie van vakverenigingen, meer in de geest
van de American Federation of Labor', zo typeerde KERR de gang
van zaken. 1

Het is, naar terloops mag worden opgennerkt, een ontwikkeling,
welke de event. introductie van een nationale loonpolitiek zeker niet
bevordert.

Het hoogste gezag in de DGB wordt gevormd door een, eens in
de twee jaar bijeenkomend federaal Congres, waarop de afgevaar-
digden van de zestien bonden aanwezig zijn, o.m. om de President
en de leden van een Dagelijks Bestuur te kiezen. Naast dit Dagelijks
Bestuur kent men als orgaan van de beweging een Federaal Bestuur,
waarin behalve de leden van het Dagelijks Bestuur tevens de Voor-
zitters van de zestien bonden en de leiders der DGB-districten
zitting hebben.

Het is dit bestuursorgaan, dat het beleid van de beweging bepaalt
en naar buiten optreedt in aangelegenheden van algemeen werk-
nemersbelang. 2

Een bevoegdheid van dit Federaal Bestuur, welke in het licht van
de tendens naar decentralisatie wat merkwaardig aandoet, is die
van de bevestiging van de verkiezing van iedere districtleider.

De verschillende nationale vakbonden vertonen een overeen-
komstig organisatiepatroon. (tweejarig congres, keuze Dagelijks
Bestuur enz.)

Is de autoriteit van het centrale verbond, in vergelijking met de
situatie in Engeland, Nederland of Zweden, vrij zwak te noemen,
het gezag van de leiders der nationale vakverenigingen ten opzichte
van de leden is zeer groot. Ook de districtsleiders bezitten autoriteit
ten overstaan van locale organisaties of individuele leden.

Opnieuw trekt de situatie in dit opzicht de aandacht van de
Amerikaanse waarnemer. 'There are no 'labor bosses' in the Ameri-

1   CLARK  KERR Op.  Cit.  1 957 9  184 'The sixteen industrial unions exercise great
influence on  the  DGB...  and have become increasingly jealous of their authority
as against that of the DGB', zo merkt KERR nog op. Dezelfde ontwikkeling wordt
aangeduid  in de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,   I 96 I   p.  3 17·

Het wordt hierbij veelbetekenend geacht, dat sinds de heroprichting van de DGB
de verplichting tot afdracht van contributie aan de DGB is teruggebracht van
35 tot  I 2%. Gewezen wordt in dit verband op de volledige onafhankelijkheid van
de zestien bonden m.b.t. de loonpolitiek.
2  Vgl.  CLARK KERR Op., Cit.  I 957 P.  184·
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can sense, who use undemocratic methods to keep down member-
ship control, for the membership does not demand control' zo meent
KERR. Om crop te laten volgen: 'German union leaders are 'bosses'
in spite ofthemselves. Although democratic forms exist, membership
apathy makes them less meaningfull. Authority is concentrated at
the  top by default'.1

Wij laten deze interpretatie van gezagsverhoudingen en demo-
cratie geheel voor rekening van de Amerikaanse auteur, om vast
te stellen, dat er enige jaren later, onder andere verhoudingen op de
arbeidsmarkt, een belangrijke intensivering van de activiteiten in
de ondernerningen te constateren valt. Een activiteit, welke verband
houdt met de toeneming van de betekenis van de uitwerking van
arbeidsovereenkomsten binnen de individuele bedrijven.2

*
* *

Tot zover dan enige opmerkingen met betrekking tot de structuur
van de werknemersvakbeweging. Een beeld van de omvang kan uit
enkele cijfers omtrent het aantal leden worden verkregen.

In   I 958 waren ongeveer 7,6 miljoen werknemers georganiseerd,
hetgeen overeenkomt met 40% van de afhankelijke beroeps-
bevolking. Hiervan waren er 6,3 miljoen indirect aangesloten bij
de DGB, waaronder I,I miljoen employds.

De beide andere centrale bonden, de DAG en de DBB telden
tezamen ruim 66n miljoen leden. Daarnaast waren er een 200.000
werknemers in kleinere organisaties verenigd.

Het is opmerkelijk, dat bij de grootste centrale, de Deutsche
Gewerkschaftsbund, ondanks een snel toenemende beroepsbe-
volking,   in de periode I953-I 958, de ledenwinst tot slechts  4%
beperkt bleef.

Het gevolg was, dat de bond in dit laatste jaar nog slechts 35%
van de werknemers omvatte in plaats van de aanvankelijke 40%.

De nationale bonden lopen qua omvang sterk uiteen en dit geldt
zowel voor de absolute ledenaantallen als voor de relaticve posities
in de bedrijfstak.

De grootste en sterkste vakvereniging is die van de metaalarbei-
ders met ruim I,75 miljoen leden  en een organisatiegraad van  rond
45%·

Belangrijk is ook de bond in de sector openbare diensten, trans-

1 idem pp. 183/I84.
2 Vgl. O.E.E.C. op. cit. I961 9 317·

I 67



port en verkeer, met ruim 900.000 leden, een cijfer dat overigens
slechts 25% van de werknemers representeert.

Met de mijnwerkersbond (600.000 leden, 50% organisatiegraad),
de bond voor de chemische, keramische- en papierindustrie
5 I 0.000 leden, 50% organisatiegraad)   en de vereniging  voor  het
spoorwegpersoneel (455·000 leden en niet minder dan 85% organi-
satiegraad), vormen   zij een vijftal machtige organisaties,   dat   te-
zamen ongeveer 60% van de DGB-leden vertegenwoordigt.

De bouwnijverheid is in Duitsland eveneens zeer belangrijk, doch
verhoudingsgewijze is de organisatie er zwak. Niettemin telde de
desbetreffende bond in  I 958 reeds 426.000 leden, hetgeen  met 20%
van het totaal aantal werknemers correspondeert. 1

Ten aanzien van de status van de werknemersvakbeweging kan
zonder meer worden vastgesteld, dat deze er een is van volledige
aanvaarding en erkenning door de overheid, door de werkgevers
en door de bevolking in het algemeen.

De Grondwet erkent het recht van organisatie, maar trekt
tegelijkertijd de lijn van de vrijheid door in een verbod van de zgn.
'closed shop'.2

§ 3 DE WERKGEVERSORGANISATIES

De werkgeversorganisaties in Duitsland zijn 'meer verbreid dan de
arbeidersorganisaties en zij beschikken over sterkere economische
wapens'.3

Ten dele zijn zij te zien als de partners van de werknemersbonden
in de loonbesprekingen, ten dele ook als groeperingen ter beharti-
ging van gemeenschappelijke (andere) economische belangen.

Evenmin als de organisaties der werknemers onderhouden zij

1  Vgl. O.E.E.C. op. cit.  I 61 9 416, voor een verdere specificatie.
2 Men zou wellicht een bijzondere vorm van erkenning kunnen zien in de wet-
geving, welke de medezeggenschap in de onderneming regelt. Weliswaar wordt
hierbij formeel alleen invloed aan de werknemers zelf en niet aan de vakbeweging
toegekend, doch in de practijk valt de invloed van de organisaties niet te looche-
nen. Elke onderneming van een bepaalde omvang kent een'Mitbestimmungsrat',
waarvan een derde deel der leden - of in de kolen- en staalbedrijven de helft -
door de werknemers wordt gekozen. Tevens kiezen deze een 'arbeids-directeur',
resp.  keuren zij diens benoeming  goed.  Vgl. ook ARTHUR  M.  Ross : Prosperity
and Labor Relations in Europe. The Case of West Germany, Tlze Qltarterly
journal of Economics,  aug.   I 96 I   p. 346. 'unions frequently describe work councils
as"the prolonged arm of the trade unions', despite the formal separation of the
bodies'.
3  CLARK  KERR Op.  Cit.   I 957  P·   170·

I68



formele bindingen met politieke partijen, doch ook evenrnin lijkt
een zekere affiniteit tot 66n bepaalde partij te loochenen.

Het criterium van organisaties is ook hier de bedrijfstak - soms,
zoals in de metaalnijverheid, ruim genomen, soms ook veel sterker
gespecificeerd naar de voortgebrachte producten - en daarnaast
speelt de geografische ligging haar rol.

Al zijn er geen volledige statistische gegevens beschikbaar, 1 men
mag aannemen, dat de werkgeversorganisaties vrijwel alle Duitse
ondernemingen van enige betekenis omvatten. 'There tend to be
few of the 'lone wolves', who so annoy employers' associations in the
United States2'. Naast de economische druk, welke een organisatie
kan uitoefenen - en vooral kon uitoefenen, toen zij in de eerste
jaren na de oorlog bij de distributie van grondstoffen werd inge-
schakeld -, staat een zekere vorm van sociale pressie. De onderne-
mer, die in de organisaties afzijdig blijft, stelt zichzelf daarmede
practisch buiten het (exclusieve) eigen levensmilieu.3

De werkgeversverenigingen voeren zelfde loononderhandelingen.
Zij beschikken hiertoe als regel over een speciaal orgaan, dat
gemachtigd is bindende collectieve contracten aan te gaan.

Contributie en stemrecht zijn gewoonlijk gebaseerd op het aantal
werknemers of op de omzet.

Vele verenigingen hebben full-time functionarissen, die, zoals in
vele andere landen, in toenemende mate invloed op het beleid uit-
oefenen.

De centrale organisatie is de Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbande, BDA, een krachtig verbond, dat de onder-
nemers in kwesties van grote draagwijdte representeert en verder
door voorlichting en dienstbetoon zijn invloed uitoefent.

Een vereniging op confessionele grondslag, de Bund Katholischer
Unternehmer, BKU, beperkt zijn activiteit tot de vorming en voor-
lichting van zijn leden en neemt niet aan besprekingen inzake
loonvaststelling e.d. deel.

De BDA telde op I januari I 958, naar eigen opgave, vijftig
aangesloten verbonden, welke op hun beurt niet minder dan 805
aangesloten werkgeversverenigingen vertegenwoordigden.

Naast dit centrale verbond kent men het Bundesverband der
Deutschen Industrie, dat zich met de 'economische' belangen der
leden bezig houdt. Met 38 aangesloten verenigingen omvatte dit

1 idem p. 176, tevens geciteerd in O.E.E.C. op. cit. 1961 9 3,3·
2  idem p.  I 72.
3  idem  p·  I 72.
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verbond indirect 342 ondernemersgroeperingen, alsmede enkele
individuele bedrijven.1

Deze centrale verbonden representeren in het algemeen alle
takken van bedrijvigheid, dus ook landbouw, handel, verkeer e.d.

Er bestaat evenwel een afzonderlijke organisatie voor het hand-
werk; de landelijke bonden binnen deze organisatie zijn overigens
weer wel bij de BDA aangesloten (niet uiteraard bij het industriele
verbond).

Ten aanzien van de status van de werkgeversorganisaties gelden,
mutatis mutandis, de opmerkingen, welke met betrekking tot de
werknemersvakbeweging werden gemaakt.

  4 DE ROL VAN DE OVERHEID

Zoals reeds werd opgemerkt, is de rechtstreekse invloed van de
overheid op de loonvorming in Duitsland zeer beperkt. Bij de
beschouwing van de resultaten van het gevoerde economische beleid
wordt hierop nog nader teruggekomen, doch ter completering van
het beeld mogen eerst nog enkele punten worden gereleveerd,
waarop de wetgeving het institutionele kader bepaalde.

Het in de grondwet verankerde stakingsrecht is verder uitgewerkt
in wettelijke voorschriften, welke in hoofdzaak betrekking hebben
op de inhoud van regelingen, omtrent stakingen, zoals deze in
collectieve arbeidscontracten kunnen worden opgenomen.

Het resultaat van deze voorzieningen is, dat 'wilde' stakingen
practisch zijn uitgesloten en georganiseerde stakingen eerst na rustig
beraad worden uitgeroepen. Het lijkt niet gewaagd te veronder-
stellen, dat er verband bestaat tussen deze formele regelingen en het
relatief geringe aantal stakingen in Duitsland.  In vele gevallen kon
een dreigend conflict nog juist ter rechter tijd worden afgewend.

Een andere overheidsmaatregel gericht op de orde in de betrek-
kingen tussen werknemers en werkgevers, betreft de instelling van
'Hoven van Arbeid', ter beslechting van geschillen over de inter-
pretatie van bestaande arbeidscontracten.

De wetgeving in kwestie - reeds daterend van I 926 - had aanvan-
kelijk een veel ruimere strekking. De partners in het loongesprek
waren verplicht alle geschillen aan de Hoven voor te leggen, dus
ook die met betrekking tot de te sluiten overeenkomsten.

De bezettingsautoriteiten brachten hierin evenwel verandering

1 Cijfers vermeld in Statistisches Jahrbuch  fuer die Bundesrepublik Deutschland
i960 p. I57·
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met de uitgesproken bedoeling de vrije onderhandelingen te stimu-
leren.1

Dit neemt intussen niet weg, dat de rechters en de andere leden
van de, op tripartite leest geschoeide Hoven, toch nog grote invloed
op de inhoud van collectieve contracten kunnen uitoefenen. Zij
worden namelijk in vele gevallen ook bij vrijwillige arbitrage inge-
schakeld, hetzij door de overheid op verzoek van partijen, hetzij
door deze zelf.

In elke Staat zijn in dezelfde geest ambtenaren werkzaam, die
zich specialiseren in berniddeling bij dreigende arbeidsconflicten.
Gewoonlijk loopt een dergelijke berniddeling op arbitrage uit.

De uitkornst is veelal een compromis en in het licht van de tri-
partite samenstelling van de Hoven van Arbeid is dit niet ver-
wonderlijk. 2

Een belangrijk element in het institutionele kader vormt de
mogelijkheid tot het verbindendverklaren van arbeidsovereen-
komsten.

Een verbindendverklaring kan reeds door een van de beide par-
tijen worden aangevraagd, wanneer de ondernemers, die bij de
betrokken werkgeversorganisatie zijn aangesloten, de helft of mddr
van het aantal werknemers, voor wie de regeling zou gelden, in
dienst hebben.

De Minister van Arbeid moet voorts de verbindendverklaring in
het algemeen belang achten. In de practijk wordt het merendeel
van de collectieve arbeidsovereenkomsten verbindend verklaard en
wel op verzoek van de werkgevers.

De wettelijke bepaling, dat het de ondernemersorganisaties zijn,
waarvan de omvang doorslaggevend is, brengt met zich mede, dat
de werknemers belang hebben bij het ontstaan van werkgevers-
verenigingen van relatief grote omvang. Het betekent tevens, dat
in dit opzicht het lidmaatschap van vele werknemers, aan de vak-
vereniging geen voordeel brengt.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat het de algemene practijk van
verbindendverklaring is, welke mede heeft geleid tot een stelsel van
arbeidsovereenkomsten met afnemende extensie.

Men kent, zoals ook in Nederland, een 'mantel-overeenkomst',

1 Vgl. CLARK KERR Op. cit. 1957 P· 194 e.v.
2 Vgl. CLARK KERR op. cit. 1959 P· 195· De auteur vermeldt in dit verband nog
het feit, dat de rechters elke drie jaar opnieuw moeten worden benoemd en dat
hieraan een raadpleging van de organisaties van werkgevers en werknemers
voorafgaat. Ook de algemene instelling van de rechters speelt, naar KERR meent,
een rol. Men zoekt meer naar cen voor alle partijen aanvaardbare oplossing, dan
naar  een op formeel recht gebaseerde uitspraak.   (p.   I 96) .
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waarin bepalingen van algemene gelding ten aanzien van toeslagen
voor overwerk, ploegendienst e.d. zijn opgenomen. Naast deze
<mantel-overeenkomsten', waarvan er 4.000 A 5.000 voorkomen,
staan dan de eigenlijke looncontracten, welke als regel van kortere
duur zijn en een kleiner gebied, resp. een meer gespecificeerde
groep ondernemingen omvatten.

Tenslotte is er dan nog, binnen het raam van het looncontract
een 'Betriebsvereinbarung', waarbij, in overleg tussen Directie en
ondernemingsraad, een verdere detaillering plaats vindt.

In toenemende mate leidt deze detaillering tot een verbetering van
de arbeidsvoorwaarden en daarmede tot een differentiatie tussen
de ondernerningen.

Een algemene practijk van verbindendverklaring, welke tendeert
naar het vaststellen van een loonniveau, dat ook voor de marginale
ondernemingen te dragen is - en dus 'ruimte' schept bij de meer
rendabele - moet deze ontwikkeling wel in de hand werken.

De afwijking tussen de overeengekomen lonen en de werkelijke
verdiensten wordt voor  I 960 op tien A twintig procent geschat, doch
in bepaalde bedrijfstakken kwamen veel grotere verschillen voor. 1

Met deze kwestie raakt men steeds de feitelijke gang van zaken,
waarover thans meer.

§ 5 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

Een inzicht in de resultaten van het gevoerde economische beleid
verschaft de navolgende tabel, waarin de ontwikkeling van een
aantal relevante grootheden is weergegeven.

Het meest opvallend  is de sterke groei van het nationaal product.
In dit opzicht kan zonder meer van een zeer goed resultaat worden
gesproken.

Minder duidelijk is het beeld ten aanzien van de werkgelegenheid
en de prijsstabiliteit. De ontwikkeling vertoont hier een gebroken
lijn,  met  I 955  als jaar van kentering. 2

1 Vgl. O.E.E.C. op. cit. 1961 pA 320 en 333· Eveneens C. KERR op. cit. 1957
p.  I 74, alwaar enige voorbeelden van differentiatie. Voorts  A.M.  Ross  op.  cit.
1962 9 358.
2 Bij het bezien van de indices m.b. t. de kosten van levensonderhoud op basis
1950 = 100, bedenke men, dat in de eerste jaren, ook in Duitsland de gevolgen
van de algemene, door Engeland ingeleide, sterke devaluatie van 1949, voelbaar
werden.
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TABEL I 4
DUITSE BONDSREPUBLIEK

1953 - I oo, tenzij anders vermeld

gegevens m.b.t. groei werk-   prijspeit lonen
loosheid

jaar  ' bevol- I  bruto nat. product    I % kosten u.    1  loon-   P. werknemer
 

king 1 tot««t   DM   re,El I

1 leuenson- aandeel DM reget

P. ht'.1'. hji
derhoud

2    1    3    1    4        5           6      1    7    1    8         9        to       1 1

1950     98       78    2072    80 10,3 100       93 59,1 2911   BI
I 95 I   99    86 2501 87 9 I 08 IOO 59,2 3385   88
I 952   99    93 2841 94 8,4 IIO I 02 57,9 3652   93
I 953 IOO IOO 302o 100 7,5 I 08 100 59,5 3868  Ioo
I 954 IOI 107 32 Ii 106 7,0 I 08 IOO 60,0 4068  105
1955 I 02 120  3624  1 IB 5, I IIO 102 59,6 4391 III

I956 I 03 128 3944 124 4,2 II3 105 60,4 4740 117

I957 105 135 4233 129 3,4 II5 106 60,6 4978  IRI
'958 106 139 4469 131 3,5 II9 IIO 6I,4 5304 I 25

I 959 I 07 I47 479I 137 2,4 I 2I It 2 60,7 5580  129
1960 I 09 160 5307 147 I,2 I 22 II3 60,5 6072  139
196I IIO I68 5708 153  0,8  I 25 II6 62,2 6684  I49
I 962 III 174   5960   157       0,6 130 120 63,6 7080  I53

3 = bruto nat. product in vaste prijzen
4 en 5 = per hoofd van de totale bevolking
6 = geregistreerde werkloosheid in % van de totale beroepsbevolking. (vanaf

1959 incl. Saargebied), bepaald  aan het einde v.d. kwartalen
7 - middengroepen, op basis I95O
8  =   idem, op basis   I 953  en   I 95 I
9 = bruto inkomen uit onzelfstandige arbeid, als percentage van het 'Volks-

einkommen'
I O  e n I I = jaarlonen in industrie en mijnbouw

Bronnen: Statistisches Jahrbuch   fuer die Bundesrepublik Deutschland    1 96 t.

De   cijfers    voor    I 962 berusten op gegevens   uit de U.N.0.-uitgave Month(y
Bulletin of-Statistics en op ramingen onzerzijds; zij zijn als voorlopig te beschouwen.
Verschillende indexreeksen werden door ons uit het grondmateriaal berekend.
Deflatie op basis kolom 8.

De toestroming van vluchtelingen uit Oost-Duitsland - niet
minder dan  rond I,5 miljoen  in de periode I950-1959 - deed  aan-

I 73



vankelijk een groot reserveleger van arbeidskrachten ontstaan. 1
Dit feit kan zeker niet zonder meer als een falen van de op een

volledige werkgelegenheid gerichte politiek worden geinterpreteerd;
integendeel, men kan het als een uitzonderlijke prestatie beschou-
wen, dat het uiteindelijk gelukt is al deze 'displaced persons' in het
arbeidsbestel op te nemen.

Opvallend is evenwel, dat de prijsstabiliteit redelijk goed kon
worden gehandhaafd, zolang de arbeidskrachten overvloedig waren,
doch niet meer zodra eenmaal een peil van volledige werkgelegen-
heid was bereikt.

Geenszins is nog aangetoond, dat men er in Duitsland in is
geslaagd, de volledige werkgelegenheid te combineren met stabili-
teit van het gemiddelde prijspeil. Er zijn redenen om aan te nemen,
dat juist thans van een 'vuurproef' kan worden gesproken.

Het zal waarschijnlijkniet langer mogelijk zijn, om, zoals de laatste
jaren geschiedde, door het aantrekken van buitenlandse werknemers
op grote schaal, de druk op de arbeidsmarkt te verlichten.

De toeneming van de werkgelegenheid in de omliggende landen,
met name in Italie, snijdt deze weg af en zal er toe leiden, dat de
situatie zich toespitst.

Verscheidene recente berichten over gestelde en reeds inge-
willigde looneisen wettigen het vermoeden, dat de gemiddelde
stijging van de productiviteit in de laatste twee jaren aanmerkelijk
zal worden overtroffen. 2 Een sterke opwaartse  druk  op het prijspeil
zal hiervan het gevolg zijn. Men bedenke hierbij, dat prijsverho-
gingen zich als regel eerst met enige vertraging manifesteren. De
verklaring van dit verschijnsel ligt enerzijds in het bestaan van

1   Dit  cijfer, ontleend  aan het Statistisches Jahrbuch  1960  p. 76, heeft betrekking
op  vluchtelingen  uit de Oostzone   (incl. het Sovjetdeel van Berlijn), voorzover
deze in kampen werden opgevangen en in West-Duitsland ondergebracht.
2 Vgl. The Economist van I 8 aug. 1962 p. 634, alwaar een stijging van het loon-
niveau  met 25% wordt gerapporteerd  voor de periode feb.   1 960  tot  feb.  I 962.
Vgl. ook Weekberichten  van de  Kredietbank  van  23 juni  I 962, waarin een cijfer van
2 1,7% wordt genoemd als gemiddelde loonsverhoging voor mannen  in de jaren
1 960/196 I. (voor vrouwen  27, I %). Ambtenaren en beambten boekten in april
I 96 I een salarisverbetering van  8%, de werknemers in de industrie bereikten  in
juli 1961, volgens  deze  bron, een verhoging  van   Io,5%.  In de metaalindustrie
ging begin I962 een verhoging van 6% gepaard aan een verkorting van de ar-
beidstijd van 44 tot 42,5 uur per week. (loonkostenstijging bijna  I I %).De che-
mische industrie wist met  I I,5%  een  conflict te voorkomen. Vgl. eveneens Der
Arbeitgeber van  5  nov.   196 I   p. 662, waarin  in een redactionele beschouwing een
'unverminderte Lucke zwischen Lohn und Produktivitat' wordt gesignaleerd.
In hetzelfde tijdschrift   van 5 april   I 96 I   worden   eisen   van   15   en   18%   loons-
verhoging vermeld.   (p.   20 I)
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voorraden, welke als buffer (kunnen) fungeren en anderzijds in
overwegingen in het psychologische vlak, met name in de wens van
ondernemers om de publieke opinie te ontzien.1

Wanneer men thans, berekend vanaf I 95 I, reeds een stijging van
het gemiddelde prijspeil met 20% moet vaststellen, en men houdt
er rekening mede, dat de aanzienlijke verlaging van invoerrechten
in  de jaren  I 956 en  I 957 nog remmend  op de opwaartse beweging
van het prijspeil heeft gewerkt, dan is er al heel weinig reden, om in
dit opzicht de naaste toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Men kan er niet aan ontkomen de resultaten met betrekking tot
de doelstelling prijsstabiliteit als matig aan te merken.

De event. correcties, welke in verband met kwaliteitsverbeteringen
en andere factoren zouden kunnen worden aangebracht, zijn niet
van zodanige betekenis, dat zij het totaalbeeld kunnen wijzigen.2

Ten aanzien van de doelstelling volledige werkgelegenheid werd
reeds opgemerkt, dat deze in de laatste jaren ruimschoots werd
bereikt. Bij het beschouwen van de relevante cijfers, moet men
steeds voor ogen houden, dat het hier om macro-economische ge-
gevens gaat, welke zeer uiteenlopende concrete situaties kunnen
omvatten.

Zo  bedroeg  in  I 955 de werkloosheid gemiddeld  nog  5,   %,  doch
dit gemiddelde had betrekking op bijv. 7,4% in Sleeswijk Holstein
en  6,3% in Hamburg tegenover  I,5% in Rijnland-Pfalz  en  I %  in
Baden-Wurttemberg. 3

Met betrekking tot de betalingsbalans behoeft nauwelijks te
worden vermeld, dat Duitsland er in is geslaagd tekorten te voor-
komen.

Juist het tegendeel, aanhoudende grote overschotten, vormde een
punt van zorg voor de overheid en tevens een aangrijpingspunt voor
critiek uit het buitenland. Het lijkt echter moeilijk vol te houden,
dat hier van een falen ten aanzien van de doelstelling evenwicht in
de betalingsbalans, kan worden gesproken. Op een andere plaats
wordt nader op deze kwestie ingegaan.4

Ten aanzien van de rechtvaardige inkomensverdeling, als doel-
stelling van economische politiek, kan worden vastgesteld, dat - af-
gezien van overgangsmoeilijkheden voor 'displaced persons', - een
zodanige, algemeen gespreide levensstandaard werd verkregen, dat

1  Vgl.  A.  HEERTJE : Prijstheorie en prijspolitiek  van de overheid, De Economist
april/mei   1962  p.  32 I   e.v.
2 Voor een poging tot kwantificering van dergelijke factoren zie p. 260.
3  Vgl.  O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,  1961.  p.  163·
4 Vgl. P. 264·
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een menswaardig bestaansniveau binnen ieders bereik is gekomen.
Hierbij wordt dan met name gedacht aan de zgn. secundaire

inkomensverdeling, zoals deze uit loon of salaris, belastingdruk en
sociale voorzieningen resulteert. 1

De  lonen  zijn zeer sterk gestegen;  het zgn. werknemersaandeel
vertoonde de laatste jaren een niet te miskennen groei.

Beziet men de ontwikkeling van de loonsom, dan valt een stijging
te constateren (in I96 I) van 60,6 tot 62,3%.2

Een beoordeling van de resultaten met betrekking tot de sociale
vrede is niet gemakkelijk te geven.

Weliswaar is het aantal stakingen in de door ons in de beschou-
wing betrokken periode beperkt gebleven (hoewel er enige hevige
conflicten voorkwamen), doch wanneer men dit feit stelt tegenover
de veelal zeer gespannen verhouding tussen werkgevers en werk-
nemers, dan valt het moeilijk, deze beperkte stakingsactiviteit als
een symptoom van een bevredigend sociaal klimaat te interpreteren.

Men  kan zich afvragen in hoeverre  hier, in ieder geval  tot   I 955,
een overvloedig aanbod van arbeidskrachten een rol heeft gespeeld.

Ook de, in de eerste jaren na de heroprichting uiteraard vrij
zwakke financiele positie van de Duitse vakbeweging, mag in dit
verband  niet  uit  het oog verloren worden. 3

Het is zeer wel mogelijk, dat de eerstkomende jaren ook voor de
sociale vrede een 'vuurproef' zullen blijken te vormen.

Zal deze vrede bestand blijken tegen de spanningen, welke juist
in een uiterst krappe arbeidsmarkt gemakkelijk naar voren komen,
in het bijzonder wanneer de overheid zich terzelfdertijd inspant om
een stabiel prijspeil te handhaven?

Het ontbreken van een regelmatige, goede samenwerking tussen
werkgevers en werknemers in hun onderscheiden organisaties,
brengt ons er toe de resultaten met betrekking tot de sociale vrede,
of zo men wil, het algemene sociale klimaat, met enige reserve te

bezien.
Men kan hier vooralsnog slechts van een matig resultaat spreken.

1  Voor een nadere uitwerking van het begrip 'rechtvaardige inkomensverdeling'
zie p. 268 e.v.
2  Gegevens van het Institut fuer die Deutsche Industrie, vermeld in een redactio-
nele   beschouwing   in 77ze Economist   van   3 I    maart    1 962 'Cassandra   in   Bonn',
PP.  I 240/I 242.
3  Vgl.  CLARK KERR op.  cit.  I957 PP·  I 86/I90. Deze auteur noemt ter verklaring
van het geringe aantal stakingen eveneens het algemene gevoel van verant-
woordelijkheid van de leiders, de aversie van de leden tegen stakingen en de nood-
zaak voor de vakbeweging politieke steun te verwerven ten gunste van de wet-
geving m.b.t. de medezeggenschap.
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§ 6 OPVATTINGEN EN SUGGESTIES

Ter afsluiting van onze beschouwingen over Duitsland moge nu de
vraag worden gesteld, hoe men in het land zelf de ontwikkeling in
haar geheel beoordeelt en in het bijzonder hoe men nu tegenover de
gedachte aan een nationale loonpolitiek staat.

Er bestaat, begrijpelijkerwijze, in het algemeen in Duitsland
voldoening over de resultaten van het gevoerde economisch beleid.

Het is eerst in de laatste jaren, dat men een groeiend bewustzijn
van een nog op oplossing wachtend probleem kan waarnemen, het
probleem namelijk van de handhaving van een stabiel prijsniveau
in combinatie met volledige werkgelegenheid en snelle expansie.

De hier liggende problematiek als theoretisch vraagstuk, heeft
reeds lang de belangstelling van de leidende figuren in de organi-
saties van werkgevers en werknemersi en - zo mogelijk nog m66r -
van de overheid, doch eerst in recente uitlatingen komt duidelijk
verontrusting naar voren.

N6ch bij werkgevers, n6ch bij werknemers heeft deze veront-
rusting tot dusverre tot enige stap in de richting van een nationale
loonpolitiek geleid.

Er kan geen twijfel bestaan aan het feit, dat een rechtstreeks in-
grijpen van de overheid in de loonvorming volstrekt wordt afge-
wezen.

De partners in het loongesprek kunnen zich bij het innemen van
dit standpunt beroepen op de opvattingen van economisten uit zeer
uiteenlopende milieus.

Zo toont ook VON NELL BREUNING geen vertrouwen in directe
bemoeingen van de overheid en evenmin in een stelsel van verplichte
arbitrage, zoals men dit voor de oorlog in Duitsland kende. 'So hat
es wahrhaftig gute Grunde, wenn unsere beide Sozialpartner uber-
einstimmend die amtliche Zwangslichtung ablehnen und als ein
Eingriff in ihre Autonomie zuruckweisen'.2 Een van deze 'goede

1   Vgl.   het   in 1955 verschenen Jahresbericht   der   BDA   over    I 954   P·     I 20   e.v.
Hierin wordt de productiviteitsgroei als algemene norm voor loonsverhogingen
aanvaard, doch met de restrictie, dat een decl behoort te worden gereserveerd
voor prijsverlagingen ten gunste van de -vergeten groepen'. Verder dient er
zoveel aan andere inkomenstrekkers toe te vloeien, dat aan de behoefte aan
besparingen wordt voldaan. Een centrale plaats neemt de gedachte in, dat de
algehele, concrete, economische situatie bepalend behoort te zijn voor de vcr-
deling van het uit productiviteitsverbetering verkregen hogere inkomen. Vgl.
WERNER BRAUN: Lohnpolitik, Beschaftigung und Sozialprodukt,   1957   Kdln,
PP. 252/253·
2   0.   VON   NELL   BREuNING :   Kapitalismus und gerechter   Lohn,   1960  p.    I30.
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gronden' is nu de vrees, dat politieke invloeden een te grote rol
zouden spelen.

Waarom een dergelijke invloed verwerpelijk zou zijn, is moeilijk
te  verstaan in samenhang  met de algehele gedachtengang van deze
schrijver, die in het algemeen, bij het schetsen van de ideale orde
in een samenleving, aan andere dan economische overwegingen een
ruime plaats geeft.

Dit klemt temeer, daar VoN NELL BREUNING er zelf op wijst, dat
aan de loonvorming (in zijn terminologie beter 'Lohnfindung')
bepaalde politieke beslissingen voorafgaan.

In onze gedachtengang is dit vanzelfsprekend, daar de algemene
doelstellingen van economisch beleid, welke mede de feitelijke loon-
vorming bepalen, in belangrijke mate van politieke beslissingen
afhankelijk zijn.

Hoc dit ook zij, het is zeker, dat werkgevers en werknemers hier
een gezaghebbende stem aantreffen, welke steun verleent aan de
afwijzing van een nationale loonpolitiek. 1

Om de genoemde auteur recht te doen wedervaren, dient tevens
te worden vermeld, dat hij aan het pleidooi voor zelfstandigheid een
vermaning, of beter een aantal voorwaarden verbindt: 'Wollen die
Sozialpartner ihre lohnpolitische Autonomie wahren, dann mussen
sie gemeinsam sich darurn bemuhen, die richtige, d.h. in diesem
Zusammenhang: die konjunkturpolitisch zutragliche Lohnpolitik
zu finden, mussen sorgfilltig rechnen, ihre Berechnungen und die
Voraussetzungen, auf denen sie aufgebaut haben einander wechsel-
seitig zur Ueberprufung zuganglich machen und sie mit der von
amtlicher Stelle aufgemachten volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung vergleichen.

Ihre Macht durfen sie nicht mehr einsetzen, um das Auszerste,
dasz sich erzwingen laszt, herauszuholen, sondern nur noch um
einer Widerspenstige, der sich vernunftiger Einsicht eigennutzig
widersetzt, und aus der Reihe springen will, zur Ordnung zu rufen. '2

Het zijn voorwaarden, welke men in samenhang gezien, welhaast
als een geheel programma zou willen aanduiden. De vrees, dat het
niet gemakkelijk zal zijn er aan te voldoen, wordt versterkt, wanneer
men   bedenkt, dat sedert    I 954/I 955 de werknemersvakbeweging
zich ten principale laat leiden door een streven, dat als 'expansive
Lohnpolitik' bekendheid kreeg.

1  rgl. ook C. DE SCHIppER: De discussie over lonen en prijzen in West-Duitsland,
E.S.B.,   21   sept.    I 960   pA   923/926. De schrijver memoreert het gebrek   aan
bereidheid maar ook aan vermogen tot het voeren van een nationaal loonbeleid
i.v. m. het geringe gezag der centrale bonden.
2 0. VON NELL BREUNING Op. Cit. I 960 9 148.
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'Die Lohnpolitik darf nicht allein dynamisch, sie musz auch
expansiv sein. Sie darf sich nicht damit begnugen, den Reallohn
an die volkswirtschaftliche Entwicklung nachtraglich heranzu-
bringen. Sie musz versuchen, die wirtschaftliche Expansion von
sich zu forcieren, um durch bewuszte Kaufkraftsteigerung eine
Ausweitung der Produktion herauszufordern. Die USA sind hierfur
ein lehrreiches Vorbild. Eine expansive Lohnpolitik ist zugleich das
wirksamste Mittel, die Betriebe laufend zur hilherer Rationalitat
anzuhalten, die Produktivitat zu steigern und damit die Lohn-
expansion zu fundamentieren.1

Ook hier dus een geheel program en klaarblijkelijk hierdoor
geinspireerd, maakte   de   DGB   op   I    mei    I 955   een  plan van actie
bekend, dat gericht was op kortere werktijden met behoud van loon,
algemene loonronden, - met gelijktrekking van de lonen voor
mannen en vrouwen - verhoging van de uitkeringen van sociale
verzekeringen, verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden en
onbeperkte medezeggenschap in de ondernerning.

Nu is een verschil tussen de inhoud van programma's en concrete
gedragingen niet ongewoon en de discussie over de 'expansieve
loonpolitiek' hield de gemoederen niet al te lang bezig.2

Niettemin 'das Endziel aller Gewerkschaftspolitik bleibt die
Umverteilung der Faktoreinkommen, und das Instrument zur
Erreichung dieses Zieles ist die expansive Lohnpolitik'.3

Of, zoals het elders werd geformuleerd; de loononderhandelingen
na het bekend maken van het plan van actie werden gekenmerkt
door een nieuw argument (van werknemerszijde),  nl. de noodzaak
tot verbetering van 'the social status of workers and salaried
employees... by a redistribution of the national product'.4

De bij de werknemers levende gedachten vonden ook op dit punt
steun bij VON NELL BREUNING, wanneer deze spreekt over de 'For-

1  VIKTOR  AGARTZ : Expansive Lohnpolitik, Mitteitungen  des  wirtschaftswissen-
sch€ftlichen Instituts der Gewerkschaften,  1953 9  246 (deel  I 2) geciteerd door WERNER
BRAUN Op. Cit. 1957 9 256.
2 Vgl. WERNER BRAUN Op. cit. 1957 PP· 258/259·3 idem p· 259
4  O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices,  I961  p. 339· Hier wordt deze
gedachte gesteld op naam van ROSENBERG, hoofd van de economische dienst van
de DGB. Klaarblijkelijk is er verwantschap met de door AGARTZ ontvouwde
ideeen.  Vgl.  ook  p.  355: 'The unions having committed themselves under  the
lead of the metalworkers to a policy of increasing the share of labour in national
income... are no longer prepared to accept uncritically the argument that
wage increases must be kept in line with productivity growth'.
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derung der christliche Soziallehre, die Arbeitnehmerschaft einen
h8heren Anteil am Sozialprodukt zukommen zu lassen'.1

Het is moeilijk in te zien, hoe een algemene Christelijke sociale
leer in de huidige tijd een dergelijke, naar plaats n6ch tijd genuan-
ceerde uitspraak zou kunnen omvatten, doch afgezien daarvan kan
men zich met schrijvers als BOMBACH, BRAUN en anderen afvragen,
of nu de 'expansieve loonpolitiek' het meest geeigende middel is,
om belangrijke inkomensverschuivingen tot stand te brengen. 2

Wij kunnen deze kwestie van de 'expansieve loonpolitiek' echter
verder laten voor wat zij is, om, in het kader van onze studie vast
te stellen, dat deze gehele conceptie en het gepubliceerde plan van
actie weinig geschikt lijken als uitgangspunt voor een samenwerking
tussen werkgevers en werknemers in de geest zoals door VON NELL
BREUNING geschetst.

Al evenmin kan men zich voorstellen, dat er een geeigend
uitgangspunt in gelegen zou kunnen zijn voor een nationale loon-
politiek, waarbij de overheid, gezamenlijk met de partners in het
loongesprek, tracht de loonvorming in het geheel van doelstellingen
van economische politiek in te passen.

Het zou onjuist zijn hieruit de conclusie te trekken, dat het werk-
gevers en werknemers aan verantwoordelijkheidsgevoel zou ont-
breken. Het is tenslotte zo, dat de moeilijkheden zich in Duitsland
eerst in de laatste jaren duidelijk manifesteren. Voordien leek het
inflatiegevaar tot op grote hoogte afwendbaar en dit leidde tot de
neiging de risico's in dit opzicht te onderschatten.

Voorts bedenke men, dat de sterke drang naar vrijheid, ook op
het terrein van de loonvorming, uit psychologisch oogpunt, als
reactie op de situatie in en v66r de tweede wereldoorlog, zeer wel
te verklaren valt.

Nieuwe denkbeelden hebben tijd nodig  om te rijpen; wellicht
mag men zeggen, dat de algemene aanvaarding ervan veelal eerst

1 0. VON NELL BREUNING Op. Cit. I960 9 144.
2   gl. GOTTPRIED BOMBACH : Ursache der Nachkriegsinflation und Probleme der
Inflationsbekumpfung in wachsender Wirtschaft. In: Stabile Preise in Wachsender
Wirtschaft,   I 960   9 198. BOMBACH achtte   de   'expansive Lohnpolitik' hiervoor
niet geschikt. Er is geen zekerheid omtrent de spaarquote van de werknemers.
(Ook  VoN  NELL  BREUNING  Wijst  op de noodzaak van sparen). Vgl. eveneens
 ERNER BRAUN  op.  Cit.   I 957  P.  88  en  p.  259.  BRAuN acht effct op korte   ter-
mijn uitgesloten en op lange termijn slechts onder bepaalde voorwaarden
mogelijk.

Vgl. Ook Kunjunkturbewuszte Lohnpolitik, Gutachten des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesministerium fuer Wirtschaft, Bulletin 14 april  p.   704,  § I 3,

15  en 16. Telkens opnieuw wordt hierin de noodzaak van het sparen door de
werknemers betoogd.
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plaats vindt onder de druk van een voor velen zichtbare nood-
situatie. 1

***

Ook in overheidskringen overheerste het verlangen, om in de
kwestie van de loonvorming de vrijheid van werknemers en werk-
gevers te respecteren.

Het is om deze reden, dat in eerste instantie getracht werd door
maatregelen op ander terrein de omstandigheden zo te beinvloeden,
dat de loonvorming zich zonder schade voor de algemene doel-
stellingen van economische politiek kon voltrekken. Te denken valt
in dit verband aan de veelvuldige manipulaties met de rentestand,
aan de maatregelen van credietrestrictie, aan de credietverlening
aan andere landen,  aan de kartelpolitiek en tenslotte aan de verlaging
van invoerrechten, waarmede aanzienlijk op de bepalingen van het
verdrag van Rome werd vooruitgelopen.

In de laatste tijd werd zelfs gegrepen naar het middel van de di-
recte contr6le op de bouwactiviteit, een middel, dat als zodanig
nauwelijks in het algemene beleid past.

In toenemende mate werd - en wordt in officiele uitlatingen
uiting gegeven aan de bezorgdheid van de overheid met betrekking
tot de ontwikkeling van het loon- en prijspeil. Op verzoek van de
Bondskanselier stelde de Deutsche Bundesbank in het begin van
I 960 een memorandum  over  de  loon- en prijsontwikkeling  op,  dat
zeker niet zonder invloed op het regeringsbeleid in de jaren er na,
gebleven is.

Na gewezen te hebben op de toen aanhangig gemaakte aanzien-
lijke looneisen, schrijven de opstellers:

'Ein erhdhtes Arbeitseinkommen is nur dann preisneutral, wenn
ihm ein entsprechend erh8htes Angebot an Gutern und Leistungen
gegenubersteht oder im gleichem Umfang mehr gespart wird'.2

Het zal, met het oog op het loonbeleid, nodig zijn zich een denk-
beeld te vormen omtrent de stijging van de productiviteit en van
het reele nationale product, zo vervolgt het memorandum om te
besluiten met een waarschuwend woord met betrekking tot de

1  Vgl. eveneens A.M. Ross art. cit. 1961 p. 357· De auteur vermeldt een in I959
gepubliceerd Memorandum 'uber die Soldaritat der Arbeitgeber auf dem Gebiet
der Lohn- und Tarifpolitik in ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung'.In deze uitgave van de Duitse ondernemersorganisatie wordt gepleit voor een
objectivering van de loonpolitiek en wel door gesprekken op top-niveau of door
de creatie van een neutrale Raad van deskundigen.
2 Deutsches Bundesbank: Memorandum  uber die  Lohn- und Preisentwicklung,
1960 9 9·
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gevaren voor het prijsniveau en, onder omstandigheden, voor de
volledige werkgelegenheid.1

De Bondskanselier richtte hierop een appdl tot de werkgevers en
werknemers, om zich door de gedachten van dit memorandum te
laten leiden2, doch  het is zeer de vraag,  of deze oproep veel invloed
heeft gehad.

Hetzelfde valt te zeggen van de verschillende, recente toespraken
van de Minister van Economische Zaken, wiens markante persoon-
lijkheid in de jaren na de oorlog een stempel op het economisch
beleid in Duitsland heeft gedrukt.3

Als buitenstaander kan men zich moeilijk aan de indruk ont-
trekken, dat n6ch de, welhaast bezwerende, argumentatie van de
Minister, n6ch de (ten dele uitgevoerde) dreigementen met maat-
regelen op het gebied van de invoerrechten, veel effect hebben
gesorteerd. 4

Het is niet uitgesloten, dat dit geringe resultaat mede is toe te
schrijven aan een zekere verwarring, welke het gevolg moet zijn
geweest van de publicatie - kort na het verschijnen van het memo-
randum van de circulatiebank - van een nota van de zijde van de
'Beirat' van het Ministerie van Economische Zaken. Een nota,
waarin scherp en uitvoerig critiek werd geleverd  op  het - juist door
de Deutsche Bundesbank naar voren geschoven - criterium van de
gemiddelde productiviteitsontwikkeling. 5

Op deze critiek wordt later in ander verband teruggekomen.6
Op deze plaats moge worden vastgesteld, dat de nota - op zich
zelfom zijn agressieve stijl een wat merkwaardig stuk - als positieve
bijdrage weinig meer brengt dan een beroep op allen: werkgevers,
werknemers, overheid en (afzonderlijk genoemd) Centrale Bank,
om verstandig te handelen.7 Aan deze oproep gaat de constatering

1 Deutsches Bundesbank: Memorandum uber die Lohn- und Preisentwicklung,
1960, §20, 24 en 25·
2 Vgl. O.E.E.C.-uitgave op. cit. 1961 9 350·
Vgl.  ook The Economist  van  3 I   maart   1962  9   I 240 e.v. 'Cassandra  in  Bonn'.
De redactie bespreekt hierin de ernstige waarschuwingen van Minister ERHARDT.
3 'Politicians alone excepted, business men have probably outdistanced all other
Americans in their immunity to oratory', zo verzuchtte GALBRAITH enkele jaren
geleden. Misschien doen ook in dir opzicht de Duitse ondernemers hun Ameri-
kaanse collegae concurrentie aan.  (Vgl. J.K. GALBRAITH : The businessman  as
philosopher,  I 955  P·  58.)
4 Men denke in dit verband aan de recente verhoging van de prijzen van auto-
mobielen, gevolgd door een verlaging van invoerrechten.
5 Konjunkturbewuszte Lohnpolitik, BuUetin April   1960  p.   704  e.v.
6 Verg. P· 232.
7 Vgl. §33 (slot) van de nota. Hierin worden 'en passant' de doelstellingen van
loonpolitiek geidentificeerd met die van de werknemers en vervolgens wordt een
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vooraf, dat een criterium voor de verdeling van het nationaal
inkomen over de categorieen consumptie, investeringen en - afzon-
derlijk vermeld - de staatsuitgaven, ontbreekt.

'Es musz in groben Zugen festgelegt werden, welches Verhaltnis
von privatem Verbrauch, Investitionen und Staatsverbrauch ange-
strebt werden soll . . .', zo merken de opstellers van het rapport op.
En even verder 'Eine Entscheidung uber den wirtschaftspolitischen
Kurs (als bovenbedoeld D.) kann letztlich nur von Parlament und
Regierung getroffen werden und vermag die Tarifpartner nicht zu
binden'.1

Wie uit is op kennis van de gedachten ten aanzien van nationale
loonpolitiek, voelt zich hier min of meer in dichte mist achter-
gelaten. Wat heeft men op het oog? Een planning in de geest, zoals
deze in Nederland door het Centraal Planbureau wordt verzorgd?

Op welk terrein vallen dan de besluiten van Regering en Parle-
ment?

Zijn dergelijke besluiten nog wel in oveIeenstemming met het
beginsel  van de 'freie Wirtschaft' ?

En als het dan toch om overheidsbeslissingen gaat, waarom kun-
nen deze dan de partners in het loongesprek niet binden?

Moeilijk is het ook de zin te verstaan van het genoemde appal-
op-allen, wanneer eerst het ontbreken van een criterium is vast-
gesteld.

Een analyse van het gehele rapport past niet in het bestek van
deze   studie; wij menen evenwel te mogen stellen,   dat het zeker
niet geschikt was als leiddraad voor werkgevers en werknemers, bij
wie het veeleer verwarring dan klaarheid zal hebben gebracht. 2

Zal nu - om de draad van het betoog wederom op te vatten - het
geringe succes, dat langs de weg der overreding werd verkregen,
tot een koerswijziging met betrekking tot de loonpolitiek leiden?

Het is te vroeg, om op deze vraag een definitief antwoord te
geven.

Wel kan men in dit verband wijzen op de stemmen van enige
economisten, die de volstrekte vrijheid van werkgevers en werk-

samenwerking tussen de loonpartners en de overheidsinstanties bepleit. De
autonomie van werkgevers en werknemers wordt veilig gesteld en gewezen wordt
op de betekenis van de monetaire politiek.
1 Vgl. §24, 25 en 26 van de nota.
2   De   opmerking   in  §27,   dat er 'unter den gegenwiirtigen Bedingungen leider
nichts anders abrig bleibt als ad hoc Entscheidungen zu treffen' kan in dit verband
ook bezwaarlijk als een bijdrage worden gezien. Onze critische visie op de nota
wordt niet gedeeld door C. DE SCHIPPER art. Cit. E.S.B., 21 sept.  1960,  pp.

923/926.
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nemers wensen te beperken, resp. de mogelijkheid van een dergelijke
beperking ter discussie willen stellen.

In een diepgaande studie van de vraagstukken, welke met loon-
politiek samenhangen, komt ARNDT tot de conclusie, dat een
conflict over lonen als een onvermijdelijk gegeven moet worden
beschouwd.

Om dit verschijnsel nu als het ware af te zwakken, beveelt de
schrijver de instelling van een 'Gremium' aan, een loonraad, welke
enigermate met de Nederlandse Stichting van de Arbeid te verge-
lijken zou zijn.

Het institutionaliseren van de ontmoeting tussen werkgevers en
werknemers, of in ARNDT's algemene gedachtengang, het optrekken
'h6herer sozialer Gebilde', zal z.i. tot stabilisatie van de verhou-
dingen leiden.1

ARNDT erkent de moeilijkheid van het combineren van volledige
werkgelegenheid, loonsverhogingen en stabiel geld en in dit verband
pleit de auteur voor een 'produktivitatspolitik', in plaats van een
'nominallohnpolitik'. Op deze basis acht ARNDT zakelijk overleg
tussen werknemers en werkgevers mogelijk, maar hij blijft huiverig
staan tegenover rechtstreeks ingrijpen van de overheid.

De gedachte aan een'Raad der Wijzen' in de een ofandere vorm,
treft men ook aan bij BOMBACH.

'Tatsachlich is die Forderung nach einem Nationale Lohnrat bis
heute immer wieder erhoben worden', zo merkt deze schrijver op. 2

De taak van een dergelijk orgaan komt hem niet gemakkelijk
Voor.

Wanneer het niet slaagt in 'die Abstimmung aller Anspruche an
das vorhandene Angebot' - waarbij de auteur denkt aan investe-
ringen, consumptie en staatsuitgaven -, dan is het bij voorbaat
'zum Scheitern verurteilt'.3

Tot zover enige stemmen, welke aanduiden in welke richting,
althans door sommigen in Duitsland, wordt gedacht.

Tussen het lanceren van denkbeelden en algemene aanvaarding,
resp. concrete uitwerking ervan, kan een lange tijd verstrijken.

Voorlopig lijkt een werkelijke nationale loonpolitiek in Duitsland
niet tot de mogelijkheden te behoren. Veel zal, naar ons gevoelen,

afhangen van de ontwikkeling in de eerstkomende jaren.

1   ERIcH  ARNDT : Theoretische Grundlagen der Lohnpolitik,  1 957,  0·m.  pp.  289
en 290.
2 G. BOMBACH Op. Cit. I 960 9 20 I .
8 G. BoMBACH op. Cit. 1960 p. 203·
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HOOFDSTUK VI

BELGIE

§ I INLEIDING

Een belangrijk element van de Belgische economische politiek, dat
deze onderscheidt van het in vele andere landen gevoerde beleid
is gelegen in het grote vertrouwen in de effectiviteit van monetair
ingrijpen.1 Het Belgische beleid steunt klaarblijkelijk  op   de  over-
tuiging, dat er op dit terrein voldoende mogelijkheden liggen en
dat het daarom onnodig is rechtstreeks contr61€ op lonen en prijzen
uit te oefenen.

Alvorens na te gaan, in hoeverre de resultaten van de econornische
politiek dit grote vertrouwen in monetair ingrijpen rechtvaardigen,
zullen wij ook voor dit land een algemeen beeld van de structuur
van de arbeidsmarkt trachten te geven.

Wat is de positie van werknemers en werkgevers; welke rol speelt
de overheid?

§ 2 DE WERKNEMERSORGANISATIES

Evenals in Nederland vormt in het concrete organisatiepatroon van
de vakbeweging de ideologische instelling van de leden een belang-
rijk gegeven.

Men kent aan de top een zgn. confessionele organisatie, het Alge-
meen Christelijk Vakverbond voor Belgie (A.C.V.) en een formeel
neutrale, doch in feite sterk socialistisch gezinde groepering, het
Algemeen Belgische Vakverbond  (A.B.V.V.).

Naast deze beide grote verbonden staat de veel kleinere - maar

1  Vgl.  LION  H.  DUPRIEZ : Politique monetaire belge et inflation, in: Stabile
Preise in Wachsender Wirtschaft, ,960 p. 43 e.v. Eveneens F. HARTOG Op. Cit.
I 953  P.  58:  'In het algemeen was dus kenmerkend het respecteren van de spon-
tane werking van het prijsmechanisme. Voorzover beinvloeding van het eco-
nomisch proces noodzakelijk werd geoordeeld, geschiedde dit voornamelijk langs
indirecte weg, door monetaire middelen en door het introduceren van nieuwe
variabelen  in de prijsvorming (subsidies).'
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daarom toch niet onbetekenende - Algemene Centrale van de libe-
rale  vakbonden in Belgie, welke  haar   (nog  geen   I 00.000) leden  in
hoofdzaak onder de overheidsdienaren telt.

Ook in dit land is het niet eenvoudig de aard van deze groe-
peringen op eenvoudige wijze te omschrijven. Formeel genomen
zijn het onafhankelijke, maatschappelijke organen, welke de be-
langen van de leden, resp. van de gehele werknemersgroep be-
hartigen; in feite zijn er duidelijke bindingen met de geestverwante
politieke partijen.

Het A.C.V. accentueert zijn formele onafhankelijkheid o.m. door
een verbod van 'cumulatie van mandaten' (de in Belgie gebruike-
lijke term voor de combinatie van functies in beide sferen in 66n
persoon); het Algemeen Belgisch Vakverbond  laat zijn leidende
figuren  in dit opzicht  vrij.

Nu zijn feitelijke bindingen tussen de vakbeweging en politieke
partijen op zich zelfniet ongewoon, doch in Belgie zijn deze zo sterk,
dat althans een deel van de vakbeweging op bepaalde momenten
als een zeer actieve factor in politieke conflicten blijkt te kunnen
worden ingezet. 1

Het is hier niet de plaats om op dit verschijnsel als zodanig in te
gaan;   voor  ons  is het slechts van belang deze sterke binding   te
signaleren als een element, dat de practische vrijheid van de over-
heid kan beperken. Beperken in die zin, dat het voor een Regering
bijzonder moeilijk kan zijn bepaalde concrete desiderata, door
geestverwante werknemersorganisaties naar voren geschoven, op
objectieve wijze aan het landsbelang te toetsen.

Ten aanzien van de structuur van de vakbeweging noemden wij
reeds de indeling naar levensbeschouwing. Binnen het raam van dit
algemene criterium is de organisatie in hoofdzaak opgebouwd op
de onderscheiden bedrijfstakken.

Er zijn evenwel ook 'algemene vakbonden', welke hun leden uit
verschillende bedrijfstakken recruteren. Een enkele maal vormt het
beroep het criterium. 2

De centrale verbonden A.C.V. en A.B.V.V. omvatten resp.
zeventien en veertien aangesloten nationale vakbonden.3

1 Men denke aan de rol, welke de A.B.V.V., resp. een aantal aangesloten
bonden speelde in de bekende 'Koningskwestie' en kort na het onafhankelijk
worden van Congo. De kwestie van de feitelijke binding aan de socialistische
partij is overigens in het A.B.V.V. een omstreden zaak.
2 Zo bijv. bij piloten en bij transportarbeiders. Bij deze laatste loopt het organi-
satiecriterium dwars door de bedrijfstakken heen.
3  In Belgie noemt men de nationale vakbonden, ter onderscheiding van de regi-
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Hoe is de situatie met betrekking tot de gezagsverhoudingen in de
werknemersorganisatie?

Er is op dit punt enig verschil tussen de beide grote 'confederaties'
te constateren en wel meer in de feitelijke dan in de juridische orde.

Beide verbonden kennen als hoogste macht een Congres, dat 66ns
in  de  twee jaar bijeenkomt  en  de  Raad  (A.C.V.),  resp. het Natio-
naal Comitd (A.B.V.V.) formeert. Hieronder volgt dan een Bestuur
of een Bureau en tenslotte een Secretariaat, dat bij het A.C.V. als
een orgaan van het Dagelijks Bestuur kan worden beschouwd.

In de practijk blijkt het Algemeen Christelijk Vakverbond meer
als een eenheid te kunnen optreden dan de socialistische groepering.

Het is niet uitgesloten, dat hierbij het feit een rol speelt, dat het
A.C.V. over een centrale weerstandskas beschikt, terwijl de bij het
A.B.V.V. aangesloten bonden eigen kassen in stand houden.

Beide organisaties worden gekenmerkt door een atmosfeer van
integriteit en in beide bestaat de mogelijkheid tot democratische
beinvloeding van het beleid.

Al kan men in het algemeen wel van een zeker gezag spreken,
(tussen de 'confederaties' en de bonden en tussen deze en de leden)
men doet er goed aan dit niet te overschatten. Zin voor discipline
lijkt niet  tot de trekken van het Belgische volkskarakter te behoren;
er bestaat veeleer een tegenzin tegen stringente bindingen.

Een merkwaardig feit, dat wellicht mede hierin zijn verklaring
vindt, vormt het ontbreken van rechtspersoonlijkheid bij de beide
grote 'confederaties'  en de aangesloten vakbonden.1

Tot zover enkele opmerkingen over de structuur van de Belgische
vakbeweging.

De betekenis van de organisaties wordt door het ledental duidelijk
in het licht gesteld. De Christelijke centrale telt 770.000 leden;  het
A.B.V.V. 690.000.2

Deze cijfers tonen - bij een totaal aantal werknemers van rond
2,5 miljoen - de vrij hoge organisatiegraad van zestig procent.

Zoals gebruikelijk ligt het zwaartepunt in de industrie.
De status van de vakbeweging in Belgie is die van een algemeen

erkende en aanvaarde belangrijke factor in de moderne samenleving.
De critiek concentreert zich goeddeels op het politieke gebruik

onale bonden, waaruit zij zijn opgebouwd, 'centrale verbonden'. A.C.V. en
A.B.V.V. worden dan aangeduid als (interprofessionele) 'confederaties'.
1 Deze situatie is bewust gewild. Moeilijkheden in het vermogensrechtelijke
verkeer worden opgelost door het creeren van afzonderlijke organen met een
specifieke taak.
2 Het A.C.V. boekte in de laatste twee jaar een ledenwinst van 34·000; het
A.B.V.V. zag het ledental sinds I 959 met bijna 30.000 teruglopen.
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van het stakingswapen en de sorns daarmede gepaard gaande ver-
storingen  van de openbare orde. 1

In alle voorkomende gevallen vormen de genoemde verbonden de
representanten van de werknemers in het gesprek met de overheid.

Uit de kring van hun leiders worden leden benoemd in tal van
commissies of andere organen, waarin overleg op bipartite of tri-
partite basis plaats vindt.

§ 3 DE WERKGEVERSORGANISATIES

Ook ten aanzien van Belgie zullen onze notities met betrekking tot
de organisatie van de werkgevers korter zijn dan de opmerkingen
over de werknemersvakbeweging.

De belangrijkste groepering is hier het Verbond der Belgische
Nijverheid (V.B.N.), waarbij rond 35·000 industriele onderne-
mingen zijn aangesloten door tussenkomst van een 35-tal op de
bedrijfstak gebaseerde 'federaties'.2

Naast dit industriele verbond bestaan er organisaties voor de
middenstand en de landbouw en tevens is er een afzonderlijk ver-
bond voor de grotere ondernemingen in de handel en in het bank-
en assurantiewezen.3

In de (goede) samenwerking, welke er tussen de onderscheiden
ondernemersorganisaties gegroeid is, ligt het zwaartepunt sterk bij
het V.B.N.

Het V.B.N. is - in weerwil van een zeer democratische structuur
en een formele zelfstandigheid van de aangesloten 'federaties' - een
redelijk hechte, uitstekend geequipeerde en tevens slagvaardige
organisatie. Dit laatste houdt verband met het feit, dat aan de
(full time) President van het verbond een grote mate van hande-
lingsbevoegdheid gegeven werd. De term 'redelijk hecht' beoogt
tot uitdrukking te brengen dat het V.B.N. als eenheid kan optreden,
zolang er geen al te zwaar beroep op de discipline der aangesloten
verenigingen, resp. ondernemingen wordt gedaan. Ook de onder-
nemers verloochenen de volksaard niet.

De status van het Verbond der Belgische Nijverheid wordt
- evenals die van de partners in het sociale gesprek - A.C.V. en

1 Een wetsontwerp inzake de handhaving van de openbare orde is in behande-
ling; de vakbeweging staat er afwijzend tegenover.
2 Gegevens ontleend   aan het Jaarverslag  over   I 96 I. Buiten de 'federaties'   zijn
nog enkele andere verenigingen aangesloten.
3 F6(16ration des Entreprises non-industrielles de Belgique (F.E.N.I.B.).
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A.B.V.V. - door een algemene erkenning en aanvaarding geken-
tnerkt.

Zowel met betrekking tot sociale als economische vraagstukken
vertegenwoordigt het Verbond de Belgische industrie ten overstaan
van de Regering.

§ 4 DE ROL VAN DE OVERHEID

Alvorens nader in te gaan op de verschillende vormen van samen-
werking tussen werkgevers en werknemers, eerst nog een kort woord
over de positie van de overheid.

Een kort woord, want in feite houdt de overheid zich veri'e van
elke rechtstreekse inmenging in de loonvorming. Hoewel dit zonder
twijfel in overeenstemming is met de onder de Belgen levencle op-
vattingen, wekt het enige verwondering in het licht van een be-
staande (maar niet nageleefde) wettelijke bepaling, welke elke voor-
genomen loonsverhoging aan overheidsgoedkeuring ondenverpt.

Hoe men hierover ook moge denken, de situatie toont duidelijk
aan, dat de overheid niet wenst in te grijpen. Tevens vormt zij een
illustratie van het gemak waarmede men in Belgie met het ont-
breken van maatschappelijke discipline heeft leren leven...

Uiteraard heeft de overheid wel een zeker juridisch kader ge-
schapen,   dat  voor de situatie op de arbeidsmarkt van directe bete-
kenis  is. Er bestaat vrijheid van organisatie en een recht tot staken.

Verder kent men de mogelijkheid tot het verbindendverklaren
van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor het overige blijft het loonpolitieke instrumentarium - voor-
zover men daarvan al wil spreken - beperkt tot het loon- en
salarisbeleid van de overheidsdienaren. Een omvangrijke sector van
genationaliseerde bedroven, zoals deze in Engeland wordt aan-
getroffen, kent Belgie niet.

§ 5 DESAMENWERKING TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS

In de lijn van het zich welbewust van inmenging in het loongesprek
onthouden van de overheid, ligt ook de beperking van de activiteit
op dit terrein binnen enkele publiekrechtelijke bedrijfsorganen.

Met name valt hier te denken aan de Nationale Arbeidsraad en de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven, welke, tezamen genomen,
met de Sociaal-Econornische Raad in Nederland te vergelijken zijn.

Beide Raden - waarvan de eerste de Regering ten aanzien van
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sociale- en de tweede van economische problemen adviseert
(eventueel op eigen initiatief) - berusten op de Wet op de organi-
satie  van het bedrijfsleven  van   I 948.  Zij zijn bipartite van samen-
stelling, doch de leiding ligt in handen van een neutrale deskundige.

In het verleden is nogal eens de klacht vernomen, dat de Regering
veel te weinig van de specifieke deskundigheid van beide Raden
gebruik maakte 1, doch sinds kort is hierin verbetering ingetreden.

Herhaald moge evenwel worden, dat de loonvorming niet tot de
onderwerpen behoort, waarover adviezen worden uitgebracht.

Niet anders is de situatie in de enkele publiekrechtelijke organen,
welke tot dusverre, op grond van dezelfde Wet, op het niveau van
de  bedrijfstak  in het leven werden geroepen. De belangrijkste van
deze, op basis van pariteit bemande 'Conseils professionels', vindt
men in de metaalnijverheid en in de textiel- en kledingindustrie.

Loonkwesties komen hier niet ter sprake.
Dit geldt ook voor de ondernemingsraden, waarvan opzet en

activiteit met die van de overeenkomstige organen in Nederland te
vergelijken zijn.

Het algemene uitgangspunt, dat de loonvorming een aangelegen-
heid is, welke uitsluitend werkgevers en werknemers aangaat, heeft
in Belgie tot een procedure geleid, die enigermate met de in Zweden
gangbare te vergelijken valt.

De grote 'confederaties' aan beide zijden hebben gepoogd op
nationaal niveau een redelijk functionerende samenwerking te
creeren en op enkele punten heeft dit streven geleid tot de institutie
van enige ordescheppende elementen.

***

In de eerste plaats valt hierbij te denken aan de volledige benutting
van de mogelijkheden, welke een Statuut van juni  I 945  bood voor
bedrijfstaksgewijze loonbesprekingen in de zgn. 'Commissions
paritaires'. De leden van deze commissies worden op voordracht
van de meest representatieve organisaties benoemd door de over-
heid, die tevens de onafhankelijke Voorzitter aanwijst.

Er bestaan bijna tachtig van deze paritaire commissies, waarin
de collectieve arbeidsvoorwaarden van de onderscheiden bedrijfs-
takken of sectoren daaruit, worden vastgesteld. 2

1   Vgl·   ANDRE   LAGASSE: Le mouvement social   en   1956.   Bulletin   de   l'Institut  de
Recherches Economiques et Sociales, 1957 P. 274·
2 De Paritaire Commissies hebben ook een adviserende taak t.o.v. de Regering.
Verder houden zij zich met de vakopleiding bezig en trachten zij bij geschillen
te bemiddelen.
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Nu zou men kunnen veronderstellen, dat de hier ontplooide
activiteiten wellicht als loonpolitiek in de door ons ornschreven zin
zouden kunnen worden beschouwd. Het feit evenwel, dat besluiten
alleen met volstrekte unanimiteit genomen kunnen worden (waarbij
de   Voorzitter niet stemt), ontneemt   aan deze gedachte elke reele
grond.

Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt, komt er
geen arbeidsovereenkornst tot stand.

Wel kent men, zoals reeds opgemerkt, het instituut van de ver-
bindendverklaring van een collectieve arbeidsovereenkornst. Dit
geschiedt bij Koninklijk Besluit op verzoek van 66n der bij de
overeenkomst betrokken organisaties. In vele bedrijfstakken - niet
echter in de zeer grote - wordt regelmatig van deze mogelijkheid
tot uitbreiding van de werkingssfeer van een arbeidsovereenkornst
gebruik gemaakt. 1

Een zaak, welke men als een orde-element kan beschouwen, is
de vrijwel algemeen voorkomende aanvaarding (per bedrijfstak)
van een zgn. glijdende loonschaal.

De loon-aanpassing wordt hierbij gebaseerd op de index voor de
kleinhandelsprijzen en dus niet, zoals in andere landen, op de kosten
van levensonderhoud.

Een officiele index voor deze kosten kent men niet, doch het is ook
niet de bedoeling een zeker minimumloon te garanderen. Men wil
slechts het overeengekomen loonpeil, in reele termen uitgedrukt,
voor daling behoeden.

Hoewel er uit economisch oogpunt zeker bezwaren in te brengen
zijn tegen het 'elke argumentatie ontwijkende automatisme van de
glijdende loonschaal',2 valt niet te ontkennen, dat het aantal
arbeidsgeschillen er door gereduceerd kan worden.

De verschillende arbeidsovereenkomsten vertonen op dit punt
variaties; in de grote bedrijfstakken is de drempelwaarde op  2,5%
gesteld.

In beginsel is de aanpassing tweezijdig, doch het is de vraag, of
dit uitgangspunt ingeval van eeii enigszins belangrijke daling tot
gelding gebracht zal worden.

Eveneens met het doel meer orde in de loonontwikkeling te
brengen, hebben de 'confederaties' van werknemers en werkgevers
in  I 960 een 'sociale programmering'  (de term 'planning' is in Belgie

1 Vgl. A. LAGASSE   art.   cit.    1957   P·   27 I. Deze auteur   ziet de Commissions
Paritaires als 'la base la plus solide pour le ddveloppement des relations indus-
trielles: (p. 272)
2   A.M.F. SMULDERS: Inkomensverdeling en werkgelegenheid,  I952  9  160.

I 9I



niet populair) opgesteld. Hierbij werd nagegaan, welke 'ruimte' er
globaal te verwachten viel en welk deel hiervan in ieder geval voor
bepaalde, algemene sociale voorzieningen benodigd zou zijn.

Ten aanzien van dit laatste werden concrete afspraken gemaakt,
terwijl de eigenlijke loonvaststelling verder aan de bedrijfstakken
werd overgelaten.

De overeenkomst van 1960 heeft zeker enig resultaat gehad en het
ligt in de verwachting, dat de centrale verbonden zullen trachten
op deze weg voort te gaan. Men hoopt daarbij dan op een betere
coardinatie met de Regeringspolitiek ten aanzien van de sociale
wetgeving, dan tot dusverre werd bereikt.

De samenwerking op centraal niveau heeft verder geleid tot de
creatie van de zgn. 'syndikale afvaardiging' in de ondernemingen
met meer dan vijftig georganiseerde werknemers. Het gaat hierbij
om personeelsleden, die als vertegenwoordigers van de vakbonden
een soort 'kern' vormen, welke zich o.m. met de verdere uitwerking
en aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst kan bezig
houden.

Het instituut berust op een 'nationaal accoord' van juni  I947·
Ter afsluiting van deze korte schets moge volledigheidshalve nog

worden vermeld, dat er eveneens een samenwerking tussen werk-
gevers en werknemers bestaat in het paritaire beheer van een aantal
sociale fondsen.

§ 6 DE RESULTATEN VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK

Tot welke resultaten heeft de in Belgie gevoerde economische
politiek geleid?

Een cijferstaat, waarin de ontwikkeling ten aanzien van een aan-
tal belangrijke punten is samengevat, kan wederom het antwoord
vergemakkelijken. (tabel  I 5)

De cijfers omtrent de werkloosheid - als regel registreerde men meer
dan vijfprocent geheel - en ruim acht procent geheel en gedeeltelijk
werklozen - vallen op als aanmerkelijk hoger dan in Engeland,
Zweden, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Ook wanneer men aanneemt, dat de Belgische samenleving be-
reid zou zijn een zekere mate van werkloosheid te aanvaarden als
een onvermijdelijk verschijnsel in een economie, welke tot op grote
hoogte het vrije marktmechanisme wil respecteren, dan nog moet
men vaststellen, dat van een bereiken van een aldus wat minder
streng opgevatte volledige werkgelegenheid niet kan worden ge-
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BELGIE
TABEL X5

1953   -   1 00, tenzij anders vermeld.

gegevens m.b.t. groei I werk- prijspeil Zonen
toosheid

1

%

bevolking r6261 nat. ge- alle detaitprijzen toonsom (reiel) uur-
inkomen heel w. loon

jaar totaal ajh. ber. ollicieel   m.huuT totaal p. hfd.
totaal  p. hfd.

I     2     3     4     5    6    7    8   9    10 It 12   I 3

I 950           98           98             93            95       8,3     I 0,9        9 1 92 _
195, 99 Iot 98 99 7,3 9,8 99 too IOO
I 952 I 00 Ioo  98  98 8,3 II,8 too IOI 102
I 953 I 00 100 IOO

1 0 0       8,8     I 1,8      Z O O       Z O I       1 0 4        I O O       I O O       I O O

1954 IOI IOI I03 I02 8,I IO,9 IOI I02 I07 I02 IOI I 03

I955 IOI 103 IIO 109 5,7 8,4 IOI 102 107 I09 I 06 I 06

I956 102 I 05 II4 II2 4,4   7,0  I 04 I05 III II4 I 08 II5
1957 I 02 I 08 II6 I 13 3,8 5,3 I07 108 I 14 I20 Ile 125
I958 I03 I 06 II6 113 5,2 8,5 108 109 II6 I22 II5 131
I959 I04 I 06 II8 I I4 5,9 9,5      I I O III II8 122 II6 133
1960 I04 I 07 I 23 II8 5,2     7,5    I IO III II9 I 30 I 2I I38
196I I 05 I07 I 29 I 2 3      6,0       6,0     I I I      I I 2 I 2 I I43
I 962 I05 I 09 4,5 4,0 II3 II4 I 22 I53

2 - bevolking per 30 juni
3 = niet zelfstandige beroepsbevolking
5 - per hoofd v.d. totale bevolking (factorkosten)
6 = geheel werklozen als % van verzekerden
7 = geheel, gedeeltelijk en toevallig werklozen
8 en 9 = rekenkundig gemiddelde van 65 prijzen  (vgl. p.  194) met 1953, resp.

I951 - IOO
1 0  als  9,  doch na verwerking stijging huren   (vgl.  p.   I 94).

Bronnen: Statistisch Jaarboek voor Belgie  1960

O.E.E.C.-uitgave General Statistics,   nov.    I 962   (kolom    13)   en   de
gegevens over het prijsverloop in 196 I.
U.N.0.-uitgave Month(y BuHetin of Statistics,  nov.   1962  voor gege-
vens inzake werkloosheid en prijzen 1962.

De  cijfers  voor  het nat. inkomen  in  I 96   zijn geraamd. Dit geldt ook voor de
cijfers over 1950 t/m 1952, waarbij van het bruto nat. inkomen als basis werd
uitgegaan.

De cijfers over  1962 zijn als voorlopig te beschouwen.
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sproken. De resultaten ten aanzien van deze doelstelling zijn zonder
twij fel onbevredigend. 1

In hoeverre is men er in geslaagd een stabiel prijsniveau te hand-
haven? Een eerste blik op de cijfers, welke het verloop van de
kleinhandelsprijzen weergeven, doet veronderstellen, dat men op
dit punt niet ontevreden behoeft te zijn. Een stijging van I 4% sinds
I 95 I (de vergelijking met  I 950 lieten wij achterwege, omdat in  dat

j aar de noodgedwongen devaluatie van  I 949 - voor Belgie weliswaar
geringer dan voor andere landen - nog een rol speelde) is geen abso-
lute stabilisatie, doch lijkt zeker geen slecht resultaat.

Er zijn echter met betrekking tot deze cijferreeks twee belangrijke
kanttekeningen te maken.

De index geeft, blijkens een officiele opgave 2, het verloop aan van
de prijzen van 65 artikelen en diensten, doch slechts op basis van
een rekenkundig gemiddelde. Het achterwege laten van elke weging
schept naar ons gevoelen een vrij grote mate van onzekerheid.

Van niet minder belang is de tweede opmerking; onder de waar-
genomen prijzen blijkt zich niet die voor de huisvesting te bevinden.
Het is duidelijk, dat dit elimineren van een post, welke in de gehele
westerse wereld na de oorlog een uitzonderlijk sterke stijging te zien
heeft gegeven, tot een reele onderschatting van de ontwikkeling van
de kosten van levensonderhoud moet leiden.

Indien men een poging onderneemt om deze leemte aan te vullen),
dan komt men tot een aanmerkelijk ongunstiger uitkomst, namelijk
een  stijging van ongeveer   R I % sinds   I 9 5 I. Hierbij   moet er enwel
worden bedacht, dat de huren van woningen in Belgie tot enige
jaren na de oorlog aan prijsbeheersing (bevriezing) onderworpen
waren, zodat  zich  in de periode   I 95 I-I 962, evenals in Nederland,
een vertraagd effect van oorlogsinflatie deed gelden.
1 Deze conclusie blijft onaangetast, wanneer men rekening houdt met het feit,
dat de statistische cijfers   tot   voor   kort    (in    I 962 werd hierin een verbetering
gebracht) een aantal quasi-werklozen omvatten.
2  Toelichting in het Statistisch Jaarboek van Belgie  1 960 p. XXVIII.  Het gaat
om 35 voedingsproducten, 25 overige artikelen en 5 diensten.
3   Aan het Statistisch Jaarboek 1960 ontleenden wij de gegevens over de bedragen,
waarmede de huren tot het nationaal inkomen bijdroegen, alsmede de cijfers
m.b.t. het aantal huizen en andere gebouwen in de verschillende jaren. De
reeksen voor woningen en andere gebouwen, beide op indexbasis gebracht,
vertoonden practisch hetzelfde verloop, waardoor het mogelijk werd het ge-
middelde aan te houden en dit te delen op de berekende indices voor de totale
huurbedragen. De uitkomst geeft aan hoe het prijsverloop van de huren per
woon-eenheid is geweest. De desbetreffende index-reeks is vervolgens in de al-
gemene index ingebracht  met een wegingscoefficient  van   1 2,8%. Dit cijfer  is
ontleend aan de O.E.E.C.-uitgave The Problem of Rising Prices, I96 I p. 97,
tabel 6. De cijfers voor I 961 en I962 zijn geraamd.
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Niettemin doet het aanbrengen van deze correctie het met be-
trekking tot de prijsstabiliteit verkregen resultaat wel enigszins
verbleken. Het feit, dat Belgie in dit opzicht de vergelijking met
andere landen zeker kan doorstaan, mag ons niet weerhouden de
uitkomst van het economisch beleid op dit punt als niet geheel be-vredigend of anders gezegd, als matig te beschouwen.

Een duidelijker succes valt te melden ten aanzien van de even-
wichtige ontwikkeling van de betalingsbalans. Er waren gemiddeld
genomen, normale overschotteni en de Belgische franc wist zich
steeds als een sterke valuta te handhaven. Het resultaat met be-
trekking tot deze doelstelling is zeker goed te noemen.

De economische groei blijkt uit een stijging van het reele nationale
inkomen per hoofd van de bevolking van ongeveer 30% in twaalf
jaar. Er is dus een - wat sprongsgewijze optredende - vooruitgang,
doch indrukwekkend is deze niet. Te minder, wanneer men bedenkt,
dat de toeneming, berekend per hoofd van de beroepsbevolking
nog lager zou zijn (27%)·

Meer   dan een matig resultaat   werd   op   dit   punt niet bereikt. 2

Een volgende doelstelling, waarop in Belgie zeker het streven
gericht is geweest, is de rechtvaardige inkomensverdeling. Ook in
dit land ontbreekt precisering en het lijkt opnieuw gewenst ons
allereerst af te vragen, of men er in is geslaagd een menswaardig
bestaan binnen ieders bereik te brengen.3

Het komt ons voor, dat deze vraag bevestigend beantwoord kan
worden; de levensstandaard ligt in Belgie niet alleen op een bevre-
digend niveau, doch er is ook een redelijke spreiding van de ver-
kregen welvaart.

In deze geest spreken ook de cijfers omtrent de verdiende, reele
lonen per hoofd van de actieve beroepsbevolking in vergelijking tot
de toeneming van het nationaal inkomen, al hebben deze uiteraard
slechts betrekking op 66n (zij het belangrijk) element van het hier
bij uitstek relevante 'secundaire' inkomen.4

1  Vgl. bijv. de gespecificeerde gegevens over de betalingsbalans van de B.L.E.U.
over de jaren I955/I960 in  Tgbchrift voor Documentatie en  Voortichting, jan.  I96I
P· 9·
2 Er wordt door de Regering systematisch naar opvoering van productie en
productiviteit gestreefd.   Vgl. F.J.A.M. MALLENs: Een nieuw tijdvak  voor  de
Belgische Economie, Maandschrift Economic, maart    I 96 I    p.    323   e.v.    Eveneens
P.  FRANTZEN: De expansiewetten als instrument  van de economische politiek
der Belgische Regering, E.S.B.,  I 2 dec. 1962 pp. I 193/I I96.
3 Voor een nadere uitwerking van het begrip 'rechtvaardige inkomensverdeling
zie p. 268 e.v.
4  Vgl.  P·  27 I  e.v.
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Het lijkt ons verantwoord ten aanzien van deze doelstelling van
een bevredigende uitkomst van het gevoerde beleid te spreken.

Rest ons tenslotte ons een oordeel te vormen over het resultaat
met betrekking tot de sociale vrede.

Het aantal arbeidsconflicten neemt in de laatstejaren wel af, doch
over de periode als geheel genomen, is het stakingsverschijnsel zeker
niet onbelangrijk te noemen. In een recente publicatiel over de
jaren   I 955-I 960 blijkt Belgie onder zeventien landen,  op  de  Ver-
enigde Staten na, de 'laatste' plaats in te nemen in een vergelijking
van het aantal door staking verloren gegane arbeidsdagen met het
totaal van de werkdagen in deze periode.

Het cijfer bedraagt meer dan tienmaal dat van Nederland of
Duitsland, meer dan driemaal dat van Frankrijk en tweemaal dat
van Engeland.

De goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers bleef
klaarblijkelijk toch in hoofdzaak beperkt tot de minder controver-
siele onderwerpen als productiviteitsbevordering, bedrijfsveiligheid
e.d.

Op het delicate terrein van de loonvorming heeft men nog niet
meer bereikt dan een eerste stap in de goede richting (de gezamen-
lijke 'programmering'), waarvan niet vaststaat,   of deze herhaald
kan worden.

De verschillende indicaties overziende, kan men moeilijk tot een
andere conclusie komen, dan dat de resultaten ten aanzien van de
sociale vrede en de goede betrekkingen tussen de maatschappelijke
groeperingen, onbevredigend moeten worden genoemd.

***

Vat men het geheel samen, dan blijkt het resultaat van het
gevoerde economische beleid goed te zijn met betrekking tot de
doelstellingen rechtvaaidige inkomensverdeling en evenwichtige
ontwikkeling van de betalingsbalans en onbevredigend ten aanzien
van de volledige werkgelegenheid en de sociale vrede. Voorzover
het de prijsstabiliteit en de economische groei betreft, moet men de
uitkomst als matig beschouwen.

***

De vraag of er enige grond bestaat voor de verwachting, dat Belgie

1  Westminster Bank Review, november  I 962: Wages Policy at Home and Abroad,
tabel I p. 32.
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de een ofandere vorm van nationale loonpolitiek aan het instrumen-
tarium voor economisch beleid zal toevoegen, kan zonder meer
ontkennend worden beantwoord. N6ch bij werknemers en werk-
gevers, n6ch bij de overheid lijkt hieraan behoefte te bestaan. En
zelfs  al  zou dit anders  zijn,  dan  mag  men zich afvragen  of de  orga-nisaties van ondernemers en werknemers hiertoe - met name op het
punt van de interne discipline - voldoende geequipeerd zouden zijn.Het is niet onmogelijk, dat in Belgie in de naaste toekomst een
nationaal-economische programmering sterker op de voorgrond zal
treden; het lijkt ons uitgesloten, dat hiermede een werkelijke natio-
nale loonpolitiek gepaard zou gaan.
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HOOFDSTUK VII

NEDERLAND

§ I INLEIDING

De loonpolitiek in Nederland in zijn huidige vorm is het resultaat
van - of wellicht juister een phase in - een, sinds verscheidene
decennia duidelijk waarneembare ontwikkeling in het sociaal-eco-
nomisch denken en handelen.

Van de vele facetten van deze ontwikkeling moge er hier een
tweetal in het bijzonder worden genoemd, nl. de algemene aan-
vaarding van de overheid als hoedster en bewerkster ook van het
economisch welzijn en de groei van het besef, dat samenwerking
tussen maatschappelijke groeperingen, ook in het economisch veld,
meer perspectief biedt dan strijd.

Niet meer dan een halve eeuw geleden gaf een achtenswaardig
man als F. M. WIBAUT Op een wetenschappelijke bijeenkomst als
zijn mening te kennen, dat de strijd 'de enige grondslag voor de
loonbepaling voor de arbeidersklasse in het kapitalisme' vormde.
'De enige voor de arbeidersklasse doeltreffende loonpolitiek is
een die het kapitalisme verzwakt', zo liet de inleider hierop volgen.1

Van andere, niet minder achtenswaardige zijde, werd opgemerkt:
'De arbeider heeft, evenals een ieder, de tering naar de nering te
zetten; geen vrije werkgever kan en geen staatsbestuurder mag loon
naar behoefte verschaffen en van de regel 'loon naar werk' af-
wijken'.2

Wanneer men deze uitlatingen stelt tegenover het beeld van de
huidige practijk van de loonpolitiek in Nederland, dan is het zonder
meer duidelijk, dat in een halve eeuw tijds een belangrijke en snelle
ontwikkeling heeft plaats gevonden.

De loonpolitiek van onze dagen vertoont twee karakteristieke
trekken t.w. de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van de overheid
en de grote invloed op deze beslissingen van een hecht georganiseerd

1   F.W.  WIBAUT in  19 I 3 in een pre-advies voor de Vereniging voor de Staathuis-
houdkunde en de Statistiek. Geciteerd door L. KoRTENHoRsT in 1925 in een
pre-advies voor dezelfde Vereniging over loonpolitiek p. 26.
2 S· vAN HouTEN, idem.
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bedrijfsleven, waarin werkgevers en werknemers de strijd-opstelling
uit de dagen van WIBAUT verwisseld hebben voor het open gesprek
aan de conferentietafel.

Een bedrijfsleven ook, waarin de gesprekspartners door tal van
relaties zo met elkaar en met de overheid zijn verbonden, dat van
een geheel nieuw institutioneel kader kan worden gesproken.

Het is onze bedoeling dit institutionele kader in het kort aan te
duiden. Hierna zal aandacht worden geschonken aan de verschil-
lende phasen, welke de loonpolitiek in haar practische toepassing
heeft doorlopen. In aansluiting hierop zullen een aantal actuele
problemen meer in bijzonderheden besproken worden.

Vervolgens zal worden nagegaan welke resultaten werden bereikt.
In een slothoofdstuk zullen deze resultaten dan, voorzover moge-

lijk, vergeleken worden met die van de reeds besproken landen en
daarbij zal tevens een poging worden gedaan tot een analyse van
de factoren, welke bepaalde verschillen tussen Nederland en de
overige landen verklaren.

§ 2 HET INSTITUTIONELE KADER

Wetgeving en sociale structuur bepalen het kader waarbinnen de
loonvorming in Nederland zich voltrekt. 1

Wellicht mag men in het algemeen stellen, dat de goede wet-
geving tot op zekere hoogte de verhoudingen formaliseert, welke
zij bij haar ontstaan veronderstelt en in haar toepassing behoeft.

Hoe dit ook zij, het lijkt de kracht van het Nederlandse stelsel
van loonpolitiek, dat de innerlijke binding tussen wettelijke norm en
instelling der geesten tot dusverre in de grote lijn behouden bleef.

Het Nederland van na de oorlog bezat, wat men zou kunnen
noemen, 'potentiele instrumenten' tot loonpolitiek in de vorm van
hechte, representatieve organisaties aan werknemers- en werk-
geverszijde en het verheugde zich bovendien in een uitgesproken
wil tot onderlinge samenwerking, tot gemeenschappelijke opbouw
van een door de oorlog zwaar gehavend land. Deze constellatie
bracht een nationale loonpolitiek binnen de sfeer der practische

1 Sociale structuur naar de begripsbepaling van P.J· BouMAN in Industrieel
Klimaat,   196 I   p.   49: 'een duidelijk begrensd  min  of meer geintegreerd geheel
van instellingen (sociale vormen: 'institutions') groepen en groeperingen, welke
resulteren in menselijke verhoudingen en vormen van sociaal handelen, die in
onderling dynamisch evenwicht, decl uitmaken van een groter cultureel verband',
Men kan hieronder de door ons afzonderlijk genoemde wetgeving tevens be-
grupen.
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mogelijkheden, waarbij bedacht moet worden, dat de doelstellingen
in het begin beperkter waren dan in later tijd. Beperkter in deze zin,
dat gestreefd werd naar het in vreedzaam overleg tot stand brengen
van een loonstructuur, welke de Nederlandse werknemer voor ar-
moede zou behoeden en tevens de overbrugging van een gevaar-
volle periode van moeizame herorientering en opbouw zou bevor-
deren.1

De hier relevante wetgeving is het Buitengewoon Besluit Arbeids-
verhoudingen  van   I 945, bekend  als  B.B.A. Een voorontwerp  'Ar-
beidsvoorwaardenwet'   is    in    I 96 I    door de Minister van Sociale
Zaken aan de Sociaal-Economische Raad voorgelegd, met het ver-
zoek hierover advies uit te brengen. Beoogd werd de noodwetgeving
B.B.A. te vervangen door een meer definitieve regeling en daarbij
tevens recht te doen wedervaren aan bepaalde opvattingen inzake de
all)akening van de taken van overheid en bedrijfsleven, zoals deze
in de loop der jaren naar voren zijn gekomen en o.m. in een motie
van de Tweede Kamer   in    I 953 tot uitdrukking zijn gebracht. 2

Het B.B.A. verleende aan het College van Rijksbemiddelaars,
een uit onafhankelijke deskundigen bestaand orgaan, de bevoegd-
heden tot het vaststellen van rechtsgeldige, bindende lonen en an-
dere arbeidsvoorwaarden. Tussen werkgevers en werknemers aan-
gegane collectieve arbeidsovereenkomsten behoefden de goedkeuring
van het College. Hetzelfde gold voor wijzigingen in bestaande over-
eenkomsten.

Het College oefende tevens de taak van de Minister uit met be-
trekking tot het algemeen verbindend- en onverbindend verklaren
van collectieve arbeidsovereenkomsten. Voorts kon het College -
binnen het kader van de door de Minister van Sociale Zaken ge-
geven algemene aanwijzingen - richtlijnen ten aanzien van de
regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden vaststellen. Al-
vorens dit te doen, - zoals trouwens voor elke andere belangrijke

1  Een aantal uitstekende studies geeft inzicht in het ontstaan van de Nederlandse
loonpolitiek. Vgl. o.m.: Pre-adviezen van de Verg. voor de Staathuishoudkunde
in  I948 van de hand van A.H.M. ALBREGTs, A.J.R. MAURITZ EN A.  ERMEULEN;
P.S.   PEI.s: De ontwikkeling  van de loonvorming,   1951 ;   C.M.   MuLDER  S.J.:
Loonvorming in overleg,  I956; J.G. KNoLL: Loonpolitiek,   1960;  M.G.  LEvEN-
BACH: De Nederlandse loonpolitiek,  1955·
2  Na het advies van de S.-E.R. van juni I 962, de daarop gevolgde besprekingen
tussen Regering en Stichting v.d. Arbeid en de tijdelijke wettelijke regeling van
januari  I 963  is het duidelijk,  dat de definitieve regeling aanmerkelijk  van  het
Voorontwerp Arbeidsvoorwaardenwet zal afwijken. Afwijken in de richting van
een zeker terugtreden van de overheid t.b.v. de privaatrechtelijke organisaties
van het bedrijfsleven.
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beslissing - diende het College het advies in te winnen van de Stich-
ting van de Arbeid.

Deze  Stichting is, zoals algemeen bekend, een sinds  I 945 bestaand
privaatrechtelijk orgaan, waarin de top-organisaties van werkgevers
en werknemers op basis van pariteit vertegenwoordigd zijn. De
Stichting van de Arbeid heeft ten doel alle vraagstukken inzake
lonen en andere arbeidsvoorwaarden in onderling overleg tot een
vreedzame oplossing te brengen.

Eveneens wettelijk geregeld, nl. in de Wet op de bedrijfsorganisa-
tie van    950, zijn positie en taak van de Sociaal-Economische Raad.
Dit college, waarin in gelijke getale vertrouwensmannen van werk-
gevers en werknemers, alsmede onafhankelijke deskundigen zijn
benoemd, oefent door zijn adviezen grote invloed uit op het sociaal-
econornisch beleid en met name ook op de loonpolitiek. De Rege-
ring is verplicht ten aanzien van belangrijke vraagstukken het ad-
vies van de S.-E.R. in te winnen.

Tot zover een korte schets van het wettelijk raam, waarbinnen
zich geruime tijd, een schijnbaar vrij gecompliceerd, doch in feite
goed functionerend proces van loonvorming heeft voltrokken.

De meest karakteristieke trek van de gecreeerde ordening is gelegen
in de geleidelijke overgang van de privaatrechtelijke naar de pu-
bliekrechtelijke sfeer. Naar onze mening is dit een zaak van zo
groot belang, dat een nadere beschrijving van de tot voor kort ge-
bruikelijke gang van zaken gemotiveerd lijkt.

Een collectieve arbeidsovereenkomst werd eerst in vrij overleg tus-
sen werkgevers en werknemers in de bedrijfstak vastgesteld. Een
privaatrechtelijk orgaan, de Stichting van de Arbeid, beoordeelde
het resultaat van dit overleg in het licht van de bestaande, op het
algemeen economisch beleid van de overheid afgestemde richtlijnen.
De beoordelaars behoren eveneens tot de werkgevers- resp. werk-
nemersgroep, maar zij komen voort uit de top-organisaties, die bij
de onderhandelingen niet rechtstreeks betrokken zijn. Een zeker
afstand nemen en een verbreden van het gezichtsveld valt hun,
uit de aard van de eigen arbeid, in het algemeen lichter dan de
direct belanghebbende partijen bij de c.a.o. Deze laatste gaven alle
gewenste toelichting in besprekingen, welke als regel door de Voor-
zitter en/of een bijzondere deskundige van het College van Rijks-
bemiddelaars werden bijgewoond. De Stichting van de Arbeid ad-
viseerde het College, dat daarop besliste, eventueel aan de hand van
de aanwijzingen van de Minister. De vaststelling van de richtlijnen
geschiedde eveneens, zoals gezegd, met inschakeling van de Stichting,
terwijl het economisch beleid, waarop de ministeriele aanwijzingen
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waren afgestemd, werd beinvloed door de adviezen van de S.-E.R.,
waarin de inzichten van het bedrijfsleven tot hun recht kwamen.

Tenslotte was de Minister uiteraard voor zijn beleid met betrekking
tot de richtlijnen verantwoording verschuldigd aan een langs
democratische weg gekozen Parlement.

Het is zeker waar, dat de overheid in Nederland meer invloed
op de loonvorming had dan in enig ander democratisch Westers
land; elke gedachte aan economische dictatuur moet evenwel  -
in het licht van het beschreven samenspel van vrije maatschappe-
lijke organisaties en publiekrechtelijke instanties - als volstrekt
onjuist van  de hand gewezen worden. 1

Het was de zeer reele invloed, welke werknemers en werkgevers
in hun onderscheiden geledingen op de loonvorming uitoefenden,
welke aan het stelsel de nodige souplesse gaf. Om een technisch
beeld te gebruiken;  de  olie  van deze invloed voorkwam,  dat  de
wrijvingen gevaarlijk hoog opliepen, daar waar de eisen van het
algemeen economisch belang in het vlak van de directe groeps-
belangen moesten worden getransponeerd. Dat deze moeilijke over-
brenging niet ineens, maar middels een aantal schijven gebeurde,
is - nog even bij de techniek blijvend, - alleszins begrijpelijk.

Een systeem als het Nederlandse veronderstelt een zekere orde
in de groeperingen van werkgevers en werknemers. In verband hier-
mede lijkt het verantwoord thans enige opmerkingen te maken over
de organisatie van de partners in het loongesprek.

Hierbij zal aandacht worden geschonken aan karakter, structuur,
omvang en status van de organisaties aan beide zijden.

§ 3 DE WERKNEMERSORGANISATIES

Bij de behandeling van de situatie in Engeland werd reeds opge-
merkt, dat men de doelstellingen van de vakbeweging niet in 66n
algemene formule kan vatten, zonder in vaagheden te vervallen.2
In beginsel behartigen de vakverenigingen (uiteraard) de belangen
1   gl.  C. WESTRATE: Economic Policy in Practice,  1959  P.   I 82. 'Wage control
therefore was not dictatorial, it was democratic in the best sense of the word.'
J.w.  DE POUS: Wages Policy  in the Netherlands, I960 'Volontary co-operation
and joint consultation of labour and management on a national level are the
corner stones of our national wages policy'. (slotpassage)

F.J.H.M.   VAN   DER VEN: Samenwerking van Regering en Stichting van  de
Arbeid verbroken, E.S.B., I aug. 1962 p. 726.

De in de titel besloten suggestie komt ons te pessimistisch voor.
2   Vgl.  ook  PH.  VAN PRAAG: Vakbeweging in geding, in Sociatisme m Democratie,
juni 1962 9 429 e.v.
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van hun leden, waarbij de economische belangen wel een sterk,
doch geen absoluut accent verkrijgen.1 Zij staan daarbij in theorie
los van politieke activiteit, doch in het practische leven wordt een
zo scherpe scheidingslijn niet altijd getrokken. Elk der bestaande
drie top-organisaties kent feitelijke bindingen met politieke groepe-
ringen. Het feit, dat zowel in de sfeer van de vakbeweging als in
de politieke wereld het organisatiepatroon in belangrijke mate
door de godsdienstige overtuiging der leden wordt bepaald, werkt
dit in de hand.

In Nederland bestaan, zoals bekend, Katholieke, Protestant Chris-
telijke en niet-confessionele groeperingen van werknemers. De
laatste vertonen sterke adhesie tot de socialistische, politieke partij
en ongetwijfeld tellen zij zeer veel socialisten onder haar leden.

Binnen het raam van de wereldbeschouwing verloopt de orga-
nisatie der werknemers in hoofdzaak langs de lijn van de bedrijfstak.
Beroepsorganisaties komen echter  ook   voor.2

Het overgrote deel der ongeveer 300 vakverenigingen, welke
Nederland kent, is aangesloten bij een der drie centrale organisa-
ties, t.w. het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.),
de Katholeke Arbeidersbeweging (K.A.B.) en het Christelijk Natio-
naal Vakverbond (C.N.V.)

Deze drie top-organisaties bezitten een sterk gezag ten overstaan
van de aangesloten vakverenigingen.3

Dit gezag berust in de eerste plaats op de omstandigheid, dat tal
van vooraanstaande figuren uit de vakverenigingen opgenomen
zijn in de bestuurscolleges van de centrale verbonden. Nog belang-
rijker echter als bron van autoriteit, is het feit, dat deze verbonden
zich koesteren in de weldadige warmte van een volledige en prac-
tisch exclusieve erkenning door de overheid. Het zijn de leidende
persoonlijkheden uit de centrale verbonden, die op deze grond deel-
nemen aan het werk van de Sociaal-Economische Raad, de Stich-
ting van de Arbeid, de Sociale Verzekeringsraad en vele andere
organen van bestuur, beheer of uitvoering en van commissies tot

1  In de K.A.B. kent men voor godsdienstige en culturele vorming een afzonder-
lijk 'stands-organisatorisch' verband, doch t.a.v. het optreden naar buiten kan
men deze taakverdeling practisch buiten beschouwing laten.
2 De aanpassing van de eigen organisatie aan de structuur, welke in de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie werd verondersteld, heeft de leiders van de vak-
beweging geruime tijd zorg gebaard.
3 Het belang van sterke centrale organisaties is in de kringen der vakbeweging
reeds vroeg ingezien.  Vgl. J.S. RuppERT JR. :  Is centraal overleg inzake  loon-
eischen gewenst, om daardoor tot meer uniformiteit in de looneischen te komen?
r 920.  RUPPERT bepleit hierin centralisatie.
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studie en voorbereiding. In vele gevallen, bijv. met betrekking
tot de S.-E.R. en de Stichting van de Arbeid bezitten de verbonden
het formele recht van benoeming, in andere gevallen komen de
leidende figuren zonder meer voor benoeming door de overheid in
aanmerking. Er is hier, in zekere zin, sprake van 'een door de over-
heid gesanctioneerd monopolie'.1

Het is duidelijk, dat een vakvereniging in Nederland zich niet
licht zal veroorloven de binding met een centraal verbond te Inijden
of te verbreken en hier ligt dan ook een belangrijk steunpunt voor
de hechtheid van de organisatie als geheel.

Van reele betekenis voor het gezag van de centrale verbonden
zijn ook de talrijke activiteiten van de secretariaten ten behoeve
van de aangesloten vakverenigingen en hun leden. Activiteiten,
met name gericht op zorgvuldige voorlichting en grondige vorming.

De verbonden zijn metterdaad 'centrales', niet alleen in organisa-
torische zin, doch ook in de betekenis van bronnen van kracht en
inspiratie  voor de beweging   in   al haar geledingen. 2

De drie centrale verbonden vormden een permanent orgaan van
samenwerking in de Raad van Vakcentralen, welke Raad, tezamen
met een pendant aan werkgeverszijde, de Raad van Bestuur in
Arbeidszaken, de Stichting  van de Arbeid formeerde. 3

In de onderscheiden bedrijfstakken loopt - zoals dat in veel lan-
den het geval is - de organisatiegraad nogal uiteen. Het sterkst zijn
de organisaties in het algemeen in industrie en mijnbouw, het
zwakst in de sectoren handel en dienstverlening.

De leden-aantallen waren  per   I  juli   I 962 als volgt:
N.V.V. 509.800
K.A.B. 4·I 8.300
C.N.V. 226. IOO

Overige 250.000  (niet  bij  de drie centrales aangesloten).4
Dit   komt   neer  op in totaal   I,4 miljoen leden, of ongeveer 44%

van de afhankelijke beroepsbevolking. De werkelijke betekenis van
de vakbeweging is echter veel groter dan dit op zich zelf niet im-
ponerende cijfer zou doen vermoeden. De verklaring hiervan ligt

1  Vgl. C. DE GALAN Op. Cit. p.  I 24. De auteur gebruikt de term m.b. t. de invloed
van de Raad van Vakcentralen op de loonhoogte.
2 Het wekt in dit verband enige verwondering, dat een schrijver als T.L.
JOHNSTON gewaagt van een 'small divided (labour) movement' in Nederland.
Art. cit. p. 139·
3   In verschillende bedrijfstakken vormden de vakverenigingen 'units' of tezamen
met de werkgeversverenigingen 'vakraden'.
4 Hieronder zon o.m. begrepen de leden van de Nederlandse Vakcentrale en
de Eenheidsvakcentrale. Dit totaal is overigens getaxeerd.
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in de reeds besproken erkenning door de overheid en het daarmede
samenhangende ingeschakeld zijn bij tal van belangrijke activiteiten
op nationaal niveau.

Men mag, in verband hiermede, met recht de status van de
vakbeweging in Nederland in zekere zin uniek noemen.

Met name geldt dit voor de drie genoemde verbonden en de bij
hen aangesloten vakverenigingen.

Volledige erkenning werd nog niet het deel van enige organisa-
ties van 'mediale' werknemers en van hoger, leidinggevend perso-
neel. In het geheel geen erkenning vond de ongeveer 20.000 leden
tellende communistische organisatie, de Eenheids Vakcentrale
(E.V.C.),  die als partner voor overleg en samenwerking ongeschikt
wordt geacht en in verband hiermede ook niet voor deelneming aan
het werk van publiekrechtelijke en andere bedrijfsgroeperingen
wordt uitgenodigd.

De belangrijke invloed van de vakbeweging blijkt ook uit het
feit, dat de collectieve arbeidscontracten tezamen de arbeidsvoor-
waarden  van I,8 millioen werknemers regelen. Daarnaast vallen
dan nog 300.000 werknemers onder de bepalingen van in menig
opzicht vergelijkbare 'bindende regelingen'.1 In totaal komt dit
neer op een collectieve regeling voor ongeveer 70% van de afhan-
kelijke beroepsbevolking.

Betekent enerzijds de algemene erkenning en het betrokken zijn bij
tal van activiteiten een niet te onderschatten beveiliging van de
positie der centrale verbonden, anderzijds schuilt hierin een gevaar
nnet betrekking tot verdere groei en continuiteit.2 Niet het beveiligen
van een bepaalde verworvenheid wekt enthousiasme en 61an, doch
slechts het streven naar nieuwe waarden.

De vakbeweging in Nederland zag haar oorspronkelijke verlan-
gens tot op grote hoogte in vervulling gaan. Het accent in de activi-
teiten verschoof onvermijdelijk van verwerven naar behouden en
consolideren. In een dergelijke situatie schrompelt de werfkracht
ineen en dit komt in de recente matige groei van de leden-aantallen
tot uiting. Ook in andere landen doet zich deze ontwikkeling voor.
'The unions find themselves in times of fulfilment. They have so

1  Vgl. de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,  1961  p.  362.
2   gl.  PH. VAN PRAAG art.  cit. juni  I 962  9  435: 'De integratie van de vakbe-
weging (in de samenleving D.), de grootste overwinning, die deze ooit behaalde,
maakte tevens een einde aan de mythe van haar onoverwinnelijkheid.' De schrij-
ver doelt hiermede op de aanvaarding van de beperktheid van eigen kracht, welke
elke samenwerking als zodanig impliceert. De terminologie duidt tevens op het
einde van de phase van strijd, van 'opmars'.
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much to lose and so little to win nowadays', zo karakteriseert
ZWEIG  de  situatie.1

Daarnaast is er een tweede gevaar. Het voortdurend betrokken
zijn van vrijwel alle leidende persoonlijkheden bij tal van ingewik-
kelde sociaal-economische problemen, leidt tot een zekere mentale
vervreemding tussen leiding en leden. De leiders zelfveranderen in
en door hun arbeid op centraal niveau en de selectie van nieuwe
functionarissen geschiedt naar andere criteria dan in vroeger dagen,
toen het accent sterk lag op strijdbaarheid en minder op gespeciali-
seerde kennis en onderhandelingsbekwaamheid.

De werknemersorganisaties zijn zich, blijkens tal van uitlatingen
ten volle van deze gevaren bewust en zoeken naar middelen tot
herstel en behoud van de binding met de leden.2

Actueel is voor de vakbeweging eveneens het vraagstuk van de
betekenis der eigen organisatie in een samenleving, waarin het
economisch leven in belangrijke mate op publiekrechtelijke leest is
geschoeid of waarin aan de centrale overheid een grote invloed op
de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden toevalt.3 De opvattingen
hieromtrent lopen uiteen, maar nergens blijkt uit publicaties, dat
de wens tot handhaving van de bestaande, belangrijke positie als
argument tegen een verdere ontwikkeling van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, of tegen een grote overheidsinvloed als zodanig
wordt aangevoerd.

Deze houding steekt gunstig af tegenover die van de vakbeweging
in enige andere landen, waar vrees voor eigen taak en positie als
zwaarwegend argument tegen een nationale loonpolitiek wordt
gehanteerd.4

1   F. ZWEIG: Unions and Productivity,  1950  PP·   3 I /32, geciteerd  door  C.   DE
GALAN Op. Cit. pp. I03/I 04· Vgl. tevens F.H.J.M. v.D. VEN art. cit. 1962 (Events
and  Trends),   A.A.   vAN  RHIJN   art.   cit.   sept.    I 962   p.   516  e.v., J. MEYNEN:
Werknemersmedezeggenschap  I96I  pp.  I 6/I 7, N.E.H. vAN EsvELD art. cit.  I962,
alsmede een redactionele beschouwing in De Ondememing  van  27  oct.   I 962:
Het N.V.V. en de middengroepen.
2  Vgl. o.m.: W. ALBEDA op. cit.  1957 9 49· Zeer lezenswaard in dit verband is
een  beschouwing  van W.H.J. REYNAERTS : Bedrijfstak of onderneming, Lering
en  Leiding,   I 959  P.   I 3  e.v.
3 Vgl. m.b.t. tot de positie van de vakbeweging C. DE GALAN op. cit. p. I 03 e.v.,
PA  I 7I  en  177 e.v. Deze auteur zieteen afnemenvandetaak en eenverandering in
de positie in het verschiet. Het accent zal z.i. verschuiven naar verklaring en uitleg.

Vgl.  ook J. TINBERGEN:   Vor- und Nachteile einer Staatlichen Lohnpolitik in
Hamburger Jahrbuch fuer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,  I 96 I   p.  68  e.v.
TINBERGEN acht het reeds een nadeel, dat een belangrijk deel van de taken op
het   niveau   van de bedrijfstak   naar het centrale  plan is overgeheveld.   (p.   7 I)
4  Vgl.  R.  MEIDNER: The dilemma of wages policy under full employment  in:
Wages policy under full employment,  I 952  p.  27 e.v.
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In de opzet van deze studie moet worden volstaan met de ge-
maakte korte en onvolledige opmerkingen ten aanzien van de op
zich zelf zo belangwekkende ontwikkeling van de positie der vak-
beweging in haar verschillende geledingen. Hetgeen werd gezegd,
had slechts ten doel een beeld te geven van het kader, waarbinnen
zich de loonvorming voltrekt. In dit verband volgen thans nog enige
gegevens met betrekking tot de organisatie der ondernemers.

§ 4 DE WERAGEVERSORGANISATIES

De organisatie der werkgevers volgt in hoofdzaak dezelfde lijnen als
aangegeven ten aanzien van de werknemersvakbeweging. Een ver-
schil is evenwel, dat landbouw en middenstand een afzonderlijke
organisatiestructuur kennen. In verband hiermede bedraagt het
aantal centrale werkgeversorganisaties dan ookniet drie, doch negen.

In de sector buiten middenstand en landbouw, de sector dus,
welke industrie, mijnbouw, bouwnijverheid, verkeer, scheepvaart,
scheepsbouw, bank- en verzekeringswezen omvat, is het algemene,
d.w.z. niet-confessionele, verbond, het Centraal Sociaal Werkgevers
Verbond (C.S.W.V.) verreweg de belangrijkste organisatie.

Naast het C.S.W.V. staan het Nederlands Katholiek Werkgevers
Verbond en het Verbond van Protestant Christelijke Werkgevers
in   Nederland. 1    In de landbouw en middenstand overweegt   de
invloed van de zgn. confessionele organisaties.

In het algemeen kan men zeggen, dat de negen centrale verbon-
den, via de bij hen aangesloten werkgeversvakverenigingen vrijwel
de gehele ondernemerswereld omvatten. Hierbij moet worden opge-
merkt, dat een zuster-organisatie van het C.S.W.V., het Verbond
van Nederlandse Werkgevers (V.N.W.) de zogenoemde 'econo-
mische' belangen der leden behartigt. Het C.S.W.V. treedt op in
<sociale' kwesties, met name ook ten aanzien van arbeidsvoor-
waarden en sociale voorzieningen;  het V.N.W. behandelt vraag-
stukken van kartel- of prijsbeleid, handelspolitiek e.d.

1   Tot  I 962 kende de Katholieke organisatie een formele splitsing in het Verbond
van Katholieke Werkgeversvakverenigingen en de Algemene Katholieke  Werk-
gevers Vereniging (A.K.W.V.)

De laatste vereniging een zgn. 'standsorganisatie' legde zich vooral toe op de
voorlichting en vorming der leden, terwijl het Katholiek Verbond in hoofdzaak
optrad als vertegenwoordigend lichaam. In feite bestond er steeds een practische
eenheid in leiding en in de naar buiten gerichte activiteit.
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De beoogde scheiding is in de practijk niet strak door te voeren.
De werkgevers-vakverenigingen zijn - met inachtnerning van het

confessionele kader -, als regel georganiseerd naar bedrijfstakken.Er bestaan evenwel ook enkele regionale verenigingen, terwijl het
eveneens voorkomt dat ondernerningen rechtstreeks bij een centraal
verbond zijn aangesloten.

De centrale organisaties bezitten - evenals dit bij de werknemers-
verbonden het geval is - in de practijk een sterk gezag ten opzichte
van de aangesloten verenigingen en ondernemingen. Ook hiersteunt dit gezag in hoofdzaak op de erkenning door de overheid,
op de samenstelling van de besturen der top-organisaties en op de
voorlichting en de andere diensten, door de secretariaten verleend.

De negen centrale verbonden hebben een permanent orgaan van
overleg gecreeerd in de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, een
der beide pijlers, waarop formeel de Stichting van de Arbeid steunt.

Daarnaast bestaat er nog een regelmatig en intensief contact
tussen de verbonden buiten de sectoren van landbouw en midden-
stand.1  Aan  de mede hierdoor gegroeide samenwerking is onlangs
definitiefvorm gegeven door de oprichting van de Raad van Neder-
landse Werkgeversverbonden. Hiermede is een belangrijke stap
in de richting van verdere concentratie gezet.

Men kan, kort samengevat, vaststellen, dat de ondernemers in
Nederland in een wat gecompliceerd uitziend, maar in wezen zeer
sterk organisatorisch verband verenigd zijn.

De opmerkingen, welke met betrekking tot de status en de positie
van de werknemersvakbeweging werden gemaakt, gelden tot op
grote hoogte eveneens voor de werkgeversorganisaties.

Het gevaar voor het afnemen van de werfkracht en voor een
mentale vervreemding tussen leiding en leden is hier echter veel
minder geprononceerd.

Wel kan worden aangenomen, dat de in vele werkgeverskringen
bestaande aarzeling om over te gaan tot het vormen van publiek-
rechtetijke organen, mede berust op de vrees voor uitholling van
taak en positie der privaatrechtelijke verenigingen.

§ 5 DE ONTWIKKELING
VAN DE NATIONALE LOONPOLITIEK

Het ligt niet in de bedoeling in deze studie een beschrijving te
geven van de feitelijke beslissingen, zoals deze in de periode na de
1 Ook in de landbouw en middenstand bestaat een georganiseerd onderling
contact.
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oorlog zijn genomen. Hierover kan men zich op vele plaatsen orien-
terer.1

Het gaat er ons thans om, na te gaan met welk doel de nationale
loonpolitiek in het leven werd geroepen en in hoeverre van een
evolutie in de doelstelling kan worden gesproken.

Aanvankelijk,  d.w.z.  in de jaren  I 945  en  I 946 was het, zoals  wij
zagen, de bedoeling de werkende mens in Nederland te vrijwaren
voor armoede. Het loonniveau werd daarom afgestemd op de be-
hoefte, gemeten aan de hand van de kosten van een standaard-
pakket van levensmiddelen en andere goederen. 2 Hoewel dit thans
vanzelfsprekend kan lijken, mag toch worden opgemerkt, dat het
hier - in de situatie van die dagen - een opvallende daad gold,
welke vooral in de concrete vormgeving van optimisme en 61an
getuigde.  Op zich zelf genomen immers, lieten de economische om-
standigheden in het zwaar getroffen land, de vaststelling van een
levensstandaard voor de grote meerderheid der bevolking, welke
slechts enkele procenten onder het vooroorlogse niveau lag, niet
toe. 3

Nu is het vaststellen van een loonniveau een vrij gecompliceerde
zaak. Het is wel waar, dat er zekere, vrij stabiele relaties bestaan
tussen de vele duizenden lonen, welke in concreto worden uitbe-
taald, doch deze stabiliteit zal onmiddellijk teloor gaan, wanneer
slechts bepaalde lonen aan de rechtstreekse invloed van verande-
ringen in de vraag naar arbeid worden onttrokken en andere vrij
kunnen reageren.

In Nederland is dan ook gekozen voor een volledige controle.
Volledig in dubbele zin, nl. vaststelling van de onderlinge ver-
houding van alle lonen en tevens van alle andere arbeidsvoor-
waarden.

1   Uit de overvloed van literatuur noemen  wij: J.G. KoopMANS: Zeven jaren
loon- en prijspolitiek, ES.B., 16 jan. 1952.

M.G.  LEvENBACH: De nederlandse loonpolitiek,  1955·
TH.B.  MuLDER : Loonvorming in overleg,  1956.
C. WESTRATE: Economic Policy in Practice: The Netherlands I950/1957· uitg.

1959' met name pp. 155/I 60.
De periodiek verschijnende organen en dejaarverslagen van de centrale organi-

saties van werkgevers en werknemers, alsmede die van de Stichting van de Arbeid.
2 Vgl. A.J.R. MAURITz op. cit. 1948 9 21 e.v.
3  Vgl. TH. B.C.  MuLDER S.J·  op. cit.  pp.  30/3 1, alwaar o.m. een verwijzing naar
het Verslag van de Nederlandse Bank I 946, p. 15· Daarin wordt bezorgdheid

uitgesproken m.b.t. de vraag, of het aangenomen peil van ongeveer 96% van het
vooroorlogse zou kunnen worden gehandhaafd.

Er mag op gewezen worden, dat juist hier de hulp, welke Nederland ontving in
het kader van het Marshall-plan van grote betekenis is geweest. Deze hulp
maakte investeringen mogelijk, naast een relatief hoog consumptieniveau.
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Deze keuze - geenszins die van de weg van de minste weerstand -
is later een zeer gelukkige gebleken. De ervaring in andere landen,
bijv. in de Verenigde Staten heeft wel geleerd, dat een loonpolitiek,
welke niet door een dergelijke totale 'aanpak' wordt gekenmerkt,
veel van haar effectiviteit verliest.

Het vaststellen van de relaties tussen de vele, verschillende lonen
vereiste van de betrokkenen evenzeer inzicht als doorzettingsver-
mogen. Wanneer men nu, terugziende op de afgelegde weg, be-
denkt met welk een beperkt apparaat en in welk een kort tijdsbe-
stek deze veelomvattende arbeid werd verricht, dan is het alleszins
begrijpelijk, dat ook buitenlandse auteurs over loonpolitiek, met
grote waardering hiervan gewagen. 1

De gekozen methode was die van de wetenschappelijke werk-
classificatie. Zoals bekend, wordt hiermede getracht een zo objec-
tief mogelijk oordeel over de onderlinge verhouding tussen de be-
tekenis der verschillende werkzaamheden te verkrijgen.2

Enige tijd heeft de opvatting bestaan - wellicht in de hand ge-
werkt door de technische aspecten van het systeem -, dat men hier
met een objectieve maatstaf voor loonverhoudingen te doen zou
hebben, waarbij vraag- en aanbodsituaties geen rol speelden.3 Spoe-
dig echter brak algemeen het inzicht door, dat ook hier, uiteindelijk,
schaarsteverhoudingen doorslaggevend zijn. Schaarsteverhoudin-
gen nl. met betrekking tot de eigenschappen der werknemers.4
Op hun beurt kunnen deze uiteraard weer worden beinvloed door
mutaties in de vraag naar bepaalde goederen.

Niet alleen echter als facet van de concrete vormgeving is deze
kwestie van de werkclassificatie voor onze studie van belang. Zij
duidt ook reeds op een zekere uitbreiding van de aanvankelijke
doelstelling. Niet slechts het voorkomen van armoede wordt nage-
streefd, doch tevens de creatie van een samenstel van loonverschil-
len, dat aan eisen van rechtvaardigheid, zowel als van economische
doelmatigheid zou voldoen.

Zoals nader zal blijken kan de feitelijke ontwikkeling van de loon-

1 Vgl. T.L. JOHNSTON art. cit. pp. I 36/137 en B.C. ROBERTs op. cit. 1960 pp.
I 27/I30· Het resultaat werd mogelijk door een nauwe samenwerking tussen de
Stichting van de Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars. Vooral de
toenmalige Voorzitter van het College, Mr. J. Berger Sr. en zijn medewerkers
hebben zich hiermede grote verdiensten verworven.
2 Vgl. Werkclassificatie als hulpmiddel bij de loonpolitiek. Uitgave van de
Stichting van de Arbeid,  1952.
3 Vgl. TH.B.C. MULDER S.J. op. cit. pp. 98/99, waarin ook verwezen wordt naar
verschillende publicaties over dit onderwerp.
4  Vgl. J.W.  DE   POUS : Wages Policy in the Netherlands, 1960, par. over'relative
wages'.
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politiek in Nederland worden gekarakteriseerd als een tastend zoe-
ken naar de juiste weg temidden van in aantal toenemende en
geleidelijk aan precisie winnende, doelstellingen.

Dat men deze weg niet met vastberaden tred, doch veeleer met
struikelen en opstaan beging, kan, in de gegeven situatie, nauwe-
lijks verwondering wekken.

Naast de taakstelling, voorkomen van armoede, kwam reeds vrij
snel een tweede naar voren, nl. het behoud van volledige werkge-
legenheid in een econornie, welke in belangrijke mate van een gun-
stige ontwikkeling van de uitvoer afhankelijk was. De uitlatingen
van politieke leiders en hun adviseurs maken duidelijk, dat de
loonpolitiek omstreeks  I 950 bewust  in  deze  zin werd gehanteerd. 1
Het algemene inzicht in de noodzaak om - in het belang van de
toekomstige welvaart - het zwaar gehavende productie-apparaat
te herstellen en uit te breiden, maakte het mogelijk voor een beleid
van een zekere 'austerity' begrip te wekken.

Inmiddels is hiermede een kwestie gereleveerd, welke bij nadere
overweging veel van haar ogenschijnlijke eenvoud en doorzichtig-
heid verliest.

In de eerste plaats is het niet zonder meer duidelijk wat onder
volledige werkgelegenheid moet worden verstaan 2 en voorts is er
geen dwingend verband tussen loonpeil en exportmogelijkheden,
maar tussen kostenpeil en kansen tot uitvoer. Legt men het verband
rechtstreeks met het loonniveau, dan heeft men reeds een aantal
veronderstellingen ingevoegd, zoals het constant blijven van de
overige kostenfactoren, een onveranderde winstmarge en een gelijk-
blijvende (buitenlandse) marktstituatie.

Hierbij impliceert het onveranderd denken van de winstmarge
reeds een bepaalde uitspraak ten aanzien van een belangrijk aspect
van de inkomensverdeling.

Het is duidelijk, dat veronderstellingen als deze slechts op de
zeer korte termijn verantwoord kunnen zijn.

In feite ging het in de loonpolitiek van die dagen ook slechts om
voorlopige beleidslijnen. De consequenties voor de practijk van de
zo juist gemaakte opmerkingen, kwamen eerst later naar voren.

Dit geschiedde met name tijdens beraadslagingen in de Sociaal-

1 Vgl. C. WESTRATE Op. Cit. 1959 P· 29· Eveneens het S.-E.R.-advies inzake de
in  de naaste toekomst te voeren  loon- en prijspolitiek,   I 95 I .  'Het  moet  dus  o.m.
het doel zijn van de nationale loon- en prijspolitiek, dat het prijsniveau onzer
exportproducten deze volledige werkgelegenheid mogelijk maakt' p. 2 I. Op deze
plaats tevens een hteratuuropgave.
2   Op deze kwestie wordt nader teruggekomen;  vgl.  p.  252
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Economische Raad, waar van werknemerszijde de kwestie van de
inkomensverdeling in een nieuwe vorm aan de orde werd gesteld.
Men was (begrijpelijk) niet langer tevreden met de afweer van
armoede, doch wenste mede te delen in de groeiende welvaart.
Dit leidde tot de vergelijking van de stijging van de loonsom per
werknemer met de toeneming van het nationaal inkomen per
hoofd van de beroepsbevolking. De verhouding tussen beide groot-
heden werd onder de naam 'arbeidersaandeel' een belangrijke
factor in de loonpolitiek.

'Het is redelijk, dat ook de werknemers in de stijging van het
nationaal inkomen een evenredig aandeel hebben', zo formuleerde
de Raad zijn opvatting in 1954.1

Het was - en dit is voor onze studie van belang - een duidelijke
poging tot het scheppen van een objectief criterium, dat aan een
algemene aanvaarding van de consequenties ervan op het zo pre-
caire terrein van de inkomensverdeling, zijn hanteerbaarheid zou
ontlenen. Is deze poging geslaagd? Het is een vraag, waarop nader
wordt teruggekomen, doch welke hier - om het betoog niet op ver-
warrende wijze te onderbreken - nog onbeantwoord moet blijven.

Vermelding verdient het feit, dat de Sociaal-Economische Raad
reeds in een advies van I 95 I  op een dergelijke maatstafpreludeerde,
door  het  op de voorgrond stellen van de ontwikkeling van de produc-
tiviteit   als de factor, welke hogere, reele lonen mogelijk zou maken. 2

Theoretisch gezien is er - althans bij onveranderde ruilvoet en
gelijkblijvende getalsverhouding tussen zelfstandigen en loon- of
salaristrekkenden - voor de werknemers weinig verschil tussen het
'arbeidersaandeel' als norm en de maatstaf van de gemiddelde
productiviteitsontwikkeling.3

Nog om een andere reden is het advies van  I 95 I  voor onze studie
van betekenis. De Sociaal-Economische Raad getuigt daarin nl.
duidelijk van het besef van de samenhang tussen loonpolitiek en
doeleinden van algemeen economische en sociale politiek, zoals
volledige werkgelegenheid, betalingsbalansevenwicht, economische
groei en het betrachten van sociale rechtvaardigheid bij het ver-
wezenlijken van deze doeleinden.4 Het vormt een illustratie van
de verbreiding in brede kring van dit voor de economische politiek

1   S.-E.R.-publicatie   r 954  no.  8  p.  33·
2  S.-E.R.-publicatie I 951 no.  I p. 30.
3  Vgl.  voor de waardering van deze criteria:

J.w. DE Pous: De S.-E.R. en de ruimte, ES.B.,22 feb. I956 p. I49 e.v.
J.w. DE  Pous: Het bedrijfsleven en de ruimte, E.S.B., I9 sept. 1956 p. 825 e.v.,

alsmedeJ.W.  DE POUS : Middelen en verlangens,  E.S.B.,  I 7 juli  I 957 PP· 564/565·
4   S.-E.R.-publicatie  1951  no.   I  pp.  8  en 9.
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in het algemeen en voor de loonpolitiek in het bijzonder zo belang-
rijke inzicht.

In  een  in  I 956 uitgebracht advies worden de doelstellingen  her-
haald, enigszins gepreciseerd en aangevuld met 'het bevorderen
van een stabiel prijsniveau'.

In dit advies nam in het bijzonder de zorg voor het evenwicht in
de betalingsbalans een belangrijke plaats in. Een overschatting van
de mogelijkheden tot loonsverhoging had geleid tot een snelle
toeneming van het consumptieniveau en tevens aanzienlijke inves-
teringen gdnduceerd. De hierop volgende vermindering van onze
deviezenreserves dreigde onze mogelijkheid tot zelfstandig opereren
te beknotten.

Het advies hield een bewuste poging tot het beperken van de
bestedingen in. Een poging, welke m66r nog dan woorden, getuigt
van het zojuist gereleveerde inzicht. 1

Zo voltrok zich binnen het relatief korte tijdsbestek van tien jaar
een groei in inzicht en in algemene aanvaarding van een brede
waaier van doelstellingen van economische politiek en van de
betekenis der loonpolitiek voor elk van deze.

Het is een ontwikkeling, welke in feite mogelijk gemaakt werd
door een uniek te noemen voortdurende, nauwe samenwerking
tussen de representanten van werkgevers en werknemers en de
vertegenwoordigers van de economische wetenschap en politiek,
die aan de arbeid van de Sociaal-Economische Raad en zijn com-
missies hun medewerking verleenden. 2

§ 6 DE ACTUELE PROBLEMATIEK

In het voorafgaande deel van onze beschouwing is uiteengezet,

1  De bestedingen zijn inderdaad beperkt, doch wellicht enigszins anders dan be-
doeld, nl. vooral door het reduceren van de investeringen in voorraden. Vgl.
S.  POSTHUMA: Twee jaren bestedingsbeperking,  E.S.B.,24 dec.  1958  p.  io08  e.v.
2  Bedoeld zijn in het bijzonder de leden en adviseurs van de S.-E.R., verbonden
aan het Centraal PIanbureau, de Nederlandse Bank, enige Ministeries, alsmede
een  aantal'kroonleden'. Vgl.  W.J.  VAN DE WOESTIJNE : Economische en Sociale
Kroniek, De Economist, I 959  P·  468 :

' Wij hebben in ons land dezeer gunstige om-
standigheid, dat zij, die buiten de S.-E.R. geroepen zijn incidentele beslissingen
op grond van bepaalde samenhangen te nemen, binnen de S.-E.R. genoodzaakt
zijn zich op de algemene samenhang te bezinnen. Dit kan niet nalaten op de
incidentele beslissingen invloed uit te oefenen. Als men zich in het buitenland
verwondert over de objectiviteit, waarmede in ons land loonbesprekingen worden
gevoerd en over het wederzijds begrip voor elkaars standpunten, ook al zijn die
aan elkaar tegengesteld, dan is dit o.i. mede toe te schrijven aan de besprekingen
binnen - en de studies van de S.-E.R.'
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hoe de nationale loonpolitiek zich vanuit een betrekkelijk inciden-
teel begin ontwikkelde tot een volledig en veelzijdig instrument van
economische politiek.

Dit bereiken van een phase van volwassenheid betekende echter
geenszins het einde van de problematiek, welke ook de groei ver-
gezelde. Integendeel; wellicht meer dan ooit staan thans een aantal
vraagstukken met betrekking tot dit instrument in het brandpunt
van de belangstelling.

Het thans volgende deel van onze studie is gewijd aan deze pro-
blemen en aan de kansen, welke er voor het vinden van oplossingen
bestaan.

Niet het aangeven van uitgewerkte, concrete oplossingen is hier-
bij het doel - dit zou, hoe waardevol ook op zich zelf, voor deze
studie een te ambitieuze opgave zijn - doch het aanduiden van de
richting, waarin oplossingen te vinden zijn en het taxeren van de
mogelijkheden hiertoe.

Het is goed hierbij reeds in de aanvang te bedenken, dat bepaalde
problemen op dit terrein zich niet lenen voor een oplossing eens-

en-voor-goed. Men mag zich hieromtrent geen illusies maken. Het
zo nauw met de loonvorming verweven vraagstuk van de rechtvaar-
dige inkomensverdeling is nog zo met vraagtekens omgeven, dat
alleen hierom reeds moet worden verwacht, dat zich steeds nieuwe
problemen zullen voordoen.

Zolang de doelstellingen nog niet volledig zijn gepreciseerd en
zolang de menselijke aard zich nog van die der engelen onderscheidt,
zal loonpolitiek tot meningsverschillen, spanningen en moeilijk-
heden aanleiding blijven geven.

In dit perspectief - troostend ofjuist het tegendeel? - zullen de
bedoelde problemen worden gesteld.

Een betrekkelijk arbitraire indeling brengt ons hierbij tot drie
groepen van vragen, t.w. de vragen naar de organisatorische op-
bouw - met name de kwestie van het al dan niet terugtreden van
de centrale overheid ten behoeve van een 'overheid' in het kader
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie of van 66n of meer
privaatrechtelijke organen -, de problematiek van richtlijnen en
criteria en tenslotte de vraagstukken, welke in dit verband door de
integratie van de Nederlandse economie in de Gemeenschappelijke
Markt kunnen worden opgeroepen.

§ 7 DE ORGANISATORISCHE OPBOUW

In een advies  van de Sociaal-Economische   Raad  van   I 953  werd
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reeds gepreludeerd op het vraagstuk van een event. verandering
in de oorspronkelijke opzet van het systeem van loonvorming, doch
formeel werd deze aangelegenheid aan de orde gesteld in een rap-
port   van de Stichting   van de Arbeid van oktober   I 954.1

In  I 955 wijdde de Raad een uitvoerig advies aan het vraagstuk en
de meerderheid der leden onderschreef hierin de hoofdlijnen van
een door de Stichting van de Arbeid gedaan voorstel aangaande
de instelling, samenstelling en werkwijze van een nieuw orgaan,
Loonraad genoemd, dat de bevoegdheden van het College van
Rijksbemiddelaars zou overnemen. De Loonraad zou vertegen-
woordigers van werkgevers en werknemers en eveneens niet tot
deze kringen behorende deskundigen onder zijn leden tellen.
Overeenkomstig de suggestie van de Stichting zou deze Loonraad
door de Sociaal-Economische Raad worden ingesteld en dan in
zekere zin werkzaam zijn 'als een vaste commissie van de S.-E.R. zij
het met een bijzonder karakter'.2

De richtlijnen zouden   door   de S.E.R. worden vastgesteld;   de
overheid behield in deze gedachtengang een mogelijkheid tot in-
grijpen.

Het  heeft geen  zin hier verdere bijzonderheden te releveren;  de
gehele materie  is  in   I 96 I   opnieuw  aan  de orde gesteld  in  een  aan
de Sociaal-Econornische Raad voorgelegd voorontwerp Arbeids-
voorwaardenwet, doch medio   I 962 heeft   de Raad, practisch   met
voorbijgaan van de adviesaanvrage, wederom een geheel andere
opzet gesuggereerd.3 Op dit advies zelf wordt nader ingegaan, doch
alvorens dit te doen zouden wij aandacht willen geven aan de achter-
gronden, waartegen de hieruit blijkende koerswijziging moet wor-
den gesteld.

Men kan in deze koerswijziging een weerspiegeling zien van de
onzekerheid, welke ten aanzien van deze materie in Nederland
bestaat. De opvattingen over het onderwerp zijn verdeeld en deze
verdeeldheid kwam reeds in het eerstgenoemde advies van de
Sociaal-Economische   Raad tot uiting. 4

Aanvankelijk werd de indruk gewekt, dat de meningsverschillen
in sterke mate met de levensbeschouwelijke achtergrond verbonden
waren. Het waren namelijk vooral de op confessionele grondslag
georganiseerde groepen van werkgevers en werknemers, die - met

1 Vgl. S.-E.R.-publicatie I 953 no. 5 en t.a.v. het rapport van de Stichting van
de Arbeid, bijlage no. I van S.-E.R.-publicatie 1955 no. 4·
2  Vgl. S.-E.R.-publicatie x955 no. 4 P· 50·
3 Vgl. S.-E.R.-publicatie I962 no. 8.
4  vgl. S..E.R.-publicatie 1953 no. 5 P·  19.

2 I5



een beroep op het beginsel van subsidiariteit of van souvereiniteit
in eigen kring - pleitten voor overdracht van bevoegdheden aan
organen van het bedrijfsleven zelf. Al spoedig liep evenwel de lijn,
die de opvattingen in deze zaak scheidde, dwars door de naar we-
reldbeschouwing in te delen kringen van deskundigen en belang-
hebbenden heen.

Na de aanvankelijke, vrij algemene instemming, welke de voor-
stellen van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Econornische
Raad van  I 954 en  I 955 ondervonden,  viel er enige jaren later een
duidelijke aarzeling te bespeuren. Een aarzeling, welke naar ons
gevoelen in verband stond met een zekere evolutie, welke zich ge-
leidelijk  in het denken  over deze aangelegenheid had voltrokken. 1
De verklaring voor deze evolutie moet o.i. gezocht worden in een
tweetal factoren, nl. de trage realisatie der publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie en het aanhouden van de gunstige resultaten, met
het bestaande stelsel verkregen.

In I 948 - dus nog voor de Wet op de bedrijfsorganisiate tot stand
kwam - werd aangenomen, dat in de toekomst voor een publiek-
rechtelijk orgaan, met name voor de Sociaal-Economische Raad,
een taak ten aanzien van de loonpolitiek zou zijn weggelegd.2

DE GALAN verwachtte in dit verband een wijziging in het karak-
ter  van de vakbeweging. 3  THURLINGs wees eveneens   op    het    per-
spectief van de inschakeling van de Sociaal-Econornische Raad en
van andere publiekrechtelijke organen in de loonvorming, gepaard
aan afnemende invloed van de centrale overheid.4

Ook DE GAAY FOR™AN voerde in hetzelfde jaar,  I 954, een plei-
dooi in de richting van het inruimen van een plaats aan S.-E.R. en
Loonraad  bij de loonpolitiek. 5

De stemmen in deze geest werden evenwel steeds zeldzamer en
andere geluiden kwamen naar voren. Het bedrijfsleven zelf bleek
te aarzelen; aan verschillende in het leven geroepen bedrijfschappen

1   Opmerkelijk  was,  dat  bij de vaststelling  van het S.-E.R.-advies  in   I 955,  een
der (grote) werkgeversorganisaties reeds bleek te zijn teruggekomen op het in de
Stichting van de Arbeid ingenomen standpunt.
2 Vgl. de Pre-adviezen voor de Verg. voor de Staathuishoudkunde en de Sta-
tistiek uit  1 948. ALBREG·rs achtte in dit verband 'het stelsel der p. b.o. van onschat-
bare  betekenis'   (9   18) ;  VERMEULEN  ziet als mogelijkheid,  'dat de Minister  zijn
bevoegdheden ten aanzien van de loonvorming aan de S.-E.R. delegeert.'
(slotpassage  p.   I I 5).
3  C· DE  GALAN Op. Cit.  1957  P·  I 77·
4  TH.L.M.  THuRLINGs : Het vraagstuk  van de loonvorming, Annalen  van  het
Thijmgenootschap, r954, met name pp. 80 en 81.
5  W.F.  DE  GAAY  FoRTMAN:  Loonpolitiek, 1954, uitgegeven in bundel  In  Gods
dienst om de welvaart van oils volk pp. 38, 41 en 42.
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werden (nog) geen bevoegdheden ten aanzien van de loonvast-
stelling toevertrouwd. 1

Met name in de kringen der werkgevers groeide de neiging, om
de organisatorische opzet ongewijzigd te laten. STEENKAMP sprak
deze  opinie  in   I 96 I   onomwonden  uit.2

Klaarblijkelijk zijn twee invloeden werkzaam geweest. Ener-
zijds drongen de met de maatschappij-beschouwing verbonden
opvattingen in de richting van meer vrijheid van handelen voor
het bedrijfsleven in zijn onderscheiden geledingen, waaronder de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, anderzijds werkte als tegen-
kracht de groeiende twijfel aan de 'volwassenheid' van deze orga-
nisatie. Is deze reeds voldoende 'levend', d.w.z. wordt zij als orde-
nend beginsel in de samenleving algemeen aanvaard, zo vroegen
velen zich af.

Het is duidelijk, dat het antwoord op deze vraag in hoge mate
bepalend is voor het standpunt in de hier besproken kwestie. Nu
is een dergelijke waardering van een maatschappelijk verschijnsel
bezwaarlijk geheel vrij te houden van subjectieve elementen en
hierin ligt vermoedelijk de verklaring van het feit, dat - ondanks
jarenlange discussie - de standpunten elkander nog slechts weinig
zijn genaderd.

Niettemin kan hier, naar ons oordeel, toch geen reeel obstakel
voor de voortgezette hantering van loonpolitiek als instrument van
economische politiek worden vastgesteld. Volledige vrijheid ten
aanzien van de loonvorming wordt immers in Nederland slechts
zelden bepleit.3 Vrijwel alle discussies betreffen het 'hoe' van de
loonbeheersing en soms gaat het slechts om verschillen in accent.

Ondanks de schijn van het tegendeel vormt ook het jongste ad-

1 Bedrijfschappen in het schildersbedrijf, steenhouwersbedrijf, stucadoors,
terrazzo- en steengaasstellersbedrijf e.a.

In de schoenindustrie werd een overgangstermijn van vier jaar voorzien.
2  P.A.J.M.  STEENKAMP : Het voorontwerp Arbeidsvoorwaardenwet, Maandschrft
Economic, sept.    196 I.   Deze   uitspraak   is   des   te   opmerkelijker,   daar   de   auteur
- hoogleraar in de economische wetenschap en ondernemer tegelijk - zeker niet
kan worden geacht onwelwillend tegenover de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie te staan.  Vgl. zijn dissertatie: De gedachte der bedrijfsorganisatie  in
Protestants Christelijke kring,   I 951.
3   H.J.  WITrEVEEN : Het systeem van de loonvorming, Pre-advies voor de Vereni-
ging  voor de Staathuishoudkunde,   I960  P.   lot. De schrijver  komt  tot  de  con-
clusie:  'dat  wij  er  goed aan zullen  doen  ons  in de toekornst  van de vrijere  naar
de vrije loonvorming te bewegen'. Hiertoe zal het nodig zijn de wisselkoersen
wederom flexibel te maken. Ook WITTEVEEN acht een inschakelen van de S.-E.R.
mogelijk en de auteur denkt aan een arbitrage-procedure, waarbij de overheid
een rol speelt.   (p.   I 08)
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vies van de Sociaal-Econornische Raad hierop geen uitzondering.In dit advies, dat tevens betrekking heeft op de (nader door ons
te beschouwen) criteria voor loonvolliIH»g, wordt de suggestie ge-
daan de verantwoordelijkheid voor het tbeleid in belangrijke mate
van de overheid naar het bedrijfsleven te verleggen. De taak van
toetsing en goedkeuring van loonvoorstellen zou aan de Stichting
van de Arbeid moeten toevallen, terwijl het College van Rijksbe-
middelaars, resp. de overheid slechts zouden moeten optreden,
wanneer zou blijken, dat het bedrijfsleven de situatie niet meer in
de hand heeft. Het ingrijpen van de overhied is aan een vrij inge-
wikkelde procedure gebonden, doch uiteindelijk kan zij het beslis-
sende woord spreken. 1

Het huis van de vrijheid,  dat door de S.-E.R. werd ontworpen,
heeft een ruime en  aan alle bewoners bekende 'nooduitgang'.

Wij releveerden de achtergrond van onzekerheid en twijfel, waar-
tegen dit advies moet worden gesteld; de directe motieven van  de
leden van de Sociaal-Economische Raad lijken niet onder 66n noe-
mer samen te vatten. Naast wetenschappelijke argumenten, speel-
den o.i. in belangrijke mate ook niet-economische factoren een rol,
t.w. een psychologisch te verklaren wrevel en weerstand, gewekt
door een veelvuldig gedetailleerd ingrijpen van de overheid en naar
alle waarschijnlijkheid eveneens overwegingen van algemeen poli-
tieke aard.

Het is nog te vroeg, om vast te stellen, in hoeverre men hier
werkelijk met een blijvende algemene verandering van inzichten
te doen heeft. 2

Voor het doel van onze studie is het intussen van belang nog-
maals vast te stellen, dat ook in deze nieuwe suggesties van de So-
ciaal-Economische Raad de overheid het laatste, beslissende woord
kan spreken.

1  Vgl. S.-E.R.-publicatie  ,962, no. 8 p.  20.
2   Het advies ontmoette, naast verdediging,   ook veel critiek.   Vgl. W. HESSEL:
De S.-E.R. over loonvorming, E.S.B.,  18 juli  1962 p.  680 e.v. A.J.R.  MAURITz:
Over gewijzigde maatstaven en gedeelde verantwoordelijkheid, E.S.B., 25 juli
1962  p.  700 e.v. J PEN: Het loonadvies van de S.-E.R.: verhulde balsturigheid,
E.S.B., 25 juli I962 p. 704 e.v. J.E. ANDRIEssEN: De S.-E.R. adviseert, E.S.B.,
I  aug.  1962 p. 720 e.v. F.J.H.M. VAN DER VEN: Samenwerking van Regering en
Stichting van de Arbeid verbroken, E.S.B., i aug 1962 p. 723 e.v. J.C.P.A. VAN
EscH:   Loonpolitiek en Parlement; een waarschuwing,  E.S.B.,  5  sept.   I962  p.
1 004  e.v.  N.E.H.  VAN EsvELD: 'Barbertje', Sociaat Maandbtad Arbeid,  sept.   1962
P'  5 I I  C.V.

Alleen de eerste commentator betuigt volledige instemming; de beschouwingen
van de andere schrijvers bevatten veel - en soms scherpe - critiek.
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De nieutue opret
Evenzeer is dit het geval in de nieuwe organisatorische opzet,

zoals deze in overleg tussen Kabinet en Stichting van de Arbeid
werd   bereikt. Een opzet, welke begin    I 963 in werking trad. 1

De binding met de prijsvorming is hierbij gehandhaafd, doch
voor het overige is in grote lijnen het advies van de Sociaal-Econo-
mische Raad gevolgd. Een schets van de toekornstige procedure
- voorzover thans bekend - moge hier volgen. Niet evenwel zonder
de lezer er op te hebben voorbereid, dat de wijze, waarop beslis-
singen inzake lonen tot stand komen, niet allereerst door eenvoud
opvalt. Het overleg wordt ook nu nog op verschillende 'niveaux'
gevoerd, hetgeen op zich zelf niet behoeft te betekenen, dat men
hier niet, met een 'optimale organisatie der beslissingen' te doen
zou hebben.2

Het uitgangspunt vormen de periodiek door de Sociaal-Econo-
mische Raad uit te brengen rapporten over de verwachte ontwikke-
ling van de nationale econornie.

Partijen onderhandelen op basis van de uitkornsten van deze
studies, waarbij  met name de gegevens ten aanzien van de aanvaard-
baar geachte loonkostenstijging3 relevant zijn.

Tevoren is er evenwel overleg geweest met de centrale organisa-
ties, die de zware taak op zich genomen hebben een zgn. 'interne
coBrdinatie' tot stand te brengen. Deze co6rdinatie wordt bereikt,
wanneer de event. verschillen in loonmutaties in de onderscheiden
bedrijfstakken zodanig zijn gespreid, dat gemiddeld genomen niet
meer dan de door de Sociaal-Econornische Raad verwachte ruimte
voor loonsverbeteringen wordt gebruikt.

De arbeidsovereenkomsten worden vervolgens aan de Stichting
van de Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars voorgelegd
en indien geen van beide instanties binnen een bepaalde termijn
(enkele weken) bezwaar heeft gemaakt, verkrijgen zij automatisch
rechtsgeldigheid.

Leven er wel bezwaren, dan zal de Stichting van de Arbeid een
toetsingsprocedure aanhangig maken, event. op verzoek van het

1  Een spoedwetje stelde voorlopig de juridische belemmeringen, zoals deze van
verschillende zijden werden gesignaleerd terzijde.   Vgl.   J.C.P.A.   VAN   EscH:
Loonpolitiek  en  Parlement;  een waarschuwing, E.S.B.,5 sept. 1962 p. 850 en

A.L. DEN BROEDER: Juridische vragen rond het S.-E.R.-advies inzake het systeem
van loonvorming, E.S.B., 17 oct. 1962 p. 1004 e.v.
2  Een  term uit J. TINBERGEN: De optimale organisatie der economische beslis-
singen,  1961. De auteur bespreekt in ander (breder) verband de niveaux, waarop
beslissingen dienen te worden genomen om optimale resultaten te verkrijgen.
3  De gegevens kunnen globaal of meer gespecificecrd zijn
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College. De toetsing  (aan de uitgangspuntenvan het S.-E.R.-advies)
leidt 6f tot goedkeuring 6f tot terugwijzing naar partijen.  Voor
beide besluiten is een gekwalificeerde meerderheid nodig. Wordt
geen besluit bereikt, dan beslist het College, dat ook zonodig, nl.
ingeval partijen niet tot wijziging bereid blijken, een bindende
regeling oplegt.

Op dit punt blijkt dan een eerste overheidsbevoegdheid, welke
men zou kunnen beschouwen als een arbitrage bij gebleken onenig-
heid   op hoog niveau    (nl.  dat  van de Stichting  van de Arbeid).

Ook op andere punten heeft de overheid zich bevoegdheden
voorbehouden.

Wanneer zij van oordeel is, dat de feitelijke loonontwikkeling
de verwezenlijking van de fundamentele doelstellingen van de
economische politiek in gevaar brengt (en dit ondanks voorafgaan-
de  tot het bedrij fsleven gerichte waarschuwingen),  dan  kan  zij  een
'loonpauze' afkondigen. In de pauze van beperkte duur (enige
maanden) dient een nieuw advies door de Sociaal-Economische
Raad te worden opgesteld. 1

Tenslotte - en dit is zonder twijfel belangrijk - kan de Minister
van Sociale Zaken een arbeidsovereenkomst, of enige bepalingen
daaruit, welke de Stichting van de Arbeid reeds heeft goedgekeurd,
nietig verklaren. Een voorafgaande waarschuwing van het College
heeft in een dergelijk geval het verkrijgen van rechtsgeldigheid op-
geschort.

In zijn advies heeft de Sociaal-Economische Raad een zodanig
rechtstreeks ingrijpen  als een uitzonderlijk gebeuren gezien   (P.  20),
doch op zich zelf volgt dit niet uit de gronden, waarop het kan
plaatsvinden. 2 De frequentie van ingrijpen  zal,  naar  het  ons  voor-
komt, in hoofdzaak worden bepaald door de mate, waarop denken
en handelen van het bedrijfsleven zullen worden afgestemd op de
algemene doeleinden der economische politiek, waarvoor de Rege-
ring de verantwoordelijkheid draagt.

1 Zonodig kan dan ook tijdelijk het College van Rijksbemiddelaars voor de
goedkeuring van c.a.0.'s worden ingeschakeld. Dit kan eveneens geschieden,
wanneer zou blijken, dat Regering en S.-E.R. de economische toestand geheel
verschillend beoordelen. Vgl. o.m. de korte samenvatting van het nieuwe systeem
in De Ondememing (C.S.W.V.)  van  8  dec.  1 962  9  805/806.
2  Vgl. J.C.P.A. vAN EscH art. cit.  I 962 p. 848/8,*9. Uitgaande van dit uitzonder-
lijk ingrijpen als een feit, merkt de auteur terecht op, dat de overheid dan genood-
zaakt wordt - zoals trouwens het S.-E.R.-advies het stelt - een veel zwaarder
accent te leggen op andere instrumenten van economisch beleid, zoals monetaire
politiek, (inclusief belastingpolitiek) en mededingingsbeleid.

Wij  voor ons zouden willen afwachten,  hoe de practijk van loonvorming en
ingrijpen zich gaat ontwikkelen.
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Slechts de ervaring zal leren in hoeverre een 'dconomie concertde',
de   plaats   van de '6conomie dirigde' reeds thans kan innemen.1
Mocht blijken, dat het georganiseerde bedrijfsleven de moeilijk-
heden heeft onderschat, dan heeft - ook in het nieuwe systeem -
de overheid tenslotte een beslissende stem.

In de afbakening van de taken van overheid en bedrijfsleven
zijn vele varianten mogelijk, zonder dat het laatste woord van de
overheid wordt aangetast. Het is nog te vroeg, om te voorspellen,
welke concrete oplossing voor de actuele vragen op dit terrein zal
worden gekozen, nadat met het nieuwe stelsel enige ervaring zal
zijn verkregen, maar wij geloven, in dit geval, het (op zich zelf
wat al te generaliserende) woord van GALBRAITH te mogen citeren:
'The most difficult decisions are normally, the least important.
They involve a choice between courses of action, which are almost
equally favorable, or, on occasion, almost equally unhappy'.2

§ 8 HET VRAAGSTUK DER CRITERIA

De vaststelling c.q. de goedkeuring van de prijs voor de arbeid
is het essentiele element in elke loonpolitiek.

Het vinden - en wellicht m66r nog het ingang doen vinden -
van normen, waaraan lonen kunnen worden getoetst vormt het
centrale probleem voor allen, die met de feitelijke vaststelling of
goedkeuring zijn belast.

De veelheid van doelstellingen van economisch beleid, ten aan-
zien waarvan loonpolitiek een der instrumenten vormt, doet reeds
de zwaarte van het opstellen van normen of criteria vermoeden.
Niet alleen echter uit de veelheid der doelstellingen komen de
moeilijkheden voort;  ook de onvolledige precisering draagt hiertoe
bij. Dezelfde onbepaaldheid, welke de beoordeling van de resultaten
verzwaart, compliceert de problematiek van de criteria.

Niet zonder humor schetste ScHOUTEN eens een aantal tekort-
komingen van de economische theorie in de confrontatie met de
grillige realiteit van het economisch leven3. Gelukkig reikt dit grillige
leven - aldus in grilligheid consequent - ook de theorie wel eens

1   gl. P.P. VAN BERKUM : Begrip en inhoud van de economische politiek, Maand-
schrift Economic, Lustrum- en nieuwbouwnummer 1962 p. 49·
2  J.K.  GALBRAITH : American Capitalism, The concept of countervailing power,
I 952 p. I I 2.
3  D.B.J.  ScHouTEN:  Over  doen en laten  bij het centraal economisch beleid,
Diesrede Tilburg, november  I 960.
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de helpende hand en met name is dit het geval geweest in de kwes-
tie, welke ons thans bezig houdt. Juist de confrontatie met de wer-
kelijkheid doorbrak de impasse, waarin de theorie temidden van
zoveel onbepaaldheid dreigde te geraken.

De  practici  van de loonpolitiek aanvaardden  in   I 954,  toen  de
Sociaal-Economische Raad een doelbewuste poging deed tot het
formuleren van hanteerbare criteria, eenvoudig de werkelijkheid
als bruikbaar uitgangspunt. Zij konden dit geredelijk doen, daar
het economische bestel in die dagen juist werd gekenmerkt door
een volledige werkgelegenheid, een snel groeiend nationaal inko-
men, overschotten op de betalingsbalans in de afgelopen jaren en
goede sociale verhoudingen.

Als vanzelf werd in deze situatie het vraagstuk toegespitst op de
beide overige doelstellingen, waardevast geld en een rechtvaardige
inkomensverdeling. 1

Nu vormt nergens het ontbreken van precisering zo licht een
bron van wrijving als ten aanzien van de inkomensverdeling (met
name in de sfeer van de primaire inkomensverdeling) en het valt
dan ook te begrijpen, dat de partners in het loongesprek elkaar
uiteindelijk slechts konden vinden door ook hier de status quo te
aanvaarden en wel als uitganspunt voor de verdeling van toekom-
stige welvaartsvermeerdering. 2

Deze oplossing heeft - hoezeer ook ingebed in economische be-
schouwingen en gecompliceerde berekeningen - uiteraard geen
enkele wetenschappelijke pretentie. Dat zij niettemin van wijsheid
getuigt, is een constatering, welke in dit geschrift met mag ont-
breken.

Werkgevers en werknemers hebben zich - in het besef, dat het
bereiken van overeenstemming omtrent een rechtvaardige (pri-
maire) inkomensverdeling onwaarschijnlijk moest worden geacht
- tevreden gesteld met een 'modus vivendi', welke, naar mocht
worden aangenomen, niet als onrechtvaardig zou worden ervaren,
althans niet in eigen kring.

1 Men was zich er uiteraard van bewust, dat de te vinden oplossing de goede
gang van zaken m.b.t. de overige doeleinden met moest verstoren.
2 Het bewuste advies van de S.-E.R. bevatte een reserve, in deze zin, dat de
mogelijkheid werd opengehouden, om op een later tijdstip na te gaan, of er, op
langere termijn bezien, '. . . dus over meerdere conjunctuurcycli een verschuiving
ten gunste van de loontrekkenden wenselijk of mogelijk moet worden geacht.'
S.-E.R.-publicatie  I 954,  no.  5  P.   1 7· Dit begrijpelijke voorbehoud  liet de bruik-
baarheid van de overeenstemming als richtlijn voor de naaste toekomst onverlet.
Er deden zich enige andere moeilijkheden voor, o.a. ten aanzien van de keuze
van het basisjaar, doch deze werden geleidelijk opgelost of zij verdwenen op de
duur uit de discussie.
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Deze laatste beperking bedoelt de aandacht te vestigen op een as-
pect van deze basis-afspraak tussen ondernemers en werknemers,
dat niet overal, - zeker niet in de eerste tijd - de belangstelling heeft
getrokken. De afspraak raakt ook nog op een andere wijze de inko-
mensverdeling, de verdeling nl. tussen hen, die w61 en hen, die
niet meer aan het productieproces deelnemen. De laatste groep
werd door het besluit van werkgevers en werknemers tot gezamen-
lijke verdeling van de toekomstige welvaartsvermeerdering als het
ware buiten de deur gehouden. De gedachten gingen immers uit
naar een verhoging van de nominale lonen en niet naar een - door
prijsverlagingen te bereiken - stijging van het reele loonpeil. De
weg van de prijsverlagingen zou eveneens tot een verhoging van het
reele inkomensniveau    van de 'vergeten groepen' hebben geleid.1

Men kan met zeker recht de vraag opwerpen, ofde verantwoorde-
lijkheid voor de 'vergeten groepen' bij werknemers en werkgevers
berust, doch hoe men hierover ook moge oordelen, men moet
zich realiseren, dat de keuze voor verhoging van het nominale
loonpeil het gesignaleerde, niet onbetekenende effect op de in-
komensverdeling heeft.

***

Na deze, zoal niet wetenschappelijke, dan toch van practische zin
getuigende oplossing voor de verdelingsnorm bleef nog de vraag
over naar het criterium voor het vaststellen van het 9kwantum' te
verdelen welvaarstvermeerdering.

Het was hier, dat de gedachte aan de groei van de productiviteit
naar voren trad. Niet, naar de lyrische ontboezeming van Orro
VON ZWIEDENECK-SODENHORST, 'wie ein Morgenrot in vielen T6nen
schillernd am Himmel der Lohntheorie heraufgestiegen' 2  doch  een-

1 De S.-E.R. 'vergat' deze groepen niet geheel, getuige enige symphatieke zins-
sneden aan het einde van het advies en de oproep 'al het mogelijke (te doen) om
het reele inkomen van de onderhavig groepen van de bevolking... niet te doen
dalen',   p. 36 publicatie   1954,   no.   5·   De S.-E.R. achtte   toen - gezien   de   op-
merkingen over een event. afwentelen van loonsverhoging op de prijzen  (p.  3 1)
een  beschouwing over prijsverlaging blijkbaar irreeel.   In   I 95 1 dacht  de  S.-E.R.
hier anders over. Er is dan nl. sprake van een 'stijging van de arbeidsproductivi-
teit, welke... grosso modo... gepaard zal gaan met een overeenkomstige ver-
hoging  van het reele loon'. S.-E.R.-publicatie  i 95 1,  no.   I   p.   30.

Het is ook mogelijk, dat in  I 954 ree(is de inflatoire ontwikkeling in het buitenland
een rol speelde in de overwegingen van de S.-E.R.
2 L0hntheorie und Lohnpolitik in Handw6rterbuch der Staatswissenschaften
4.  Aufiage,  IV  Band,  p.  404, Jena 1925· Geciteerd door GERHART  GRIMM :  Die
Spirale als Problem der Lohnpolitik, 1 958 p. 22.
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voudig geponeerd als erkenning van het onloochenbare feit, dat
het de buitengewone groei in productiviteit is geweest, die voor
een groot deel van de mensheid de onafgebroken dreiging van
honger en gebrek heeft weggenomen en in plaats daarvan een rede-
lijke welvaart binnen bereik heeft gebracht. 1

Dit fundamentele gegeven zal aan de Sociaal-Economische Raad
voor ogen hebben gestaan, toen reeds  in   I 95 I werd gewezen  op  de
betekenis van de stijging van de arbeidsproductiviteit, welke 'ge-
paard zal gaan met een overeenkomstige verhoging van het reele
loon'.2

In zijn advies   van    I 954 aanvaardde de Sociaal-Economische
Raad de ontwikkeling van het reele nationale inkomen per hoofd
van de actieve beroepsbevolking als maatstaf voor de welvaarts-
vermeerdering. De loonontwikkeling zou hierop kunnen worden
afgestemd door vergelijking van de groei van deze grootheid met
die van de reele inkomenspositie van handarbeiders. 3

Bij onveranderde ruilvoet weerspiegelt de welvaartsvermeerde-
ring de gemiddelde stijging van de arbeidsproductiviteit en door
de aanvaarding van deze norm leverde de Raad dus een wezenlijkebijdrage tot de stabilisatie van het algemeen prijsniveau. Afstem-
ming immers op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit be-
tekent in beginsel het constant houden van de loonkosten per
eenheid product.

Hiermede scheen de opgave van het ogenblik ten aanzien van
het opstellen van hanteerbare criteria voor loonpolitiek vervuld.
Met het verstrijken van de tijd nam evenwel de critiek op het macro-
economisch karakter van de gehanteerde grootheden toe. Het ver-

1   Vgl.  P.P.  vAN  BERKUM : De toekomst als probleem  voor de econoom, Maand-
schrift Economic, april  1 959 P·  354 en eveneens:

TH.L.M.  THURLINGs: De visie der economisten op de nieuwe waardering der
economische werkelijkheid, Annalen    van het Thijmgenootschap,    dec.     1 96 I,
p. 287 e.v.
2  S.-E.R.-publicatie   195 1,  no.   I   p.   30. De stijging  van de productiviteit  kan
worden gemeten in termen van aangewende arbeid, de arbeidsproductiviteit, of
in termen van aangewend kapitaal, de kapitaalsproductiviteit. De keuze zal
afhangen van het doel der meting.

Op de juiste begripsbepaling van  de term 'arbeidsproductiviteit' wordt  door
ons nog nader teruggekomen, p. 236 e.v.
3  S.-E.R.-publicatie  I 954,  no.  8   pp.  1 6  en  I 7·  De norm veronderstelt  een  con-
stante getalsverhouding tussen werknemer en 'zelfstandigen', alsmede een con-
stante kapitaalquote. Dit laatste is, zeker op enigszins langere termijn gezien, zeer
onwaarschijnlijk.  Vgl. de beschouwingen  van J.W.  DE  Pous  in  E.S.B.,  I 956  en
I957,  genoemd  op p.  2 I G van  deze studie.  In:  'Middelen  en verlangens', E.S.B.,
I 7 juli I957, bepleit DE Pous de vervanging van de S.-E.R.-norm van I954 door
het productiviteitscriterium (en het verloop van de ruilvoet) p. 567.
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langen naar meer differentiatie, d.w.z. naar een nauwkeuriger af-
stemmen op de zo gevarieerde economische werkelijkheid, maakte
zich voelbaar in het rapport van de Stichting van de Arbeid van
I 954  en  in het daarop aansluitende advies  van de Sociaal-Econo-
mische   Raad  over de toekomstige loonpolitiek  van   I 955.1

Het vond volledige erkenning in een koersverandering in de
loonpolitiek, zoals  deze  in juli  I 959  door de Minister van Sociale
Zaken werd ingeleid in een 'aanwijzing' aan het College van Rijks-
bemiddelaars. Het beginsel van differentiatie is sindsdien toegepast
en het leidde inderdaad - na aanloopmoeilijkheden in de begin-
periode -2 tot grotere verschillen in het loonpeil van de onderschei-
den bedrijfstakken. De resultaten spreken sterker, wanneer men
het tijdselement in de beschouwing betrekt, hetgeen ten aanzien
van lonen een zeer reele benadering moet worden geacht.3

***

Men kan hier de ietwat pikante vraag opwerpen, of een dergelijk
resultaat, d.w.z. een zekere mate van diKerentiatie, niet evenzeer
zou zijn verkregen, indien men in het geheel geen loonpolitiek had
gevoerd. Eenrecente, interessantestudievanVANAMELSFOORT Wettigt
het vermoeden, dat de vraag inderdaad in bevestigende zin moet wor-
den beantwoord.4 VAN AMELSFOORT toont aan, dat ook in landen,
waargeennationaalloonbeleidwordtgevoerd, een vergelijkbare loon-
differentiatie voorkomt. Daarbij blijkthet de werkgelegenheid te zijn,
welke de mate van differentiatie bepaalt. Het is deze factor, die,
zoals de auteur het - in het verband van onze studie, bijzonder
adequaat - formuleert 'de spontane co8rdinatie' tot stand brengt.

Het zou evenwel geheel onjuist zijn, indien men zich door de
gegevens van VAN AMELSFOORT tot een ongunstig oordeel over het
gevoerde loonbeleid zou laten verleiden.

Men raakt hier een kwestie, welke in de hedendaagse econo-

1   S.-E.R.-publicatie   1955,   no. 4, waarin tevens het rapport   van de Stichting.
2   Vgl.   P.S.   PELs: De vrijere loonpolitick  in   I 959, E.S.B.,23 dec. 1959  en:   De
vrijere loonpolitiek in  1960, E.S.B.,  2 1  dec.  1960.
3 Men bedenke overigens, dat de uniformiteit v66r de koerswijziging al evenmin
absoluut was, als later de differentiatie zou blijken te zijn. Enige gegevens m.b.t.
de differentiatie vindt men o.m. in het Verslag van de Nederlandse Bank over
I960 p.  3 I,  bij  A.  BATENBuRG: Some lessons of dutch wages policy,   7718   Banker,
sept. 196 I p. 618 en J. TINBERGEN : art. cit. 1961 9 71.
4   M.   vAN   AMELEFooRT : Differentiele loonvorming  in het licht  van de inter-
nationale practijk, Maand chr ft Economic, maart    I 960    pp.   322   t/m   345·   Een
soortgelijke beschouwing publiceerde de schrijver in Katholiek Staatkundig Maand-
schrlt, mei  960 pp. 73 t/m 79.
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mische politiek van zoveel betekenis is, dat een korte uitweiding
verantwoord lijkt.

De erkenning als realiteit in verschillende sectoren van het econo-
misch bestel van de 'institutionele markt', d.w.z. van de markt,
waarop ook de overheid haar doeleinden 'inbrengt' en op grond
hiervan de prijsvorming controleert, verleent aan de vraag naar
een algemeen criterium, in hoge mate actualiteit. Wat wil met name
de overheid, wanneer zij omwille van eigen doeleinden de prijs als
resultante van monopolistische of monopoloide krachten wenst te
corrigeren?

Naar ons gevoelen geeft TINBERGEN  hier het juiste antwoord:
'Overal waar monopolistische krachten werkzaam zijn, kan men
nog slechts door ingrijpen trachten een prijsvorming naar mede-
dingingsbeginselen  na te bootsen'.1

In dezelfde geest spreekt DE Pous over 'reproducing the equilib-
rium of supply and demand', als doel van een gedifferentieerde
loonpolitiek. 2

GRooT past deze gedachte toe op de tarieven in het ziekenhuis-
wezen, onder vermelding van een aantal richtlijnen.3

De antwoorden steunen - naar ons gevoelen terecht - op de
aanvaarding van het marktmechanisme, als algemeen richtsnoer
voor de prijsvorming. Is, om een beeld te gebruiken, het kompas
onklaar geraakt, onder invloed van de specifieke gravitatie van
het monopolie, dan kan men niet beter doen dan zich op zon of
sterren orienteren.

In het licht van het bovenstaande zal het vaststellen van over-
eenkomst tussen de resultaten van het Nederlandse loonbeleid en
de uitkomsten met betrekking tot differentiatie in landen zonder
loonpolitiek, doch met een meer open arbeidsmarkt, veeleer tot een
beoordeling in positieve zin, dan tot critiek uitnodigen.

De critische stemmen, zowel van de zijde der economisten als
van de kant der practische loonpolitici bleven echter klinken en
namen in kracht toe. In het reeds genoemde advies van de Sociaal-
Economische  Raad  van juli  I 962 bereikte de critiek, in zekere  zin,
een hoogtepunt. In dit advies wordt geantwoord op de vragen, wel-
ke   de   Staatssecretaris van Sociale Zaken in october    I 960 stelde
met betrekking tot de geldende maatstaven en met name ten aan-

1  J.  TINBERGEN:  Vor-  und Nachteile einer Staatlichen Lohnpolitik, Hamburger
Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, I96t p. 70 (Oorspronkelijke
tekst: Duits).
2  J.W.  DE  POUS : Wages Policy  in the Netherlands, I960, slotpassage.
3 L.M.J. GRooT: Prijsvorming van ziekenhuisdiensten, 1960 9 1 I8 e.v.
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zien van 'de hanteerbaarheid daarvan op langere termijn'.1
Het lijkt nuttig, alvorens in te gaan op de uitgeoefende critiek,

nog in het kort te releveren, welke de geldende maatstaven zijn.
De  aanwijzing van de Staatsecretaris van  3 I juli  I 959 en de nadere
verduidelijking van 5 october van dat jaar - tot stand gekomen in
overleg met de Stichting van de Arbeid - werden gekenmerkt door
het sterk op de voorgrond stellen van de productiviteitsstijging als
criterium voor de bedrijfstaksgewijze loonvorming, een stringente
binding tussen loon- en prijsvaststelling en de aanvaarding van de
zgn. 'co8rdinatie' als tweede beginsel, waarvan de betekenis mede
afhankelijk is van de werkgelegenheid. 2 Het gehele proces wordt ge-
acht zich af te spelen binnen het raam der bekende algemene doel-
stellingen van economische politiek, welke in october   I 960   nog-
maals werden gereleveerd.

Wat is nu de inhoud van de uitgeoefende critiek en in hoeverre
kan deze bijdragen tot een oplossing van het voor de toekomst van
de loonpolitiek zo belangrijke probleem der criteria?

De critiek richt zich ten dele tegen de gedachte van de differen-
tiatie zelf, ten dele tegen de aanvaarding van de productiviteits-
ontwikkeling als norm om differentiatie te bereiken en voor het
overige tegen de feitelijke hantering van de huidige criteria. Wij
zullen deze verschillende uitgangspunten voor de critiek achter-
eenvolgens onder ogen zien.

De critiek op de diferentiatie
De critiek op de differentiatie zelf kwam reeds naar voren  bij  de

bestudering van de kwestie in de Sociaal-Economische Raad in
I 953  en  I 955  en  nam  toe  bij de introductie van het beginsel   in   de
loonpolitiek, medio   I 959·3

Ten dele houden de verschillen in opvatting verband met het
feit, dat door de differentiatiegedachte als het ware een nieuwe
dimensie aan het zo controversiele vraagstuk van de inkomens-
verdeling wordt toegevoegd. Het gaat niet langer om quota voor

1   S.-E.R.-publicatie  I 962, no. 8, waarin als bijlage I de desbetreffende brief van
de Staatssecretaris.
2 De relevante productiviteitsstijging is die, welke men verwacht in de periode,
waarvoor het contract geldt, gemiddeld te bereiken.

'In bijzondere gevallen kan het gewenst worden geoordeeld, de ontwikkeling
van de rentabiliteit,...inde motivering te betrekken' zo merkt de Staats-
secretaris op. In een tussenzin wordt gesteld, dat deze rentabiliteit 'bij een
gelijkblijvend prijspeil de ontwikkeling van de productiviteit zal weerspiegelen'.
Deze stelling lijkt echter onhoudbaar, wanneer substitutie van arbeid door kapi-
taal heeft plaats gevonden.
3 De S.-E.R.-adviezen waren t.a.v. dit punt niet eenstemmig.
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loontrekkenden en zelfstandigen, doch om een verdeling van de
totale loonsom tussen de werknemers onderling.

De critici achten differentiatie naar productiviteit of naar be-
drijfsresultaat in strijd met het beginsel 'equal pay for equal work. 1
Dit beginsel wordt evenwel niet algemeen als norm van rechtvaardig-
heid erkende en van verschillende zijden is er op gewezen, dat er
een zekere inconsequentie schuilt in het afwijzen van loonverschil-
len, welke het gevolg zijn van deze differentiatie en het aanvaarden
van verschillen in beloning op grond van werkclassificatie.3 In
het ene geval is  het de schaarste aan arbeid  (of aan het geproduceer-
de  artikel),  in het andere de schaarste aan bepaalde eigenschappen,
waarmee de verschillen worden gemotiveerd.

Bovendien, zo argumenteren de voorstanders, lijkt het onrecht-
vaardig de werknemers te beletten hogere lonen te bedingen, wan-
neer deze zonder nadeel voor enige nationaal-economische doel-
stelling zouden kunnen worden betaald.

Het betreft hier intussen geen economisch vraagstuk en men zal
dus kunnen billijken, dat in deze studie een uitspraak achterwege
blijft.

Gezien de feitelijke aanvaarding van het differentiatiebeginsel,
mag men o.i. concluderen, dat er toch - met voorbij gaan aan
afwijkende opvattingen - in deze zaak, een zekere precisering van
de doelstelling rechtvaardige inkomensverdeling heeft plaats ge-
vonden en dat deze bij het vaststellen van criteria voor loonpolitiek
een rol speelt. Een 'zekere' precisering, want de introductie van de

1  Vgl.  H.J. WITTEvEEN op.  cit.  1960  pp.  87  en Ioo. Gezien het pleidooi  van
VVITTEVEEN voor het aanvaarden van de relatieve werkgelegenheid als criterium,
dat tot beperkte loonverschillen mag leiden, heeft het genoemde rechtvaardig-
heidsbeginsel toch ook geen absolute gelding. Dezelfde gedachtengang vindt men
bij B.G. ZANDSTRA-ANDELA: Produktiviteit en Loonpolitiek, Maandblad   voor
handetswetenschappen,  mei  I 960 p.  I 04  e.v. Zeer afwijzend toont zich GOSTA  REHN:
Wages policy under full employment,  1952  p.  3 1·
2  Vgl.  TH.L.M.  THuRLINGs : Het vraagstuk  van de loonvorming, Annalen  van
het  Thijmgenootschap,   I954  9   80. Vgl. eveneens D.B.J. ScHOUTEN :  Enkele
beschouwingen over loon- winst- en prijsvorming, Maandschrft Economic, april
1955 P. 297· Sprekend over 'equal pay' merkt Schouten op:  'Dit eist echter n6ch
de ruilrechtvaardigheid, ntch de sociale rechtvaardigheid. Veeleer eisen deze
een gedifferentieerde loonpolitiek per bedrijf'.
3 Vgl. J.W. DE POUS: Wages policy in the Netherlands, 1960, slotpassage.
DE Pous acht de stelling, dat dergelijke 'horizontale' loonverschillen onrecht-
vaardig zouden zijn, weinig aannemelijk, zeker wanneer men de vergelijking
maakt met verschillen op grond van bekwaamheid, verschillen, waaraan een
werknemer zich persoonlijk niet kan onttrekken door overgang naar een andere
bedrijfstak of een ander bedrijf.

Vgl. ookJ.H. DERKSEN: Het systeem van loonvorming. Pre-advies voor de Verg.
v.d.  Staathuishoudkunde,  I 960  P.  IO.
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'co6rdinatie' als tweede beginsel - in wezen met het andere in
strijd - mitigeert niet alleen de uitwerking van het differentiatie-
principe, doch schept tevens een nieuw element van onbepaaldheid.
De gekozen oplossing is klaarblijkelijk een compromis.

Een tweede aangrijpingspunt voor critiek betreft het verband tussen
differentiatie en prijsstabiliteit. Terwijl de aanhangers der differen-
tiatiegedachte betogen, dat juist de verfijning in de afstemming
van loonsverhogingen op de stijging van de productiviteit de beste
waarborg voor de stabiliteit van het prijspeil biedt, betogen anderen
het tegendeel. 1

Dit op het eerste gezicht wat verrassende standpunt der 'anderen',
vindt zijn verklaring in de veronderstelling, dat vanuit de bedrijfs-
takken met geringere productiviteitsgroei een sterke druk tot 'co-
ordinatie' wordt uitgeoefend. Per saldo zou, tengevolge van de
'co8rdinatie', het gemiddelde prijsniveau hoger komen te liggen
dan het geval zou zijn bij voortzetting van de vroegere politiek
van algemene loonronden, welke op de gemiddelde productivi-
teitstoeneming waren afgestemd.

Men raakt hiermede de kwestie van de binding tussen loon- en
prijsbeleid, waarop nog nader wordt ingegaan. Vastgesteld mag
echter worden, dat de gevreesde opwaartse druk op de prijzen niet
uit de differentiatie zelf voortkomt, doch juist uit de afwijking van
het beginsel, welke in de 'coOrdinatie' vorm gekregen heeft.

Tot zover de critiek op de differentiatie zelf, een critiek, welke,
naar ons gevoelen, weinig overtuigingskracht bezit.

Het productiuiteitscriterium
Meer verbreid is de critiek, welke met aanvaarding van de

wenselijkheid van een zekere differentiatie, het productiviteits-
criterium hiervoor ongeschikt acht. In velerlei vorm zijn de cri-
tische geluiden in dit opzicht, in Nederland, zowel als daarbuiten,
naar voren gebracht.

In de eerste plaats wordt daarbij gewezen op de rnoeilijkheden,
welke aan de vaststelling van de relevante cijfers verbonden zijn.2
Zijn deze reeds groot bij de vaststelling van de groeipercentages

1   Vgl.  H. Vos: Internationale Coardinatie der economische politiek. Pre-advies
voor de Verg.  voor de Staathuishoudkunde,  196I  P.  61.
2  Vgl. J.B.D.  DERKSEN : Enkele opmerkingen  over de meting  van de arbeids-
productiviteit, E.S.B., 28 sept. I960 p. 940 e.v.

EveneensJ.M. DEN UYLop. cit.  I960 p. 76 en Kunjunkturbewuszte Lohnpolitik,
Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium fuer Wirt-
schaft, Bulletin   14 april I960 9 704, §7·
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van de gemiddelde, nationale productiviteit, nog veel gecompli-
ceerder lijkt velen de taak betrouwbare cijfers te vinden op het
niveau van de bedrijfstak of de onderneming. Soms worden de
bezwaren juist ernstiger geacht, naarmate men een groter deel van
de  economie  in het onderzoek wenst te betrekken. 1

Hoe dit ook zij, men kan zeker instemmen met de critiek, welke
de betrekkelijkheid van het statistisch cijfermateriaal, ook in deze
aangelegenheid, nog eens beklemtoont en zij kan als zodanig
de blijvende concentratie van de aandacht van de betrokken in-
stanties op de hier liggende problematiek bevorderen.

De erkenning van de beperkte nauwkeurigheid van de cijfers
over een achter ons liggende periode zou echter slechts dan een
ernstige slag aan de mogelijkheid tot het voeren van het beleid
volgens de thans geldende criteria toebrengen, wanneer deze hierop
zonder meer zou steunen. Dit is evenwel niet het geval. De meest
relevante grootheid is de productiviteitsstijging, welke in de toe-
komst wordt verwacht. Het verleden wordt hierbij slechts als orien-
tatie-gegeven  te hulp geroepen.2

Dit verschil tussen een 'ex post' en een 'ex ante' benadering is,
zoals nader zal worden uiteengezet, voor de loonpolitiek van grote
betekenis.

Van geheel andere aard is de critiek, welke de aandacht vestigt
op de fundamentele betekenis van differentiatie in de prijsvorming
- als correlaat van verschillen in technische vooruitgang - voor het
verkrijgen, resp. behouden van het algemeen economisch evenwicht.
Hierbij spelen dan de inkomens- en substitutie-effecten hun rol.3

1   Zo  ERNST   SCHUSTER: Zur lohnpolitike Situation,   1953   9 24, geciteerd   door
G.  GRIMM : Die Spirale als Problem der Lohnpolitik,  r 958 p.  60
2  Vgl. de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken aan het College van
Rijksbemiddelaars d.d. 3 I juli 1959 ad. 3· Beide elementen worden hier genoemd.
3  Vgl.  D. B.J·  SCHOUTEN : Theoretische beschouwingen over de gedifferentieerde
loon- en prijsvorming, Maandschrift Economic, october  I 960,  alsmede Naschrift  in
Economic   van  jan.    1 96 I   pA    I 76/ 179.   In het verloop   van de discussie   over   dit
onderwerp, toont SCHOUTEN aan de hand van een zeer vereenvoudigd voorbeeld
aan, dat een voortgezet beleid van gedifferentieerde loonsverhogingen tot een
relatieve verlaging van het nationaal inkomen leidt.

Ten aanzien van dit laatste mag er - bij alle waardering voor de strikt logische
gedachtengang in de betogen - op worden gewezen, dat deze geringere groei te
verklaren valt uit het feit, dat de schrijver voor ditmaal - en dan uiteraard slechts
in een hypothetisch voorbeeld - de leer van KEYNES actueel achtte. De geringere
groei komt Ill., naar ons gevoelen, voort uit het wegvloeien van (voordien uit-
geoefende) koopkracht langs het 'lek' der besparingen. Besparingen, welke overi-
gens noodgedwongen plaats vinden, omdat in de gegeven veronderstellingen
- door ScHOUTEN zelf Al te eenvoudig genoemd  - van slechts 66n productiefactor
t.w. arbeid sprake is en dus elke investeringsmogelijkheid ontbreekt.
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Gedifferentieerde loonvorming is in deze gedachtengang slechts
een tijdelijk verschijnsel, dat wenselijk is, om de weerstand ten
aanzien van de arbeidsmobiliteit te overwinnen.1

Uit de beschouwingen van deze critici komen duidelijk twee
zaken naar voren, welke voor ons vraagstuk van groot belang zijn,
nk het verband tussen loon- en prijsvorming - waarop nog wordt
teruggekomen - en het verband tussen loonpolitiek en economische
groei, waarbij naast de behoefte aan kapitaal, de mobiliteit van de
arbeid een rol speelt.

De bevordering van deze mobiliteit is steeds als een der be-
langrijkste argumenten voor loondifferentiatie naar voren gebracht.
Weliswaar twijfelen sommigen aan de waarde van dit argumend,
doch het verschijnsel der 'zwarte lonen' - afweermaatregel tegen
gevreesd verloop van arbeidskrachten - en ook de klachten van
ondernemers in grensgebieden, spreken in dit opzicht een duide-
lij ke  taal.

Verschillende economisten betogen nu terecht, dat de productivi-
teitsontwikkeling op zich zelf geen maatstaf vormt voor de werk-
gelegenheid in de betrokken bedrijfstak ofonderneming. Nog minder
duidt zij aan, welke mate van loonsverhoging nodig is, om de
gewenste mobiliteit te verkrijgen.3

Dit alles is juist, doch het is niet relevant voor de kwestie, welke
ons bezig houdt. Aan de orde is immers de vraag, of - gegeven

Vgl. ook H.J. WITTEVEEN Op. Cit. 1960 p. 90 e.v.
TH.C.M.J·  VAN  DE  KLUNDERT : Groei- en inkomensverdeling,   I 962  p.   I 26  e.v.

KELVIN LANCASTER: Productivity-geared Wages Policies, Economica,  aug.   1 958

p. 199 e.v.
Konjunkturbewuszte Lohnpolitik. Gegenwartige M6glichkeiten und Grenzen.

Gutachten des Wissenschaftlichen Berats beim Bundesministerium fur Wirtschaft.
Gepubliceerd als BuUetin No. 72 S. 704 apr. I 960.
In dezelfde geest E. LIEFMANN KEIL op. cit. I956 p. 240 e.v,
1   Vgl.  J.   VERSTER : De nieuwe loonpolitiek. Maanoschrift  Economic,   nov.   i 959
p. 82 e.v.
2  Vgl. J.M. DEN UYL op. cit.  I 960 pp.  34 t/m 38.  DEN UYL meent - m&t REY-
NOLDS - dat de gewenste aanpassing 'op een sociaal en economisch zoveel aan-
vaardbaarder wijze kan worden verkregen via de wisseling in de werkgelegenheid'
P 38.

DE Pous bestrijdt dit; de aanpassing verloopt dan trager  en  het zijn vooral  de
minder volwaardige arbeidskrachten, die langs de weg van werkloosheid naar
de expanderende bedrijfstakken overgaan. Vgl. Wages Policy in the Netherlands,
1960,  par. over 'relative wages'.
3 LANCASTER acht zelfs in bepaalde gevallen een omgekeerde relatie mogelijk,
dus daling van lonen in bedrijfstakken met een grotere dan gemiddelde stijging
van  productiviteit.  Vgl.  art.  cit.   1958.
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een bevredigend niveau van werkgelegenheid en economische groei -
de op de productiviteitsontwikkeling afgestemde, gedifferentieerde
loonvaststelling al dan niet redelijk is.

Dit bevredigend peil van werkgelegenheid en economische groei
vormde  voor de Sociaal-Economische  Raad  in   I 954/ I 955   een,  in
de werkelijkheid gerealiseerd, uitgangspunt en er is weinig reden om
aan te nemen, dat de werkelijkheid van onze dagen een (in dit
opzicht) ander beeld vertoont. Ten overvloede is na het vaststellen
van de concrete normen, door de overheid nogmaals met nadruk
verklaard, dat het proces van loonvorming zich binnen het raam
van deze algemene, economische doelstellingen dient  af te spelen.1

Nu kan men, met  ITTEVEEN, stellen dat op iets langere termijn
gezien, een gedifferentieerde loonvorming 'in economisch opzicht
hoogst ongewenst' is, 'omdat de meest dynamische bedrijfstakken
door de sterkere loonstijging in hun groei worden beperkt. . .', doch
dan heeft men in feite, persoonlijk een andere doelstelling ten aan-
zien van inkomensverdeling en economische groei gekozen, dan die,
welke, als de algemeen aanvaarde, aan de ontwikkelingvan de criteria
voor de loonpolitiek ten grondslag  lag. 2

WITTEVEEN acht het in zijn voorbeeld wenselijk, dat de betrokken
werknemers (voorlopig) minder en de ondernemers mddr inkomen
ontvangen om zo de groei te bevorderen. Het aantal denkbare
combinaties van huidige welvaart en toekomstige welvaart is prac-
tisch oneindig groot, doch een samenleving doet - hoezeer wellicht
ook ten dele onbewust - nu eenmaal een bepaalde keuze door haar
feitelijke gedragingen, i.c. door de aanvaarding van een bepaalde
situatie als bevredigend.

Dezelfde gedachtengang ontneemt o.i. ook aan de genoemde cri-
tiek van Duitse zijde haar kracht. LIEFMANN-KEIL Wijst een Op de
productiviteitsontwikkeling georienteerde loonpolitiek af, omdat
deze 'nach allem kein geeignetes Mittel zur Farderung wirtschaft-
lichen Wachsturns' zou zijn.3

Waar echter de 'Maximierung des Nettosozialproduktes' tevoren
zonder enige tijd-dimensie als doelstelling is opgevoerd 4, kan men
met een dergelijke uitspraak niets doen in een samenleving, welke
de actuele groei bevredigend acht.

In het gememoreerde advies aan de Duitse Bondsregering be-

1 Vgl. de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de S.-E.R. van
I I 0Ct. I 960. (S.-E.R.-advies no. 8 I 962 9 29)
2  H.J. WrrmvEEN: Het systeem van loonvorming, Pre-advies voor de Verg. v.d.
Staathuishoudkunde, 1960 P. Ioo.
3 E. LIEFMANN-KEIL Op. Cit. I 956 p. 261.
4 E· LIEFMANN-KEIL Op. Cit. I956 9 253·
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schouwen de opstellers van het stuk in feite de investeringen als een
autonome grootheid, waaraan de consumptie zich behoort aan te
passen. Hoewel het gemis van concrete normen van verdeling tussen
verbruik en investeringen wordt erkend, wijst men een stijging van
de lonen overeenkomstig de toeneming van de productiviteit van
de hand, omdat deze de stabiliteit van het prijspeil in gevaar zou
brengen (bij een a.h.w. autonoom tot standkomend investerings-
peil D.).1

Deze en dergelijke pijlen missen hun doel geheel in een samen-
leving, waarin ten aanzien van alle belangrijke doelstellingen van
economische politiek een voldoende mate van overeenstemrning
bestaat, waarin deze bovendien tot op grote hoogte zijn verwezen-
lijkt en waarin men zoekt naar normen voor loonpolitiek, welke
rekening houden met de wensen aangaande prijsstabiliteit en in-
komensverdeling.

Tot zover onze beschouwing met betrekking tot de critiek, welke
verband hield met werkgelegenheid en economische groei. Er blijft
nu ter bespreking het verband tussen de loon- en prijsontwikkeling,
waarop vooral SCHOUTEN de aandacht vestigde. De behandeling
van dit punt voert ons in feite reeds naar de derde categorie van

critiek, de critiek namelijk, welke zich richtte tegen de wijze van
hantering van het produktiviteitscriterium.

Binding van loon- en prijspolitiek
De huidige overheidspolitiek bevat een element van sterke bin-

ding tussen loon- en prijsbeleid, in die zin, dat aan de toestemming
tot loonsverhoging practisch de voorwaarde wordt verbonden van
een belofte tot prijsverlaging, prijsstabilisatie of beperking van
prijsverhoging   (tot het effect  van de loonsverhoging).

Deze binding met het prijsbeleid houdt direct verband met de
introductie  van het 'courdinatie-beginsel'. Aanzienlijke verschillen
in loon worden door velen als strijdig met de rechtvaardigheid
ervaren en ook, wanneer men daarover anders zou denken, kan
men niet de ogen sluiten voor de mogelijkheid van repercussies op
de niet of minder verhoogde lonen. Van het begin af aan is daarom
de 'co8rdinatie' d.w.z. een zeker optrekken van de lonen in be-
drijfstakken met een geringe productiviteitsgroei als element aan-
vaard. De consequentie is een sterke opwaartse druk op het prijs-
peil der betrokken producten en om het effect hiervan te compen-

1 Konjunkturbewuszte Lohnpolitik, Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium fur Wirtschaft, Bulletin nr. 72 p. 704, 1 4 april I 960,
§4 en 24· Vgl. ook p. 182.
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seren, moeten andere prijzen dalen. Het ligt dan voor de hand hier-
bij aan de prijzen uit de 'sterke' bedrijfstakken te denken en zo kwam
in feite een stelsel tot stand, dat het midden houdt tussen volledige
differentiatie en volledige aanvaarding van de gemiddelde produc-
tiviteitsstijging als richtsnoer voor allen.

Hoezeer ook de gedachtengang van de Regering begrijpelijk is
in het licht  van haar bezorgdheid  voor een stabiel prijsniveau;
het is niet te verwonderen, dat in deze gang van zaken de critiek
een dankbaar aangrijpingspunt vond.

In de eerste plaats zijn er bezwaren van formeel-juridische aard.
Men kan zich namelijk afvragen of het juist is, dat de overheid
haar bevoegdheden met betrekking tot de loonpolitiek gebruikt,
om een rechtstreekse invloed op de prijsvorming uit te oefenen.
De overheidsbevoegdheden op dat terrein zijn immers reeds vast-

gelegd in de Wet op de Economische Mededinging en de Prijzen-
wet. Wij laten deze kwestie voor wat zij is, doch stellen vast, dat de
in concreto gevolgde procedure tot grote wrevel in de kringen van
het bedrijfsleven heeft geleid.

Een tweede bezwaar betreft de grote mate van onzekerheid en
onbepaaldheid in deze materie. Wanneer is een verschil in loon-
niveau 'te groot?' Welk deel van de uit productiviteitsstijging ver-
wachte 9ruimte' moet worden gereserveerd voor prijsdaling, dus
in feite mede voor de lonen in de zwakkere bedrijfstakken?

Bedrijfsleven en overheid zagen zich hier voor een moeilijke op-
gave geplaatst. Zij, die de feitelijke beslissingen becritiseren, mogen
bedenken, dat men op nog onbetreden paden als het ware tastend
een weg moest zoeken.

Men heeft hierbij een bepaalde formule (voor het verdelen van
de 'ruimte') voorgesteld en weer een andere overwogeni, doch het
bezwaar van een zekere willekeur, welke, naar het gevoelen van
velen, een dergelijke verdelingsprocedure aankleeft, kon niet worden
weggenomen.

Het is nu eenmaal zo, dat afgedwongen beleving van solidariteit,
- in dit geval tussen groepen werknemers onderling - zelden in-
stemming vindt, ook al wordt het solidariteitsbeginsel door alle
betrokkenen aanvaard.

Er bestaat voorts een bezwaar van meer theoretische aard tegen
een dergelijke vaste formule, het bezwaar namelijk, dat zij uitgaat
van de door niets gesteunde veronderstelling, dat loonquota en
1 Vgl. S.-E.R.-publicatie  I962, no. 8  p.  18  en  bolage II. Eveneens J.E. AN-
DRIESSEN: 'Praktische' beschouwingen   over  de   gedifferentieerde  loon- en prijs-
vorming, Maandrchrlt Economic, jan.  I96 I  p.  173 en TH.C.M.J. VAN DE KLUNDERT
op. cit.  1962 p. 93 e.v.
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productiviteitsstijgingen parallelliteit vertonen. Alleen dan immers
kan de overheveling naar de werknemers in de achterblijvende
bedrijfstakken op de beoogde wijze verlopen.1

De ondervonden moeilijkheden verklaren - en billijken naar ons
gevoelen - het voorstel in het advies van de Sociaal-Economische
Raad van I 962, om de bestaande binding tussen loon- en prijsbeleid
te verbreken.

Er is evenwel ook critiek geleverd, welke dieper graaft. De ingreep
in de prijsvorming, zoals deze thans plaats vindt, is ook in andere,
dan de besproken zin, willekeurig.

Zij belet namelijk het volgen in de prijsbeweging van de golfslag
van het econornisch leven, zoals deze door vraag- en aanbodmuta-
ties wordt veroorzaakt. In dit verband wijst men op de effecten van
de veranderingen in de inkomenssfeer en op de substituties van
arbeid door kapitaal, welke optreden tengevolge van een onvoorspel-
bare, autonome en gedifferentieerde ontwikkeling in techniek en
van  mutaties  in het aanbod van productiefactoren. 2

Bevindt de loonpolitiek zich dan toch in een impasse? Het ant-
woord op deze vraag kan ontkennend zijn. De loonpolitiek kan
worden gehandhaafd, ook zonder de bestaande binding aan het
prijsbeleid.

Voor dit prijsbeleid staan de overheid de andere genoemde mid-
delen ten dienste. Prijspolitiek zou, naar onze opvatting, niet in
dienst behoren te worden gesteld van een zo vage doelstelling in de
sfeer van de inkomensverdeling, als in de 'coDrdinatie'-gedachte
is belichaamd.

'In  an essentially free-market economy, redistribution of income
via the price system has to pay a very high penalty in terrns of
resource misallocation', zo formuleerde - zij het in ander verband -
op ongeevenaard bondige wijze, DE Pous zijn opvatting, in de
meermalen genoemde beschouwing over de Nederlandse loon-
politiek. 3

1 Vgl. TH.C.M.J· VAN DE KLUNDERT Op. Cit. 1962 9 105·
2  Vgl.  D.B.J. SCHOUTEN: Theoretische beschouwingen over de gedifferentieerde
loon- en prijsvorming, Maandschrift Economic, october    1 960. De critiek   van
J.E. ANDRIEssEN in 'Praktische' beschouwingen over de gedifferentieerde loon-
en prijsvorming, Maandschr(ft Economie, januari  196I  p.  I65 e.v., vermag, naar ons
gevoelen, de theoretische constructie van SCHOUTEN nict aan te tasten. ANDRIESSEN
ontkent het realiteitsgehalte van de door SCHOUTEN gekozen uitgangspunten, doch
dat is een andere zaak.
3  J.W.   DE  POUS : Wages Policy  in the Netherlands,  rede te Melbourne,   1960,
paragraaf over 'relative wages'.
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Het begrip arbeidsproductiuiteit
De zo juist besproken critiek brengt ons op het spoor van een

tweetal belangrijke, onderling samenhangende problemen, waar-
voor een op de productiviteitsgroei afgestemde loonpolitiek zich
geplaatst ziet.

Het eerste vraagstuk betreft de begripsinhoud van de term
'productiviteitsontwikkeling'.

In Nederland wordt de arbeidsproductiviteit gemeten door ver-
gelijking van de - voor twee verschillende tijdvakken berekende -
quotienten van de volume-index van de productie en de werkge-
legenheid in man-jaren.1

Hieruit blijkt, dat men in wezen te doen heeft met een vergelijking
van volumina. Naar onze overtuiging moet evenwel de vraag wor-
den gesteld, of het niet meer zinvol zou zijn in economische samen-
hangen uit te gaan van een vergelijking van waarden.

In elk productieproces worden waarden opgeofferd om nieuwe
en hogere waarden te creeren. Het is het netto resultaat hierbij,
dat o.i. de juiste maatstaf zou zijn voor de productiviteit en  zo zou
een productiviteitsgroei dus betrekking dienen te hebben op de
verhouding tussen de netto voortgebrachte waarden in de verge-
leken perioden.2

Het tweede vraagstuk nu betreft de keuze van deze tijdvakken.
Terecht is naar ons gevoelen in het huidige systeem de eis gesteld,
dat het de toekomstige periode (corresponderend met de duur van
de arbeidsovereenkomst) is, welke met het overeenkomstige tijdvak
uit het verleden dient te worden vergeleken.

Dit voor de hand liggende uitgangspunt heeft zeer belangrijke
consequenties, wanneer men het combineert met de naar onze op-
vatting aangewezen weg van het vergelijken van waarden.

1   Vgl. J.B.D.  DERKsEN : Enkele opmerkingen  over de meting  van de arbeids-
productiviteit, E.S.B., 28 sept. 1960  p.  940 e.v. De schrijver is van oordeel,  dat
- met het oog op toevallige factoren en onzekerheden - de tijdvakken niet te
kort moeten worden genomen. (geen maandcij fers).
2   In deze geest H.W.J. BOSMAN: Loonbeleid in algemene  zin   I 960. De auteur
acht in economische vraagstukken een waardebegrip beter op zijn plaats dan een
technisch begrip als 'productiviteit'. Interessant in dit verband is het, dat
W.E.G. SALTER bij het bepalen van de productiviteitsgroei uitgaat van 'the
volume of saleable goods:   (op.  cit.   I961   9  2). De toevoeging 'saleable'  is  een
concessie in de richting van een waardemaatstaf.

Vgl. ook J.P. DE HEY: Vernieuwing van de loonpolitiek, E.S.B., to mei 196I
P· 497· DE HEY spreekt hier over de 'economische productiviteit i.p.v. de tech-
nische', hetgeen hem 'zeker op langere termijn gezien een betere maatstaf lijkt'.
De gedachte sluit enigermate aan de onze aan, Niet duidelijk is dan echter hoe
de schrijver even later de rentabiliteit als onderscheiden van de productiviteit
ter sprake brengt.
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Doet men dit, dan wordt immers de van marktsituaties afhanke-
lijke prijsontwikkeling tot medebepalende factor van de producti-
viteitsgroei.

Alle efTecten van inkomensverandering en substitutie van arbeid
door kapitaal, waarop de genoemde auteurs de aandacht vestigden,
spelen hun rol.

Wat men tracht te schatten is juist het toekomstige netto waarde-
overschot, zoals dit resulteert uit een vergelijking van de te brengen
waarde-offers en de verwachte opbrengsten.

De wens om naast de productiviteit eveneens de rentabiliteit in
de beschouwing te betrekken, is achterhaald. Ook veranderingen
in de ruilvoet behoeven niet meer als afzonderlijke factor in aan-
merking te worden genomen.1

Het is duidelijk, dat bij dit alles de werking van het marktmecha-
nisme (in de productenmarkten) is verondersteld. Anders gezegd,
dat aangenomen is, dat de overheid er in slaagt, om daar waar
groepsmacht de werking van dit mechanisme dreigt te verhinderen,
door haar kartelbeleid, resp. door ingrijpen op grond van de prijzen-
wet, een redelijke mate van mededinging in het leven te roepen.

Is langs deze weg dan een simpele en eenieder bevredigende
sleutel voor de practische loonpolitiek gevonden?

Twee overwegingen beletten het geven van een bevestigend ant-
woord.

In de eerste plaats blijven - zij het aanzienlijk minder gepronon-
ceerd - de bezwaren bestaan van het hanteren van een niet bevre-
digend te kwantificeren 'co6rdinatie-beginsel'. Ook bij de aanvaar-
ding van de waardevergelijking als maatstaf, zal er, zeker tijdelijk,
verschil blijken in de ontwikkeling van de productiviteit in de
onderscheiden bedrijfstakken, doch de mededinging - als werkzame
factor verondersteld - zal beletten, dat uitzonderlijke waarde-over-
schotten lang worden gecontinueerd.

In verschillende critische beschouwingen wordt gewezen op de
onhoudbare toestand, welke een voortgezet beleid van loondifferen-
tiatie zou doen ontstaan, wanneer de technische ontwikkeling zich
in een bepaalde bedrijfstak blijvend veel sneller voltrekt dan in
een andere.2

1 Wel kan een correctie nodig zijn i.v.m. wijzigingen in het algemeen prijs-
niveau. Deze is zonder moeite aan te brengen door het netto overschot in beide
vergeleken perioden op basis van hetzelfde (gemiddelde) prijspeil te berekenen.
2   Vgl. J· TINBERGEN: Optimale Loonpolitiek, Sociatisme m  Democratic,  mei  1962
P· 352 e.v. Vgl. eveneens H.J. WITI'EVEEN: op. Cit.  1960 pp. 99 en  xoo. De auteur
spreekt hier van 'op de iets langere duur belangrijke en steeds verder aangrociende
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Een dergelijke veronderstelde, eenzijdige, technische ontwikke-
ling leidt evenwel alleen tot steeds toenemende loonverschillen,
wanneer men de productiviteit in volumina meet. Legt men de
waardemaatstaf aan, dan zullen de loonverschillen - voorzover de
veronderstelling realiteitsgehalte bezit - wel blijvend, doch niet
steeds toenemend blijken te zijn. De sterke bedrijfstakken zullen
een zekere, maar geen stijgende voorsprong behouden. Een enkel
voorbeeld moge deze stelling verduidelijken.

Ter illustratie van de noodzaak van 'coBrdinatie' wordt vaak
gewezen op de situatie in de dienstensector. De productiviteits-
ontwikkeling dreigt daar achter te blijven, terwijl juist de vraag
naar diensten, bij toenemende algemene welvaart stijgt.

Deze stijgende vraag - een der inkomenseffecten, waarop SCHOU-
TEN wees - zal bij aanvankelijk gelijkblijvend aanbod tot prijsver-
hoging leiden. Deze verhoogde prijs is evenwel een element in de
schatting van de productiviteitsgroei, naar waarde gemeten, in de
volgende periode.

Omgekeerd zal een snelle productiviteitsstijging, welke zich uit
in een grotere productie tot prijsdaling leiden en zo de voorsprong
in productiviteitsgroei, in een volgende periode verminderen.

Komt de snelle stijging van de productiviteit niet tot uitdrukking
in een hogere productie, doch in toenemende winsten, dan zal meer
aanbod (uit nieuwe productie) worden uitgelokt, hetgeen in een
volgende perriode eveneens tot prijsdaling zal leiden.

Deze voorstelling van zaken is uiteraard slechts schematisch,
doch zij duidt aan, waarom, naar ons gevoelen, bij hantering van de
waardemaatstaf de blijvende, steeds toenemende verschillen niet
zullen optreden, met als gevolg, dat de 'courdinatie' veel van haar
betekenis verliest. De hiermede verbonden practische moeilijkheden
zullen daarom minder geprononceerd zijn.

Ten volle zijn wij ons ervan bewust, dat bij een dergelijk beleid,
dat bepaalde prijsstijgingen accepteert als consequenties van het
marktmechanisme, de doelstelling stabiliteit van het gemiddelde
prijspeil alleen kan worden verwezenlijkt, wanneer tegenover deze
stijgingen, elders in het systeem dalingen staan. In de discussies
over deze zaak wordt soms uitdrukking gegeven aan sterke twijfel
ten aanzien van het werkelijk optreden van deze prijsdalingen.

Naar ons gevoelen wettigt de ervaring geenszins een dergelijk
pessimisme. SALTER onderzocht de ontwikkeling in dit opzicht in

divergenties tussen de beloning voor gelijksoortige arbeid in de ene en de andere
bedrijfstak.'
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de   periode    I 942-1 950 in Engeland   en   in de Verenigde Staten.
Zijn zeer grondige studie brengt hem tot de conclusie, dat 'de
voordelen van de toegenomen productiviteit... dooreengenomen
aan de consumenten zijn doorgegeven' 1   in   de  vorm van lagere,
althans relatieflagere, prijzen. Abnormale stijgingen in de beloning
van een van de productiefactoren deden zich niet voor. Nu mag
uit de gegevens van SALTER niet worden afgeleid - de auteur wijst
hierop terecht2 -, dat er geen monopolies bestaan; het onderzochte
materiaal laat slechts de (belangrijke) conclusie toe, dat de even-
tueel in het begin van de periode van onderzoek bestaande mono-
polies niet in betekenis zijn toegenomen. Dit logisch noodzakelijk
voorbehoud tast in het kader van onze beschouwing de waarde van
de conclusie nauwelijks   aan. In SALTER'S woorden: 'Het blijkt
derhalve dat de vaak tot uiting gebrachte vrees, dat de monopo-
listische groepen in de samenleving zich de voordelen van produc-
tiviteitsverbetering toeeigenen, grotendeels ongegrond is'.3

Ook anderen oordelen  in deze geest4, al blijven  er ook stemmen
getuigen van bezorgdheid over de 'administered prices'.5

In deze nog steeds omstreden zaak kiezen wij de zijde van hen,
die in de werking van concurrentie geloven.

In dit verband mag ook worden verwezen naar gegevens,
welke ons van nut zullen zijn bij de bespreking van de resul-

1   W·E.G. SALTER: Productivity and Technical Change,  1960  p.  I 58
2  idem,  P-  159
3 idem, 9 158.
4 Vgl. GOTTFRIED HABERLER art. Cit. 1960 p. I 04· De auteur ontkent in ieder
geval een blijvende opwaartse druk op het prijspeil tengevolge van monopolies
en ondersteunt zijn these met sprekende cijfers over de winstmarges bij eind-
producten in de V.S. in de jaren I948-1957· Vgl. ook p.  I Io.

Zie  eveneens  W.J. V.D.  OESTIJNE: Prijsvorming en inkomstenvorming, Het
vraagstuk van de koppeling van lonen en prijzen, De Economist, mei  I 958 p.  324,
'uit dien hoofde (het verschijnen van vele nieuwe goederen in de laatste decennia
op de markt D.) is de concurrentie intensiever geworden: J. PEN geeft als zijn
oordeel: 'de concurrentie  is  niet  dood;  zij is vervormd, beperkt, maar slechts
zelden uitgeschakeld', Harmonie en Conflict,  1962 pp.  I 21/1 22.

Ook P.P. VAN BERKUM is van oordeel, dat, tegengestelde tendenties ten spijt,
mede door het mededingingsbeleid 'de kanalen voor een gezonde concurrentie
open gehouden (worden)' en dat 'de concurrentie feller (is) dan men denkt'.
De  toekomst als probleem  voor de econoom, Maand,chrift Economie, april   1959
P·  35 I
5 Vgl. het STAFF-repOrt 1959 PP 432/439· In  Nederland: A. HEERTJE :   PrijS-
t heorie en prijspolitiek  van de overheid, De Economist, april/mei  I 962  p.  32 1  e.v.
De auteur neemt aan, dat monopolie-winsten soms uitgesteld worden gerealiseerd.
Ook CoppEs bestrijdt de opvatting van VAN DE WOESTIJNE t.a.v. de voldoende
werking van de concurrentie.  Zie TH. COPPES: De loonpolitiek in discussie,  naar
vrijere loonvorming, Lering en Leiding,   1959  9  67  e.v.
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taten  van  het op prijsstabilisatie gerichte beleid.1  Van  de,  ten  be-
hoeve van de index voor de kosten van levensonderhoud waarge-
nomen ruim 300 prijzen bleek 27% te zijn gedaald en ruim 7%
gelijk of nagenoeg gelijk te zijn gebleven. Dat het effect van de
stijging van de overige prijzen per saldo overheerste ,blijkt uit het
verloop van de indexcijfers. Dit zou evenwel slechts als argument
tegen onze opvatting kunnen worden aangevoerd, indien in de
desbetreffende periode een loonbeleid conform onze suggesties zou
zijn gevoerd. 2

Het lijkt niet onrealistisch aan te nemen, dat de ongetwijfeld
- potentieel of actueel - bestaande rigiditeiten, welke met de struc-
tuur van vele markten samenhangen, op iets langere termijn gezien,
de doorwerking van fundamentele economische krachten niet ver-
mogen te verhinderen. Zeker niet, wanneer de overheid de haar
ter beschikking staande instrumenten van kartel- en prijsbeleid
met kracht hanteert. Met kracht, maar tegelijk ook met de wijsheid,
die voortvloeit uit het door SCHOUTEN nog eens gememoreerde
'vertrouwen in de ordenende kracht van de vrije prijsbewegingen'.3

***

1 Vgl. p. 258.
2 In dit verband moge worden opgemerkt, dat het van teveel optimisme zou
getuigen, indien men zou veronderstellen, dat het feitelijk gevoerde loonbeleid
steeds nauwkeurig op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit (ook
naar volumina gemeten) werd afgestemd.

Vgl. b.v. J. PEN: Het loonadvies van de S.-E.R.: verhulde balsturigheid, E.S.B.,
25 juli I 962 9 705· De schrijver signaleert hier, hoe de lonen sterker stegen dan
de arbeidsproductiviteit, met als gevolg dat de arbeidskosten in 196 I met 7%
stegen.

Vgl. eveneens de uitspraak van de Minister van Economische Zaken op een
congres van het N.V.V. te Rotterdam op 29 juni  1962: 'dat in de periode van
drie jaar 1959-I 962 de loonsom per werknemer met  24% is gestegen, tegenover
een  stijging  van de arbeidsproductiviteit met slechts  I 1% :

Vgl. Ook CARL FOHL: Geldwertstabilisierung bei Vollbeschaftigung. In Stabile
Preise in Wachsender Wirtschaft, Das Infiationsproblem, uitg. G. Bombach,
I 960  p.   I 53· 'Der Vorgang der Preisanpassung nach unten,  der nach unserer
Vermutung mit groszer Wahrscheinlichkeit und in einem fuer die Erhaltung
der Lohnquote ausreichende Masze eintreten wurde, fordert eine gewisse Zeit.
ErhOht man die Lohne, ohne diese Zeit abzuwarten, so tritt die Preissenkung
selbstverstiindlich nicht ein'.

Deschrijverwijst verderopde vicieuzecirkel, welke ontstaat, als de ondernemers
de prijzen niet verlagen, omdat zij loonsverhogingen verwachten en de werk-
nemers deze verhogingen vorderen, omdat de prijzen niet verlaagd worden.
(9  1 54)
3  D.B.J.  ScHouTEN :   Over  doen en laten  bij het centraal-economisch beleid,
1960 p. 24·
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De tweede moeilijkheid, welke door het aanvaarden van een
waardevergelijking niet wordt opgelost - wellicht zelfs nog wordt
geaccentueerd - is die van de concrete bepaling van de toekomstige
groei van de productiviteit. Wie zal de resultante van alle, in een
onzekere toekomst werkzame, krachten schatten?

Het is duidelijk, dat hier een bijzonder beroep zal moeten worden
gedaan op die partners in het loongesprek, voor wie de schatting
van onzekere, toekomstige ontwikkelingen een essentieel element
van hun functie vormt, op de ondernemers. Met erkenning van
alle individuele fouten en vergissingen, welke voorkwamen en
zullen blijven voorkomen, moet toch worden vastgesteld, dat de
ondernemer ten aanzien van de eigen deelmarkt de aangewezen
deskundige   is.1   Men kan terecht aanvoeren, dat bekwaamheid
geen waarborg voor objectiviteit vormt. Een beslissing over lonen
valt in onze samenleving echter niet zonder meer tengevolge van een
uitspraak van ondernemers; zij is (gelukkig) het resultaat van over-
leg met werknemers, welke zeker ook hun specifieke deskundigheid
in dit overleg zullen inbrengen.2

De hier ontwikkelde gedachtengang impliceert, dat de vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven ten aanzien van de schatting van
de, naar waarde gemeten, productiviteitsgroei tot overeenstemming
moeten komen. Dit is geen eenvoudige zaak, doch men zou kunnen
opmerken, dat in ieder geval ruimte geschapen is voor het 'beleid',
dat, naar het oordeel van critici van de huidige gang van zaken,
in de laatste jaren onvoldoende aan bod gekomen is.

De mogelijkheid tot ingrijpen door de overheid zal niet kunnen
wot den gemist  en in feite wordt - zoals wij reeds vaststelden  - een
volledig uitschakelen van de overheid, door vrijwel niemand be-
pleit. De verschillen in opvatting tussen de voorstanders van de
bestaande procedure en de grote meerderhied van de Sociaal-
Economische Raad, zoals deze in het jongste advies naar voren
kwamen, hebben, naar wij zagen, betrekking op de 'dosering' van
de invloed van het bedrijfsleven en van de overheid.

De Sociaal-Economische Raad aanvaardt de algemene doelstel-
lingen en stelt vertrouwen in het vermogen van de privaatrechte-

1 Eventuele individuele uitzonderingen tasten uiteraard deze stelling in haar
algemeenheid niet aan.
2 In de huidige situatie vormt een bescherming van werknemers tegen event.
onredelijke werkgevers geen actueel probleem.

Vgl. A. HEERTJE : Prijstheorie en prijspolitiek  van de overheid, De Economist,
april/mei    I 962   9    343· HEERTLE signaleert veeleer samenwerking dan tegen-
stelling tussen werkgevers en werknemers bij de loonvorming. '. . . en zeker in
Nederland zijn de werkgevers veelal de beste verdedigers van de loonsverhoging'.
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lijke organisaties van werkgevers en werknemers, om deze te helpen
verwezenlijken. Anderen delen dit vertrouwen niet en verwijzen
hierbij naar het feit, dat zelfs, ondanks een veelvuldig overheids-
ingrijpen, de loonstijging in de laatste jaren de groei van de produc-
tiviteit heeft overtroffen.1

'Het is een volstrekte onmogelijkheid de doelstellingen van
volledige werkgelegenheid en stabiele geldswaarde te verenigen met
een loonpolitiek, welke de georganiseerde macht van de vakbe-
weging volledig uitbuit', zo waarschuwde VAN BERKUM enige tijd
geleden. Om er op te laten volgen: 'Uiteindelijk zal derhalve moe-
ten blijken, of een democratisch regiem een vaste maat van full
employment zal weten te prefereren tegen de prijs van grotere
zelfdiscipline in de sfeer van lonen en prijzen, boven grotere eco-
nomische bewegingsvrijheid met grotere fluctuaties in werkgelegen-
heid, loon- en winstmarges.

Dit is bij uitstek het probleem van onze tijd'.2

Het probleem lijkt nog, of wellicht beter, weer, volop actueel.
Er zijn thans inderdaad, conformde laatstevoorstellenvande Sociaal-
Economische Raad, veranderingen in het organisatorisch kader
aangebracht, welke een zeker terugtreden van de overheid ten
behoeve van de organisaties van werknemers en werkgevers be-
tekenen3, maar het is nog te vroeg om te voorspellen tot welke
resultaten dit zal leiden.

Men kan evenwel, naar ons gevoelen aannemen, dat zij, die
verantwoordelijkheid dragen voor de practische loonpolitiek op
het niveau van bedrijfstak en onderneming, in een zorgvuldige
raming van de toekomstige ontwikkeling van de productiviteit,
gemeten naar netto waarde-overschotten, een uiterst belangrijke en
nuttige norm zullen vinden. Het beschouwen van de groei van de
productiviteit in het verleden, over een wat langere periode, kan
hierbij ter orientatie van belang  zijn; een rechtstreeks bruikbare
aanwijzing voor de toekomst is er niet van te verwachten. Daarvoor

1 Vgl. de reeds genoemde artikelen van MAURITZ, PEN en VAN DER VEN in
ES.B. van  25 juli  en  I  aug.  I 962.  Het is van groot gewicht,  dat ook de grootste
werkgeversorganisatie, het C.S.W.V. dit (zelf)vertrouwen niet deelt.
2    . . VAN BERKUM :   Inflatie en volle werkgelegenheid, Katholiek   Staatkundig
Maandschrift, I 956 p. I F
3 Een 'zeker terugtreden', want de S.-E.R. liet - hoezeer ook bereid bepaalde
risico's te aanvaarden - toch een nood-uitgang, in de vorm van overhei(is-
ingrijpen, open.

Hetjongste advies'inzake de begrenzing van de stijging der loonkosten  in  1963',
waarbij een loonsverhoging van 2,7% aanvaardbaar wordt geacht, bij een
'ruimte'  van  I,2 %, wijst  er op, dat inderdaad enig risico genomen wordt.
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is het patroon van de in de economische bedrijvigheid optredende
veranderingen te grillig.

Met het verlangen zdlf verantwoordelijkheid te dragen,  zdlf een
beleid te voeren, is de aanvaarding van deze norm zeer wel ver-
enigbaar. Zij vraagt, zoals wij zagen, dat men over de dingen van
de dag heen kijkt en zoekt naar een zinvolle inpassing van het loon-
niveau in het economisch milieu, zoals dit in belangrijke mate
wordt bepaald door de ontwikkelingen op de specifieke deelmark-
ten, waarop de bedrijfstak (of onderneming) opereert.

Het is geen eenvoudige, maar naar onze opvatting, wel uitvoer-
bare taak. Ook hier is nog actueel een woord Van VAN BE:RKUM
- dat in de oorspronkelijke samenhang volgde op de aanduiding
van 'het probleem van  onze  tijd'  -: 'wij behoren  er met optimisme
tegenover te staan.'

Tot dusverre is vooral gesproken over de bedrijfstaksgewijze be-
nadering van het vraagstuk van de productiviteitsgroei. Ten aan-
zien van de prognoses met betrekking tot de macro-economische
ontwikkeling, bestaat er o.i. geen enkel bezwaar tegen het blijven
vaststellen van de indicaties aangaande de nationale 'ruimte' op
de gebruikelijke wijze, indien het vergelijken van waarden op
moeilijkheden zou stuiten.

Deze macro-economischeverkenningenvande mogelijkhedenvoor
de naaste toekomst, zoals deze tot dusverre door het Centraal
Planbureau worden verricht en in de, op deze arbeid gebaseerde
publicaties van de Sociaal-Economische Raad worden uitgewerkt,
zijn voor de loonpolitiek van de grootste betekenis.

Zij vormen een element, dat zeker behouden dient te blijven, al
kan er twijfel bestaan aan de mogelijkheid, resp. wenselijkheid van
het twee maal per jaar opmaken van een dergelijk macro-econo-
misch 'bestek', zoals in het besproken advies van de Raad wordt
aanbevolen.

' Beschutte'  bedrijuen en overheidssalarissen
In het kader van de problematiek der criteria worden niet zelden

als afzonderlijke en bijzonder moeilijke vraagstukken, de vaststelling
van normen voor lonen in 'beschutte' bedrijven of bedrijfstakken
en het eigen salarisbeleid van de overheid aan de orde gesteld.

Onder 'beschutte' bedrijven zijn, zoals de term suggereert, die
bedrijven te verstaan, welke niet of nauwelijks met mededinging
worden geconfronteerd. Indien men er - als redelijke veronderstel-
ling - van uitgaat, dat ongewenste monopolievorming door de,
daartoe met wapenen van kartel- en prijsbeleid uitgeruste, overheid
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is geelimineerd, dan zullen werkelijk beschutte bedrijven slechts
dAAr voorkomen waar concurrentie onmogelijk is, of ongewenst
wordt geacht. Te denken valt hier aan bedrijven voor openbare
dienstverlening, aan bepaalde sectoren van de landbouw en even-
eens  van de gezondheidszorg. 1

In dergelijke gevallen, waarin de overheid zelf prijzen vaststelt
of sanctioneert, kan men moeilijk anders verwachten,  dan dat deze
overheid zich ook zelf een oordeel wenst te vormen met betrekking
tot loonsverhogingen, welke van directe invloed op de (beheerste)
prijzen kunnen zijn. Aan vaststelling c.q. goedkeuring van lonen
en salarissen door de overheid valt hier zeker niet te ontkomen.
Het offer aan vrijheid is de prijs voor het 'beschut'-zijn. Waardoor
zal de overheid zich dan bij haar beoordeling laten leiden, waar
vindt zij criteria?

Het ontbreken van mededinging heeft het kompas van de rela-
tieve schaarste onklaar gemaakt en daarmede ook de betekenis
van een vergelijking van waarde-overschotten in de door ons be-
sproken zin, verzwakt.

De overheid zal daarom voor de bepaling van normen mede zijn
aangewezen op de ontwikkeling van het loonpeil in het algemeen.
Dit zal met name het geval zijn, wanneer de betekenis van de be-
trokken sectoren ten opzichte van het bedrijfsleven als geheel ge-
ring is.

Is dit evenwel niet zo, dan bestaat het gevaar, dat het loon- of
salarispeil, zoals dit door de overheid wordt vastgesteld, tot al-
gemene norm wordt verheven, hetgeen de gehele loonstructuur in
beweging kan brengen.2 In dergelijke gevallen zal de overheid zich
rechtstreeks orienteren op haar algemene doelstellingen van econo-
misch beleid.

Hetgeen hierboven ten aanzien van het vaststellen van een loon-
niveau voor de 'beschutte' bedrijven werd opgemerkt, geldt mu-
tatis mutandis voor het salarisbeleid van de overheid ten opzichte
van haar eigen dienaren.

Ten tijde van concrete maatregelen zal dit salarisbeleid evenzeer
critiek ontmoeten, als dit bij vele loonvaststellingen in het bedrijfs-
leven het geval is. Het lijkt echter weinig consequent aan de over-
heid zonder bezwaar een uiterst belangrijke taak met betrekking
tot economische groei, werkgelegenheid en rechtvaardige inkomens-
verdeling te geven, doch haar het vertrouwen te onthouden,

1    gl.   P.P.   VAN BERKUM: Economische aspecten  van de gezondheidszorg   in
Nederland, Maandsch«ft Economic, jan. I962 9 187 e.v. Eveneens L.M.J. GRooT
op.  cit.   I 960  p.   i 6  e.v.
2 Vgl· de situatie in Engeland, p.p. 54/55·
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wanneer het gaat om de honorering van haar eigen dienaren.
Ook in deze, vaak gereleveerde zaak, kan o.i. geen obstakel voor

het voortzetten van een nationale loonpolitiek worden gezien.

§ 9 DE LOONPOLITIEK
IN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Nu ten aanzien van het welslagen van het, in het verdrag van
Rome, uitgestippelde plan tot het in het leven roepen van een
gemeenschappelijke markt, nauwelijks reele twijfel meer mogelijk
is, is de vraag actueel, of ook in de toekomst loonpolitiek, als in-
strument van economische politiek gehandhaafd zal kunnen, resp.
moeten worden.

Het antwoord op deze vraag wordt, zoals voor de hand ligt, be-paald door de trekken, welke deze gemeenschappelijk markt zal
vertonen.

Wanneer deze markt een facet zou zijn van een ten volle uitge-
groeide politieke eenheid - zoals deze door een groep 'Europeanen'
wordt gewenst - dan vervalt vanzelf de ratio van een Nederlandse
loonpolitiek. Er is dan immers geen specifiek subject meer, dat
loonbeleid - of enig ander Nederlands beleid - zou kunnen voeren.
Het zou een Europese overheid zijn, die voor de taak zou staan te
beslissen, of er - en zo ja,  hoe een Europese loonpolitiek zou moeten
worden gevoerd.

Een hier relevant te achten verschil tussen de econornie van een
toekomstig groter Europees gebied en de Nederlandse volkshuis-
houding, is gelegen in het minder 'open' zijn, begrepen als minder
afhankelijk zijn van buitenlandse handel. De hieruit voortvloeiende
grotere autonomie met betrekking tot het economisch beleid in het
algemeen en de conjunctuurpolitiek in het bijzonder, zou het voeren
van een event. Europese loonpolitiek vergemakkelijken.

Tevens lijkt op zich zelf een grotere stabiliteit te verwachten, als
gevolg van de mogelukheid tot interne compensatie van tegenge-
stelde fluctuaties. 1

1   Vgl·  P.P.  vAN  BERKuM:  Nationale  en  Europese Conjunctuurpolitiek, Maand-
schrift Economic,  feb.   I 960 9  261.  Van een tegengestelde mening getuigt H.  Vos:
Internationale Coordinatie der economische politiek, Pre-advies voor de Verg.
voor de Staathuishoudkunde,  I96 I p.7 1.D e verwijzing naar de  V.S.,  ter  moti-
vering van zijn opvatting, dat een grote markt geen waarborg voor conjunctuur-
stabiliteit biedt, lijkt niet overtuigend. De samenleving daar verschilt op tal van
relevante punten te zeer van de Europese. Men denke bijv. aan de geringere
invloed van de overheid op het economisch gebeuren.
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Edn prealabele vraag is dan echter,  of het hanteren van het in-
strument van loonpolitiek nog nodig zou zijn.

Het antwoord op deze vraag zal mede worden bepaald door het
institutionele kader, dat in een dergelijke Europese samenleving
mag worden verwacht. Hoe zal het met name gesteld zijn met de
kansen op samenwerking tussen werkgevers en werknemers en tus-
sen deze beide en de overheid? Indien men er in het algemeen van
zou uitgaan - en dit lijkt niet onredelijk - dat de behoefte aan
loonbeheersing groeit in evenredigheid met de toeneming van
machtsuitoefening door pressie-groepen, dan lijkt een bevestigend
antwoord op de vraag naar de noodzaak van een toekomstig Euro-
pees loonbeleid, wel zeer waarschijnlijk.

Dit antwoord hangt intussen  mede  af van de mate, waarin volle-
dige werkgelegenheid als centrale doelstelling, d.w.z. als doelstel-
ling met een vrijwel absoluut karakter, wordt erkend. De
overal waar te nemen correlatie tussen het tempo van loonstij-
ging en de werkgelegenheid spreekt in dit opzicht een duidelijke
taal.

Zou men een zekere, beperkte werkloosheid niet onaanvaardbaar
achten, dan zouden de instrumenten van monetair beleid en bud-
get-politiek een aanrnerkelijk groter stabiliserend effect op de loon-
en prijsniveaux kunnen verkrijgen dan thans het geval  is. 1

Het valt moeilijk te zeggen, in hoeverre het standpunt van een
'Europese overheid' hierin al dan niet met dat van de Nederlandse
Regering zou overeenkomen.

Nog veel meer speculatief worden de beschouwingen, wanneer
men - los van de vraag naar de wenselijkheid - de kwestie onder
ogen ziet, of een Europees loonbeleid mogelijk zou zijn.

Men  kan hier denken  aan een woord van DUNLOP : 'There  is  a
deep-seated intellectual habit. . . for writers on wage determina-
tion to generalize from the experience of their own country. They
tend to assume the unique validity of their native institutions, be
they American, British, Swedish or French'.2

En evenzeer lijkt een opmerking van ROBERTS toepasselijk: 'Loon-

1    gl.    S.    POSTHUMA : Internationale CoOrdinatie   der economische politiek,
Pre-advies voor de Verg. voor de Staathuishoudkunde,  1961  pp.  50/5 I. Middelen
in het monetaire en financiele vlak alleen acht Posthuma thans 'ten enenmale
onvoldoende'. Het ex post corrigeren 'van een onbeheerste kostenontwikkeling
door restrictieve monetaire en financiele maatregelen is niet mogelijk, zonder
aantasting van de werkgelegenheid  en het tempo van ontwikkeling'  (51).
2  JoHN  T.   DuNLop: The theory  of wage determination, 1957, Introduction,
p. X. Wij moeten er dus voor waken, dat bij een event. herdruk van dit belang-
wekkende boek, niet ook 'Dutch' vermeld wordt.
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politiek moet onvermijdelijk gesteld worden in het kader van sociale
en politieke instituties, tradities en gebruiken  van elk volk'.1

In dit kader nemen de opvattingen over doelstellingen van econo-
mische politiek een belangrijke plaats in. Zo men al kan zeggen,
dat er een grote mate van overeenstemming bestaat met betrekking
tot de doelstellingen zelf, zo voelt men toch twijfel opkomen, als
het gaat om verdere precisering en om de vaststelling van priori-
teiten in situaties, waarin de doelstellingen als het ware concur-
rerend zijn.

Opnieuw moet men vaststellen, dat een prognose ten aanzien van
de ontwikkeling van de opvattingen in een voor ons liggende periode
van tien of meer jaren, weinig realiteitsgehalte kan hebben. Een
belangrijke rol speelt hierbij de overweging, dat er een juiste ver-
houding moet bestaan tussen de waarde, welke men hecht aan de
doelstellingen en de waarden, welke bij het gebruik van het instru-
ment worden opgeofferd, met name de waarde van de vrijheid
tot eigen lotsbepaling van personen en groepen. 2

'Men dient voorts nimmer te vergeten, dat aan een vergroting van
het instrumentarium grenzen zijn gesteld, doordat met zulk een
vergroting van het aantal instrumenten tevens vrijheden worden
aangetast, waarvan de onaantastbaarheid weliswaar niet expressis
verbis in de verdragen is opgenomen, maar die niettemin een zo-
danig integrerend  deel  vor men  van het algemene welvaartsbegrip,
dat zij het gehele vraagstuk relativeren', zo concludeert POSTHUMA
in een recente studie over een analoog onderwerp.3

Hetgeen wij vaststelden over de opvattingen in de kringen van
werkgevers en werknemers in enkele andere landen van de toe-
komstige economische gemeenschap, laat geen twijfel over ten aan-
zien van het antwoord op de vraag naar de mogelijkheid van loon-
politiek, indien de huidige situatie maatgevend zou zijn.

De opvattingen kunnen zich echter wijzigen in overeenstemming
met de ontwikkeling van het theoretisch denken op dit terrein en
daarom is een werkelijk antwoord op de vraag, of in een eventueel
toekornstig, volledig politiek geintegreerd Europa een loonpolitiek
mogelijk zou zijn, thans niet te geven.

***

Meer aansluiting bij de waarschijnlijke ontwikkeling vindt men

1  B.C.  ROBERTS op. cit.  I958 p.  20 Vgl. ook R.G. HAwrREY op. cit.  1955 P· 3 :
'Wages policy cannot be separated from economic institutions as a whole'.
2 Vgl. Pp. 285/286.
3 S· POSTHUMA Op. Cit. I961 p. 51.
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evenwel, wanneer men als (eventueel voorlopig) eindpunt van het
integratie-streven een gemeenschappelijke markt ziet, welke func-
tioneert, mede dank zij een op strategische punten gecoardineerd,
economisch beleid  van de deelnemende souvereine staten.1

Een dergelijk geco6rdineerd beleid veronderstellen wij hier -
teneinde niet te zeer buiten het kader van onze studie te treden -
zonder nadere bewijsvoering, als voorwaarde. Voor de motivering
van deze veronderstelling moge worden verwezen naar een aantal
publicaties op dit terrein.2

Van grote betekenis is hierbij de inwisselbaarheid der valuta's,
welke reeds tot op grote hoogte werd verwezenlijkt. Met vrije in-
wisselbaarheid is, Zoals VAN BERKUM het uitdrukt: 'volledige  con-
juctuur-autonomie onverenigbaar. 3

De eerste vraag is dan, of in de huidige constellatie tot deze
strategische punten ook de loonvorming moet worden gerekend.
KESSLER voerde in dit verband een pleidooi voor een geco8rdineerde
loonpolitiek, doch anderen wezen er op, dat in de overige landen de
voorwaarden hiertoe (nog) niet zijn vervuld.4 Bij deze laatste op-
vatting zouden wij ons willen aansluiten. Vooralsnog ontbreekt in
de partnerlanden 6n de bereidheid dn het instrumentarium.

Zo blijft dan, als actueel, de vraag over, of Nederland als enig
land loonpolitiek kan voeren in een groeiende gemeenschappelijke
markt.

De veranderingen, welke optreden, bestaan in de voortschrijden-
de opheffing van de belemmeringen in het verkeer van mensen,
goederen en geld; er ontstaat een (nog) grotere beweeglijkheid van
de productiefactoren. Wordt dan, - zo kan men de vraag preciseren
- het loon- en prijsniveau niet zodanig door de gehele markt be-

1    gl.  P.P.  VAN BERKUM: Nationale en Europese Conjunctuurpolitiek, Maand-
schrift Economic,  feb.   I 960  p.  260 : 'Realistischer lijkt het derhalve om  uit  te  gaan
van een economische integratie, die voorshands niet verder gaat dan een tol-unie
met een gemeenschappelijk buitentarief'.
2   Vgl.   P.P.   VAN    BERKUM   art.    cit.    1960   en   de aldaar genoemde literatuur.
Eveneens de pre-adviezen voor de Verg. voor de Staathuishoudkunde, 196   :
Internationale Coordinatie van de economische politiek van de hand van
J·  POLAK, S. PosTHUMA en H. Vos, o.m. pA  71  en 72 van het advies van laatst-
genoemde.

Vgl. ook E.W. MEIER:De Europese Economische Integratie, 1958, Hoofdstuk V,
alsmede A.H.M. ALBREGTS: De Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking, I948-1958, Maandschrift Economic, sept. 1958 9 613 e.v.
3  .P. VAN BERKUM art. cit. feb. I960 P. 262.
4 KESSLER voerde dit pleidooi in de Verg. voor de Staathuishoudkunde bij de
behandeling van de genoemde pre-adviezen over Internationale coardinatie der
economische politiek.   Vgl. het verslag   van de vergadering   van   9   dec.    I 96 I.
VOS, WrITEVEEN en POLAK achtten de tijd niet rijp.
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paald, dat er geen speelruimte voor een eigen Nederlands loon-
beleid overblijft.?

Wij zouden allereerst willen antwoorden met een verwijzing naar
de gang van zaken met betrekking tot de reeds grotendeels bereikte
integratie van de econornieen van Belgie, Luxemburg en Nederland.

Deze heeft in geen enkel opzicht aan de mogelijkheid tot het voeren
van loonpolitiek in Nederland afbreuk gedaan.

Het is ongetwijfeld juist, dat de vrijheid tot het verrichten van
arbeid in andere landen, in de grensstreken een zeker probleem
heeft geschapen. De moeilijkheden zijn echter niet van een zodanige
omvang, dat zij voor een nationale loonpolitiek een wezenlijk ob-
stakel vormen en men mag verwachten, dat een verdergaande
integratie het hier liggende vraagstuk van zijn scherpste kanten
zal ontdoen. Men moet immers aannemen, dat juist het bestaan
van 66n markt de - regionaal bezien, abrupte -scheidingslijn tussen
niveaux van lonen en prijzen zal vervagen of doen verdwijnen.

Men hoede zich evenwel voor het misverstand, dat in een gemeen-
schappelijke markt geen grote verschillen in inkomens meer zouden
kunnen voorkomen. De inkomens, waaronder de lonen, zijn nu
eenmaal gebonden aan het economisch potentieel, zoals dit van
streek tot streek variaties   -  en soms grote variaties - vertoont. Va-
riaties in grondstoffenrijkdom, bodemgesteldheid, klimaat, geschikt-
heid voor tourisme,   en niet minder belangrijk, variaties in arbeids-
lust, discipline, organisatievermogen en spaarzin van de bevolking.

De totale reflex van al deze factoren in de inkomensvorming
wordt door grotere mobiliteit van arbeid en kapitaal slechts in
beperkte mate beinvloed. Illustratief in dit opzicht zijn de verschil-
len, welke ook in Nederland bestaan ten aanzien van de gemiddelde
inkomens  in de onderscheiden provincies.1

De verklaring ligt in de beperkingen, zoals deze in concreto met
betrekking tot de mobiliteit van de bevolking blijken te bestaan.
Beperkingen, welke berusten op gehechtheid aan huis, omgeving
en sociaal milieu. In internationaal verband gezien, blijft boven-
dien - bij alle vrijheid in het verkeer van personen - de belangrijke
taalbarridre bestaan. Ook verschillen in klimaat en milieu zijn dan
in   verhouding veel groter. 2

1   Vgl.   Inkomensverdeling   I 958, regionale gegevens: C. B.S.-publicatie,   I 962.
In Noordholland is het gemiddelde inkomen 45% hoger dan in Drenthe.

Vgl. eveneens A. STURM'rHAL op. cit. I957 P· I 56, tabel L
De schrijver geeft hierin verschillen in lonen tussen de provincies en Parijs weer,

welke tot 25% Oplopen.
2 Men denke in dit verband aan de moeilijkheden, welke Spaanse en Italiaanse
arbeiders in Nederland te overwinnen hebben.
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De soms vernomen opvatting, dat de gelijkheid van de reele
lonen een voorwaarde voor Europese integratie zou vormen, moet
dan ook, op grond van het bovenstaande, als onjuist worden be-
schouwd. Wel zullen een aantal bestaande verschillen tengevolge
van de beperkte vergroting van de mobiliteit van arbeid en de
veel verdergaande vergroting van de mobiliteit van geld en goederen
worden afgezwakt.

De ratio voor een nationale loonpolitiek zal hierdoor echter niet
komen te vervallen. De werkelijke grond voor deze politiek is te
vinden - wij worden niet moede het te herhalen - in de institutiona-
lisering van de arbeidsmarkt. Daar zijn tengevolge van machts-
vorming rigiditeiten ontstaan aan de zijde van vraag en aanbod en
tegelijkertijd heeft de overheid er haar doelstelling van volledige
werkgelegenheid ingebracht. Een doelstelling, welke zou kunnen
worden vertaald als een onuitputtelijke vraag naar arbeid, ongeacht
het aanbod en het prijsniveau. Onder deze omstandigheden kan de
overheid tegenover dit 'prijsniveau', dat is tegenover de hoogte der
lonen, niet onverschillig staan.

Deze constellatie wordt in een groeiende gemeenschappelijke
markt slechts veranderd, inzoverre de Nederlandse arbeidsmarkt
zijn karakter als zelfstandige 'deelmarkt' verliest. Dit nu is, ten-
gevolge  van  de  - in internationaal verband gezien, beperkte - ver-
groting van de mobiliteit van arbeid, niet het geval.

De conclusie is dan ook, dat in de periode van groei naar een
gemeenschappelijke markt en ook daarna, het voeren van een loon-
politiek in Nederland, zinvol blijft.

Wel zal het overweging verdienen, na te gaan, in hoeverre deze
loonpolitiek veranderd kan worden op twee punten, welke in andere
landen de grootste weerstand blijken te wekken, t.w. de gedetail-
leerdheid van het oveheidsingrijpen en de vrij willekeurige kop-
peling van het loonbeleid aan prijsmaatregelen. Een wijziging van
het concrete beleid in deze, zou de kans vergroten, dat ook in de
partnerlanden loonpolitiek onder de volwaardige instrumenten van
economische politiek wordt opgenomen en dat een coardinatie van
het beleid op dit stuk, zou worden verkregen.

Hier ligt, naar ons gevoelen, een aspect, dat bij de beoordeling
van de recente voorstellen van de Sociaal-Economische Raad mede
een rol kon spelen.

  IO DE RESULTATEN

De vraag dient nu onder ogen te worden gezien tot welke resultaten
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de in Nederland gevoerde economische politiek heeft geleid.
Op de in deze studie gebruikelijke wijze is een tabel opgesteld,

waarin de ontwikkeling op een aantal relevante punten is weer-
gegeven.

TABEL I 6

NEDERLAND
1953 = Ioo, tenzij anders vermeld.

gegeuens m.b.t. groei werk- Prijspeit lonen
loosh£id

jaar   beuot- by. nat. rdel nat. % part. k.u.l. k.u.1. werk- toonsom
king product inkomen cons. nzmers per

aandeet we,kn.
totaal p.hoofd

I      2     3     4     5     6     7     8     9     10     II

1950         96           78          88          92          2, I             9 I           90           89         68,5             83
I95 1          98           89          89          92 2,4 IOI 100        99       70,2          92

I952 99 93 91 93 3,4 IOI IOI IOO 69,3 96
I 953 I 00 I 00 IOO IOO 2,8 100 IOI roo 68,2 I00

1954 IOI II2 I07 I 07 I,9 I 04 I03 I 04 67,7 I 09

1955 I 03 I 26 II6 II# I,3 I 05 106 I 05 66,0 II8

I956 104   136 12I II7 0,9 I 06 I 07 I 06 67,5 I 28

I 957 I 05 150 I 23 I I 7 1,3 1 I 2 II5 II4 68,8 I4I

1958 I 07 153 I 22 II5 2,5 II5 II7 II6 70,0 147
I959 I 08   I 63 129 12 I I.9 II6 II8 II7 68,I 151

I960 I 09 I 80 I 40 129 1,2 II8 I 2I I 20 68,3             I 65

196I III I87 I44 13 I 1,0 I 20 I 23 I 22 70,4 173
1962 112   198   I 48 133 O,9 123 I 26 I 25 72,9 187

nadere aanduiding en bronnen:
2 - Maandschi·ift C. B.S.
3,4 en 5 = Nationale Rekeningen 1961 C.B.S., resp. tabel Io, regel 5 en tabel

I 3 regels 3 en 4
6 = % van de actieve, afhankelijke beroepsbevolking, waarbij tewerkgestelden

niet als werkloos beschouwd
De  cofers  1950  t/m  1957 zon ontleend aan C. Westrate op.  cit.  1959  9   1 2
(Bronnen C.B.S. en C.P.B.) de overige aan C.B.S.-publicaties

7,8 en 9 = Maandschr(ft C.B.S. Kosten van levensonderhoud basis  I 951, in
kolom 9 omgerekend  op  1953  -   I oo

IO = Kerngegevens van het Centraal Economisch Plan 1963·
I 1 - Maandschrift C.B.S., nov. I 963
De cijfers voor 1962 zijn als voorlopig te beschouwen.
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Achtereenvolgens zal aan de verschillende deel-doelstellingen
aandacht worden besteed, waarbij naar de gegevens van deze tabel
zal worden verwezen.

De volledige werkgelegenheid
De volledige werkgelegenheid is zonder twijfel een algemeen aan-

vaarde doelstelling. De gronden zijn tweeerlei:  in de eerste plaats
is er een sociaal motief, steunend op de opvatting, dat zinvolle
arbeid voor de volheid van het mens-zijn onontbeerlijk is en daar-
naast speelt een overweging van economische aard een rol, de
overweging nl., dat de blijvende inzet van alle productiefactoren
noodzakelijk is voor een bevredigende economische groei. Het is
van algemene bekendheid, dat de combinatie van relatief kapitaal-
gebrek met een snelle bevolkingsaanwas, zoals deze zich in Neder-
land na de oorlog voordeed, aan deze doelstelling een grote mate
van actualiteit verleende.1

Volledige werkgelegenheid als doelstelling bezit, bij nadere be-
schouwing, niet de eenvoud, welke de term suggereert. 2

Zowel de economische theorie als de dagelijkse realiteit van de
wereldeconomie leren, dat volledige werkgelegenheid voorkomt, of
minstens wordt nagestreefd, bij zeer uiteenlopende niveaux van
welvaart.

In een typisch open economie als de Nederlandse, waar traditioneel
de uitvoer van goederen en diensten een grote rol speelt en waar
naast een productie-apparaat een adequaat, internationaal distri-
butie-apparaat aanwezig is, ontstaat - theoretisch gezien - een
werkgelegenheidsprobleem eerst door de keuze van een bepaald
welvaartspeil. Het zou immers, binnen vrij ruime grenzen, altijd
mogelijk zijn, door aanvaarding van een lager niveau een volledige
inschakeling van alle beschikbare arbeid te bereiken.

Een blik op de (economische) wereldkaart leert, dat dit beginsel
inderdaad een rol speelt, doch tevens, dat het geen absolute gelding
heeft. In een democratisch geregeerd land wordt nl. als regel een
welvaartsniveau niet gekozen, doch door hen, die voor de volledige
werkgelegenheid verantwoordelijkheid dragen, aangetroffen, als
resultaat van een historische ontwikkeling.

Hetgeen als welvaartspeil wordt nagestreefd, evolueert met de

1   Vgl.   de Nota inzake de Werkgelegenheid  aan de Tweede Kamer  in   1949,
de verschillende Industrialisatie-nota's en de adviezen van de S.-E.R. over loon-
politiek  van   I 95 I   en   1 956.

VgI. ook C. WESTRATE Op. cit. 1 959, Hoofdstuk II.
2 Vgl. C. WESTRATE Op. Cit. 1959 P. Io. De auteur noemt hier alleen de onzeker-
heid m.b.t. de mate, waarin werkloosheid aanvaardbaar is.
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algemene ontwikkeling in het eigen land en tevens - en dit is in
dit verband zeer belangrijk - ook met de gang van zaken in het
buitenland. De voor onze tijd zo kenmerkende groei van het besef
van wereldburgerschap leidt tot voortdurende vergelijking, met
name in de economische sfeer en zo worden ook de desiderata met
betrekking tot het welvaartsniveau in hoge mate mede bepaald door
ontwikkelingen buiten het eigen land.

De gang van zaken in Nederland na de oorlog weerspiegelt deze
algemene tendenties. Het besef van de relatieve armoede  in   I 945
matigde, zoals wij zagen, de eisen met betrekking tot het welvaarts-
peil en bracht zo de volledige werkgelegenheid binnen bereik. De
verdere ontwikkeling stuwde de levensstandaard omhoog en het
aanvankelijk bestaande absolute tekort aan kapitaal werd snel in-
gelopen. 1 Vanaf die  tijd  deed  zich de invloed  van de ontwikkeling
in het buitenland op de Nederlandse verlangens ten aanzien van
het welvaartsniveau - waarvan ook de vrije tijd een element vormt -
in toenemende mate gevoelen.

Enkele malen liep Nederland, in deze internationale opmars,
als  het ware uit de  pas  en in  I 95 I  en  I 957 leidde  dit tot een zekere
toeneming van de werkloosheid in het daaarop volgende jaar. Een
blik op de cijfers leert evenwel, dat in het algemeen een goede
werkgelegenheid gehandhaafd bleef.

Er bestaat geen volledige eenstemmigheid met betrekking tot
de te hanteren maatstaf. De opvattingen over de vragen,  of de
tewerkgestelden (nog) als werkloos behoren te worden beschouwd
en of de cijfers betrekking dienen te hebben op de totale of op de
zgn. afhankelijke beroepsbevolking, lopen uiteen.2 Deze nuances
kunnen hier - met erkenning overigens van het belang voor een
rechtstreekse internationale vergelijking - verder buiten beschou-
wing blijven.

Een  zaak van meer belang, waarop  met  name ook VVESTRATE de
aandacht vestigt, is het feit, dat onder een cijfer voor een landelijk
jaargerniddelde, een sterke differentiatie naar tijd en plaats ver-
scholen kan gaan.3 De differentiatie naar plaats houdt dan ge-

1   Men  kan dit tijdstip waarschijnlijk  op  rond   1 950 stellen. Zoals reeds op een
andere plaats werd opgemerkt, heeft de financiele hulp uit de V.S. een grote rol
gespeeld bij het inhalen van de achterstand in kapitaalsuitrusting.
2 Wij kozen bewust een cijferreeks, waarbij tewerkgestelden niet meer als werk-
lozen worden beschouwd. De ovenveging hierbij was, dat het weinig verschil
maakt, of men rechtstreeks tewerk wordt gesteld, dan wel werk vindt tengevolge
van op uitbreiding van de werkgelegenheid gerichte budgetaire maatregelen.
WESTRATE prefereerde de andere opvatting en voert hiervoor argumenten aan.
3 Vgl. C. PARTRATE Op. cit. 1959 PP. 13 t/m 16.
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woonlijk verband met structuurwerkloosheid. De Nederlandse Re-
gering heeft hierop sinds geruime tijd een bijzonder program van
actie gericht en de gunstige resultaten zijn duidelijk waarneembaar.

Ook ten aanzien van het aantal werklozen, dat zelfs bij volledige
werkgelegenheid onvermijdelijk zal blijken, tengevolge van aan-
passing aan seizoensomstandigheden, zowel als aan de wisselingen,
welke met de normale dynamiek in het economisch leven samen-
hangen, bestaat geen volstrekte eenheid van opvatting.

Het meest genoemde cijfer van als 'toelaatbaar' gekwalificeerde
werkloosheid is drie procent  (van de afhankelijke beroepsbevolking).
Soms  komt  ook een lagere indicatie voor. 1

Wanneer een maatstaf in deze orde van grootte wordt aange-
legd, dan kan zonder voorbehoud worden gezegd, dat de doelstel-
ling volledige werkgelegenheid geheel verwezenlijkt werd.

Deze conclusie, zonder reserve, zal wellicht enige verwondering
wekken bij hen, die dagelijks geconfronteerd worden met de ge-
volgen van een tekort aan arbeidskrachten of bij degenen, die
de talrijke uitspraken van vooraanstaande politici met betrekking
tot 'overfull employment' of 'oververhitte conjunctuur' voor ogen
hebben.

Het betreft hier een kwestie van begripsbepaling. Het teveel aan
werkgelegenheid wordt door ons niet ontkend, doch de opvatting
dat men hier aan een falen van de werkgelegenheidspolitiek zou
moeten denken, wordt bestreden. Het falen ligt dan, naar ons ge-
voelen op een ander terrein, waarbij hier in het midden kan blijven,
of dit het gebied van het monetaire beleid, de loon-, prijs- ofvaluta-
politiek betreft. 2

Stabiel prijsniveau
In het feit, dat de Sociaal-Economische Raad in zijn advies van

1    gl.    0·a.    P. P.   VAN BERKUM: Nationale en Europese conjunctuurpolitiek,
Maandschrift Economic,  I 960 p. 239 en 0.  VON  NELL BREUNING op.  cit.  I960 p.  74 ;
H.   Vos: Internationale Codrdinatie der economische politiek,   I 96  , Pre-advies
voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde p. 63, noemt twee procent als
een 'niet onbehaalbaar streefcijfer'.

De Zweedse auteur KRISTER 1*ICKMAN ziet minder dan drie procent al als
'overfull employment' op. cit. I 952 p: 82. Streeft men dit na, dan is er z.i. geen
mogelijkheid tot het voorkomen van infiatie.
2 C. WESTRATE formuleert zijn oordeel over de werkgelegenheidspolitiek als
'fairly  well,  not  very  well'.  Op.  cit.   1959  P·   I 2.

Men bedenke, dat zijn studie slechts de jaren tot i957 kon omvatten, terwijl de
schrijver - anders dan wij - het optreden van 'over-employment' in dit verband
als een missen van het doel aanmerkt.
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I 95 I de stabiliteit  van het prijsniveau  niet  en  in het advies  van
I 956 wel expliciet  als  een der doeleinden van economische politiek
vermeldt, ligt een indicatie, dat eerst geleidelijk aan, deze stabiliteit
als  doelstelling naar voren is gekomen. 1 Bestudering  van de econo-
mische ontwikkeling in andere westerse landen leert, dat er zich
in dit opzicht een proces van algemene bewustwording heeft vol-
trokken, na een periode, waarin de aandacht vooral door herstel
van oorlogsschade in beslag werd genomen en waarin de aanvanke-
lijk bestaande vrees voor grote werkloosheid (welke veelal een
stempel op het beleid drukte), niet bewaarheid werd.

Een uiting van deze algemene bewustwording mag men zonder
twijfel zien in de resolutie van de Organisatie voor Europese Eco-
nomische Samenwerking van medio   I 959, waarin 'the problem  of
rising prices' formeel aan de orde werd gesteld. Deze resolutie heeft
tot een omvangrijke, internationale studie geleid, waarvan de resul-
taten  in   mei   I 96 I werden gepubliceerd. 2

Voor Nederland kan in ieder geval worden vastgesteld, dat sta-
biliteit van het gerniddelde prijspeil als doelstelling is aanvaard en
wel wederom op grond van'sociale', zowel alseconomische motieven.
Het 'sociale', of wellicht beter het ethische motief is gelegen in de
wens, tot bescherming van de leden van de samenleving, die op
een vast, althans zeer star, nominaal inkomen zijn aangewezen,
tegen de nadelen van een daling van de koopkracht van het geld.
De aanvankelijke geringschatting van het euvel der geldontwaar-
ding, zoals deze soms bij de voorstanders van een 'milde' inflatie
werd aangetroffen, heeft plaatsgemaakt voor bezorgdheid in alle
kringen van economisten en politici.3

Naast het reeds genoemde terugwijken van het gevaar voor mas-
sale werkloosheid, heeft hierbij ook de toenemende erkenning van
de nadelige effecten op langere termijn, een rol gespeeld.

Dit brengt ons op het terrein van de economische motieven.
Met name voor een land als het onze, dat zozeer op buitenlandse

handel is aangewezen, zijn orde en stabiliteit in het internationale
betalingsverkeer van het grootste belang. Het toelaten van inflatie

1  S·-E.R.-publicatie 1956, no. 8 9 6. Vgl. ook C. WEsTRATE op. cit. 1959 P. 65
e.v. De auteur vermeldt verschillende relevante uitspraken van Nederlandse
bewindslieden.
2  The Problem of Rising Prices. O.E.E.C.-uitgave  t961.
3   Vgl.  o.m.  J.K.  GALBRAITH : American Capitalism,   1952  p. 206, geciteerd  op
p.   i oovan deze studie. Eveneens J.E. ANDRIESSEN: Theorie  van de economische
politiek,    I 962   P.    1 1 6. De auteur citeert A.P. LERNER over inflatie   als:   '.  .  .  a
problem which has become a serious threat to democratic society' in 'On genera-
lizing the General Theory', 7)w American Economic Review,   mrt.   1960   P.   1 2 1.
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in het binnenland zou onherroepelijk tot devaluatie leiden - voor
zover althans in de andere landen niet eenzelfde of sterkere infiatie
optrad - en daarmede zou een element van onrust en instabiliteit
worden geintroduceerd. In dit licht gezien is het alleszins begrijpe-
lijk, dat in het Statuut van de Nederlandse Bank de handhaving van
de waarde van de munteenheid voorop wordt gesteld. Men kan
hierin, zoals WESTRATE opmerkt, reeds een expliciet stellen van het
doel van waardevastheid van het geld zien, ook al volgt er een
zekere relativering op in de bepaling, dat het handhaven van de
waarde op 's lands welvaart moet zijn gericht. 1

***

De vraag is nu, hoe prijsstabiliteit kan worden vastgesteld. In het
algemeen richt men hiervoor het oog op het gemiddelde prijspeil
van de consumptiegoederen, waarbij dan veelal het indexcijfer van
de kosten van levensonderhoud als representatieve grootheid wordt
aangehouden.2 Het verschil tussen dit laatste cijfer  en een event.
index voor 'de' consumptiegoederen ligt in hoofdzaak in de beper-
king van de waarneming tot een groep, waarbij het gemeten 'pakket'
vrijwel met de consumptie samenvalt. Consumenten met een ander,
d.w.z. als regel hoger, inkomen blijven, wat deze indexreeks aan-
gaat, buiten de rechtstreekse waarneming.

Naast de indices voor de kosten van levensonderhoud kent men
in de meeste landen nog twee andere cijferreeksen, welke de prijs-
ontwikkeling tot uitdrukking brengen, nl. de indices voor groot-
handelsprijzen en voor het bruto nationaal product. De groot-
handelsprijzen betreffen evenwel geen eindproducten in econo-
mische zin en zij zijn daarom in dit verband minder relevant.

Van het indexcijfer voor het bruto nationaal product kan wel
worden gezegd, dat het op eindproductie - ja zelfs op da eindpro-
ductie - betrekking heeft en het wordt dan ook in verscheidene
studies mede als maatstaf gehanteerd.

De statistische problemen, welke aan de vaststelling van dit cijferzijn verbonden, schijnen evenwel nog niet geheel bevredigend te

1 Vgl. C. WESTRATE Op. Cit. 1959 P· 65·
2  Vgl.  J.   TINBERGEN :   Infiatie,  integratie  en   maatschappelijke orde, E.S.B.,
17 juni  I959 P· 476. TINBERGEN acht de index voor de kosten van levensonderhoud
een bruikbare maatstaf.

Vgl. ook de discussie tussen W.J. V.D. WOESTIJNE en TJ· GREIDANus in E.S.B.
van  2  en  23  nov.   1960. De laatstgenoemde  acht, in tegenstelling met V.D. WoE-
STUNE, de indexcijfers voor de kosten van levensonderhoud, ondanks erkende
imperfecties, in dit verband een bruikbare maatstaf.
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zijn opgelost en om deze reden geven wij in deze beschouwingen
(nog) de voorkeur aan het cijfer  voor de kosten van levensonder-
houd, ook al doen zich hierbij eveneens bepaalde onvolkomenheden
voor. 1

Een nadere analyse
In hoeverre is nu het doel van prijsstabilisatie bereikt? Een

vergelijking  van de cijfers  voor   I 95 I   en   I 962 toont een stijging
van het prijspeil met ongeveer 26%. Is hiermede het oordeel over
het stabilisatie-beleid bepaald?

1ESTRATE noemt niet minder dan acht overwegingen, welke tot
voorzichtigheid in het oordeel manen.2 Zij houden verband met
de invloed van de ontwikkeling van het prijspeil van de in te voeren
grondstoffen en producten, de druk van de directe belastingen,
resp. het effect van subsidies, het verloop van het prijsniveau voor
exportartikelen, de invloed van oogstmislukkingen en het effect
van   mutaties   in de prijsbeheersing   (bijv. van huren).

Aan deze reeds indrukwekkende opsomming zouden wij nog
willen toevoegen: de invloed van kwaliteitsveranderingen bij gelijk-
blijvende prijzen.3

Een poging tot nauwkeurige kwantificering van al deze invloeden
zou het object van een afzonderlijke, uitgebreide studie vormen.
Een studie, waarvan het resultaat twijfelachtig zou zijn.  ESTRATE
geeft een gedetailleerde analyse en tevens een kwantificatie op een
aantal punten, doch de schrijver stuit hierbij op tal van onzeker-
heden. 4

In het licht van de orde van grootte, welke voor onze studie
relevant is, lijkt een gedetailleerde studie niet nodig; wij menen  te
rnogen volstaan met een aantal opmerkingen, welke ten doel hebben
het inzicht in de betekenis van de vastgestelde prijsstijging van
26% te verdiepen.

In de eerste plaats wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd,
dat het indexcijfer betrekking heeft op de gemiddelde kosten van
levensonderhoud. Dit (gewogen) gemiddelde geeft geen inzicht in

1  gl. STAFF-report on Employment, Growth and Price Levels, 1959 9 33 e.v.
en   pp.   108/109   en de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices,  I 96 I
pp.   20/2 I,   82/83  en   1 12. Beide belangrijke studies gebruiken  de  zgn.   GNP-
maatstaf, doch vermelden duidelijk de imperfecties. Dit laatste geschiedt ook
t.a.v. indices voor consumptiegoederen.
2   Vgl.  C.  WESTRATE  Op.  Cit.   I 959  PP·   70/7 L
3   Vgl. de O.E.E.C.-uitgave: The Problem of Rising Prices 196 I, pp.  25 t/m 3 1.
De auteurs noemen vrijwel dezelfde factoren.
4 C· WESTRATE Op. Cit. 1959 PP· 103 t/m I 12.
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de  ontwikkeling der afzonderlijke prijzen; beschouwt  men  deze,
dan blijken er grote verschillen op te treden.

Van  de in totaal waargenomen  32 I posten blijken  er 87 in prijs
te zijn gedaald en 24 gelijk ofnagenoeg gelijk (d.w.z. niet meer dan
een half procent per jaar gestegen) te zijn gebleven.
De  mutaties - welke betrekking hebben  op de periode   I 95 I  tot  en
met   februari   I 962 - lopen sterk uiteen,  Ill.  van 50% daling  tot
I 82 %   stijging. 1

Illustratief in dit opzicht, zijn ook de cijfers, welke de schrijvers
van de genoemde O.E.E.C.-studie geven met betrekking tot de
stijging van het gemiddeld prijsniveau in Nederland in de jaren
I 953 tot I 959.2

Een totale stijging  van   I 7,5% wordt als volgt gespecificeerd:
Huren 4,6 punten
Verwarming en verlichting 1,5  punten
Voedsel 6,6 punten
Dranken en rookwaren 0,4 punten
Huishoudelijke artikelen en duurzame
verbruiksgoederen 0,3 punten
Kleding                                                 -
Andere uitgaven, in hoofdzaak diensten 4, I  punten

De tegenstelling tussen het prijsverloop van industriele producten
en van het dichter bij de agrarische voortbrenging gebleven voedsel,
springt in het oog. Verder valt de sterke stijging van de prijzen voor
diensten en huren op.

Van bijzondere betekenis is ook de spreiding op zich zelf. Zij
toont nl. aan, dat prijsstijging geenszins een zo volstrekt algemeen
voorkomend en zich met een zekere onafwendbaarheid voltrekkend
verschijnsel is, als veelal wordt aangenomen.

Ten aanzien van de huren valt op te merken, dat in onze cijfers,
behalve het ook door de O.E.E.C-experts in aanmerking genomen
effect  van de algemene verhogingen  van   I 954  en   I 957,   ook  dat
van de huur-aanpassing van  I 960 is verwerkt. Het totale effect op
de kosten van levensonderhoud kan dan ook zeker op zes punten
worden gesteld.

Het betreft hier, zoals bekend, een, bewust vertraagd, opheffen
van een gevolg van de tijdens de oorlog ontstane geldontwaarding.
De consequentie hiervan voor het prijspeil  na  I 950, kan zeker niet

1 Deze extreme gevallen zijn typerend. Zij betreffen nl. resp. het sterk in prijs
gedaalde industrieproduct dameskousen en de abnormaal toegenomen kosten
voor vrijwillige ziekenfondsverzekering, waarbij het in hoofdzaak om diensten
gaat.
2 The Problem of Rising Prices, 1959 P· Ioi, tabel 9.
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zonder meer als een falen van het beleid van prijsstabilisatie worden
beschouwd.1  Het zou echter evenmin juist zijn de zes punten geheel
in mindering te brengen. De kosten van nieuwe woningen zijn im-
mers na de oorlog onafgebroken gestegen en dit zou een veronder-
steld evenwichtspeil van de huren hebben beinvloed. Hierbij moet
echter weer worden bedacht, dat juist een dergelijk evenwichtspeil
het beeld van de markt voor nieuwbouw fundamenteel zou hebben
veranderd. Elke prijsbeheersing op een, uit economisch oogpunt te
laag niveau van een deel der goederen, i.c. de oude woningen,
stuwt de vraag en daarmede de prijzen in het overblijvende, vrije
deel van de markt omhoog.

Van groot belang bij het beoordelen van het prijsverloop op dit
terrein zijn ook de kwaliteitsverbeteringen.

Men stuit in deze gehele materie op verschillende onzekere en
moeilijk te kwantificeren elementen.

Het lijkt echter niet al te arbitrair het totale effect van de ver-
traagde aanpassing van het huurpeil aan de in de oorlog gecreeerde
situatie te stellen  op vier punten. 2

Een soortgelijke aanpassing  vond  in   I 95 I   plaats door verlaging
van subsidies op levensmiddelen. Het effect hiervan is ten dele
reeds verwerkt door het aanhouden van I 95 I als basisjaar voor het
indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.

Eveneens dient in dit verband te worden gewezen op de aan-
passing van prijzen van publieke diensten, zoals gas- en electrici-
teitsbedrijven  in  I 957·  Ook hier betrof het de afschaffing van  (ver-
kapte) subsidies en het effect ervan staat los van het prijsstabilisatie-
beleid. Terzelfder tijd vond een verlaging van subsidie op suiker
plaats, terwijl bepaalde inkomens in de agrarische sector door het
toestaan van prijsverhogingen werden verhoogd. De invloed van
een en ander kan op twee punten worden gesteld.3

Een factor van betekenis - hoezeer deze betekenis zich ook aan
nauwkeurige kwantificering onttrekt - vormt zonder twijfel de
kwaliteitsverbetering. Er is, in het algemeen, in de productie een
groei in de richting van steeds betere aanpassing aan de behoeften

1   Dit is ook de opvatting van J. TINBERGEN: Inflatie, integratie en rnaatschappe-
lijke orde, E.S.B., 17 juni I959 P· 476.
2 De Memorie van Antwoord m.b.t. de Wijziging van de Huurwet Document
6538 Zittingsperiode Tweede Kamer I96 I-1962, noemt een stijging van het
bouwkostenpeil van  100  tot  I 33  in de periode  I januari  I953  tot  I januari  1962,
tegenover een stijging van het huurpeil  van  I I 5 tot gemiddeld  222 in hetzelfde
tijdvak. (eerste alinea p.  2).
3  Vgl. S.-E.R.-advies inzake de bestedingen  1956, p. 23·
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van de consument. 1 Vooral op het terrein van de duurzame gebruiks-

goederen voltrekt zich een snelle ontwikkeling, waarin, bij gelijk-
blijvende of dalende prijzen - mogelijk geworden door toegenomen
afzet - belangrijke kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd.2

CLAUSZ vestigde er in een interessante beschouwing bovendien
de aandacht op, dat toenemende betekenis van dergelijke artikelen
in het consumptiepatroon, de oorspronkelijk bij de bepaling van
het indexcijfer aangehouden 'weging' snel kan doen verouderen.
Hierdoor wordt dan het effect van de stijging van de prijzen voor
voedingsmiddelen in het eindcijfer overtrokken. 3

Samenvattend mag men zeker zeggen, dat deze kwestie van
kwaliteitsverbeteringen tot een zekere overschatting van de in-
flatoire ontwikkeling leidt, een overschatting, welke gemakkelijk een
orde van grootte van enkele punten zal bereiken, wanneer men,
zoals wij thans doen, een tijdvak van meer dan tien jaar overziet.
In een dergelijke periode kan de technische vooruitgang op menig
gebied in verbetering van kwaliteit tot uitdrukking zijn gekomen.4

Het lijkt dan ook niet onrealistisch aan te nemen, dat de verschil-
lende besproken factoren: aanpassing  van de prijzen  van  woon-
ruimte en enige verbruiksgoederen, correctie van landbouwinko-
mens, alsmede kwaliteitsverbeteringen tezamen een stijging van
prijzen in de orde van grootte van acht tot tien procent verklaren.5

***

1  Wel te onderscheiden van een groei naar grotere degelijkheid of langduriger

gebruiksmogelijkheid.
2  In vele gevallen volgt snel na de introductie van nieuwe technische producten,
een aanzienlijke prijsdaling als gevolg van mogelijk geworden massaproductie.
3  FRANZ JOACHIM CLAusz : Utopia IndexwUhrung, Konjunkturpolitik Erstes Heft,
196 I  pp.  1 8  t/m  37· De schrijver aanvaardt het 'Indexwdhrungsprinzipe', d.w.z.

het primaat van binnenlands evenwicht boven betalingsbalansevenwicht, doch
verwerpt het 'Indexwahningsdogma', d.w.z. de verabsolutering van de waarde-
vastheid van het geld. (PP· 33/34)·

CLAUSZ citeert een Zwitserse uitspraak, waarin het'stoere index-denken' wereld-
vreemd wordt genoemd, daar dit slechts zin zou hebben, 'wenn sich gleichem
mit gleichem preislich konfrontieren liesz'   (p.  24)

Vgl.  voor deze kwestie ook S. POSTHUMA: Internationale Co6rdinatie der econo-
mische politiek, Pre-advies   voor   de   Verg.   voor de Staathuishoudkunde,   I 96 I
PB 36/37·

Blijkens recente berichten is in Engeland met betrekking tot het indexcijfer voor
levensonderhoud een stelsel van voortdurende aanpassing van de weging
geintroduceerd.  Vgl.   The Economist, 24 maart  I 962  p.   I 098, redactioneel artikel:
On a chain.
4 Men kan in dit verband denken aan radio- en televisie-apparaten, auto's,
waschmachines, keuken-apparatuur e.d.
5   De  specificatie is: huren 4%, diverse verbruiksgoederen   2%,   kwaliteitsver-
beteringen  2  tot  4%.
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Zijn dan de overblijvende ruim zestien punten in een periode
van  elfjaar de maatstaf voor het slagen offalen van het stabilisatie-
beleid?

Wederom is een definitief antwoord niet zonder meer te geven.
Er is immers nog geen aandacht besteed aan de belangrijke invloed
van de ontwikkeling van het prijspeil in het buitenland op de open
Nederlandse economie.

Zolang er ernstige - zij  het,  naar in  I 96    gebleken is, niet onover-
komelijk - bezwaren tegen valuta-wijzigingen bestaan, zal het prijs
peil in Nederland tot op zekere hoogte schommelingen in het
buitenland weerspiegelen. Het kan zijn, dat de imperfecte werking
van de mededinging in enige sectoren, hierbij de tijd van aanpas-
sing ingeval van prijsdalingen langer doet zijn dan bij stijgingen,
doch   op   de duur zullen beide tot uitdrukking komen. 1

Het zou ons te ver voeren, hier de prijsbeweging van de vele
relevante groepen van goederen na te gaan en het effect op het
Nederlandse prijsniveau te schatten.

In de, door onze studie bestreken periode, kwamen zowel dalin-
gen van invoerprijzen als stijgingen voor, doch het is wel zeker,
dat de laatste overheersten. Er resulteerde dus een opwaartse druk
op het Nederlandse prijspeil, waarvan de grootte overigens moeilijk
te meten valt.

De druk plant zich dus voort langs de weg van hogere prijzen
voor in te voeren goederen en wanneer zich daarbij de trekkracht
voegt van een eveneens gestegen prijspeil voor exportartikelen, kan
gemakkelijk een loon- en prijsspiraaleffect ontstaan. De term 'im-
port van inflatie' lijkt voor een dergelijk geval adequaat.

Dat deze 'invoer' van inflatie in Nederland een rol heeft gespeeld,
is wel zekeri doch de door ons gesignaleerde, resterende inflatie
wordt door deze factor ongetwijfeld slechts ten dele verklaard.

Dit geldt temeer, daar men als waarschijnlijk mag aannemen,
dat een ander element in deze gecompliceerde materie, nl. de mu-
taties in de druk van invoerrechten en directe belastingen, per
saldo een prijsverlagend effect heeft opgeleverd. De veranderingen
in de sfeer van omzetbelasting e.d. lijken niet spectaculair, doch de
vermindering van invoerrechten in het verkeer tussen de tot de

1 Vgl. D.B.J. SCHOUTEN: De conjuncturele implicaties van een onevenwichtige
loon- en prijspolitiek in een open volkshuishouding, Maandschrift Economie,
april I962, p. 325 e.v.
2 Het is, aldus de O.E.E.C.-deskundigen, naief te menen, dat een klein land,
dat tot op grote hoogte afhankelijk is van buitenlandse handel 'can swim against
the tide ofinflation in the outside world',The Problem of RisingPrices, 1961 p.61.
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Europese Economische Gemeenschap behorende landen, is dit wel.1
Het ligt voor de hand ter verklaring van het overblijvende deel

van de geconstateerde prijsstijging te denken aan het feit, dat, met
name in de laatste jaren, de werkelijk betaalde lonen meer zijn
toegenomen dan de arbeidsproductiviteit. Ook hier moet men ech-
ter voorzichtig zijn met het construeren van een rechtlijnig verband.
Een verhoging van het algemene prijsniveau is immers slechts
overmijdelijk, inzoverre tussen de zelfstandigen en de loontrekken-
den de inkomensverhouding ongewijzigd blijft.

In Nederland is er ten aanzien van dit punt een (voorlopige,
maar nooit gewijzigde) afspraak gemaakt, doch in andere landen
kan van een dergelijk algemeen uitgangspunt niet gesproken worden.

In feite wijst overigens de ontwikkeling van het werknemersaan-
deel in Nederland in de laatste jaren  (vgl. p.  277)  er op,  dat er,  in
weerwil van de genoemde afspraak, een zekere verschuiving in de
inkomensverhoudingen is opgetreden, welke tot op zekere hoogte
een afwijking tussen de productiviteitsontwikkeling en de loon-
stijging kan compenseren.

Dit is niet verwonderlijk, wanneer men bedenkt, dat in een open
economic als de Nederlandse, de winstmarges bij toenemende loon-
kosten gemakkelijk onder druk kunnen komen te staan.

Mede op grond van deze overweging en tevens omdat wij, zoals
elders uiteengezet, niet al te gelukkig zijn met productiviteitscijfers,
welke op volumina betrekking hebben, is in deze studie afgezien
van speciale reeksen of grafieken, waarin het verloop van de
arbeidsproductiviteit tegenover dat van de lonen is uitgezet.

Tot zover onze toelichtende opmerkingen. Onze conclusie is, dat
de doelstelling: stabiliteit  van het gemiddelde prijspeil  niet  werd
bereikt, doch wel tot op zekere hoogte werd benaderd. Een prijs-
stijging van I6 tot I8% in elfjaar, ofgerniddeld ongeveer I,5% per
jaar is geen uitstekend resultaat, doch anderzijds bedenke men, dat
dit in menig ander land reeds als een groot succes zou worden aan-
gemerkt. Zeker, wanneer dit land aan zulk een dominerende in-
vloed van de handel met het buitenland is blootgesteld.

De evenwichtige ontwikketing van de betalingsbalans
De term 'evenwichtige ontwikkeling' duidt aan, dat iets anders

wordt beoogd dan evenwicht zonder meer. De doelstelling omvat

1 Veranderingen in de tarieven van de weeldebelasting Spelen bij de bepaling
van de kosten van levensonderhoud geen grote rol.

De voorgenomen verhoging van het'buitentarief'in E.E.G.-verband, had in de
besproken periode nog geen effect.
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inderdaad de vorming van een, in absolute zin, geleidelijk toe-
nemende reserve, terwijl tevens naar een zekere harmonisatie wordt
gestreefd, een harmonisatie namelijk met de ontwikkeling in de
buitenwereld.

Men zou hierin een zekere tegenstrijdigheid kunnen  zien:   de
groei van Nederlandse reserves betekent immers een daling van
reserves elders.

Het is echter duidelijk, dat het in de eerste plaats van de uit-
gangssituatie afhangt, of een dergelijke tegenstrijdigheid inderdaad
bestaat. Bovendien moet worden bedacht, dat in Nederland de over-
schotten in het betalingsverkeer met het buitenland mede bestemd
zijn voor hulp- en credietverlening aan in ontwikkeling achter-
gebleven gebieden. Het betreft dan een groep, welke, naar mag
worden aangenomen, in het algemeen samenvalt met de groep
van landen, die versterking van de deviezenpositie behoeven.

De doelstellingen op dit terrein zijn in de openbaarheid gebracht
middels jaarverslagen van de President van de Nederlandse Bank
en publicaties van het Centraal Planbureau en de Sociaal-Econo-
mische Raad.1

De deviezenreserve op zich zelf wordt vooral gewenst, om het
land in tijden van teruglopende conjunctuur de nodige bewegings-
vrijheid te geven met betrekking tot de bestrijding van werkloosheid
en de handhaving van het welvaartsniveau.

De wens tot vergroting is gebaseerd op het verlangen om de reser-
ve aan te passen aan de groei van het nationaal inkomen en tevens
de mogelijkheden tot credietverlening of rechtstreekse steun te ver-
groten.

De doelstelling inzake de betalingsbalans is in voldoende mate
gepreciseerd, om van een werkelijke taakstelling te kunnen spreken.
Toch kan men aannemen, dat de exacte cijfers, welke in dit ver-
band zijn genoemd, o.a. door de President van de Nederlandse
Bank, slechts bedoeld zijn als indicaties van de gewenste orde van
grootte. Zeker beogen zij niet te suggeren, dat men de hier rele-
vante factoren met nauwkeurigheid zou kunnen bepalen;   men
blijft in de sfeer van de 'best mogelijke ramingen'.

In het in  I 962 verschenen verslag van de President van de Neder-
landse Bank wordt een cijfer genoemd van 800 miljoen gulden (2%
van het nationaal inkomen) als gemiddeld per jaar na te streven
overschot  op de lopende rekening  van de betalingsbalans. 2 Schom-

1   Vgl. de verslagen van de Nederlandse  Bank over  I 956, I 959 en  I 96 I . Eveneens
de S.-E.R.-publicaties 195 I no. I, 1954 no. 8 en I956 no. 8.
2 Verslag Nederlandse   Bank   over   het  jaar   I 96 1,    9   56.    In het verslag   over
1956  werd een cijfer van f 600 mln. genoemd. Het nationaal inkomen was  in-
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melingen, dus afwijkingen naar boven en naar beneden, in ver-
schillende jaren worden hierbij als onvermijdelijk aanvaard.

Wanneer men dit laatste voor ogen houdt, dan kan men uit de
cijfers veilig de conclusie trekken, dat - voorzover het de toeneming
van de deviezenreserves betreft - de doelstelling evenwichtige ont-
wikkeling van de betalingsbalans, bereikt is.

Deze  cijfers  zijn: 1

TABEL 17
in f. mln.

OVERSCHOTTEN OF TEKORTENOPLOPENDE REKENING,
OPKASBASIS.

1950 I951 I952 I953 1954 1955 1956 1957 1958 I959 1960 1961 1962
Over
schot 1860 1229  491 165 I620 I 554 I 320  822  600

Te
kort   I 09 1 229 696  493

De grote overschotten,  bijv.  in de jaren  I 958  tim  I 960 hebben de
vraag doen rijzen, of met deze ontwikkeling niet de gewenste
harmonisatie met de gang van zaken in het buitenland werd ver-
stoord.

Het komt ons voor, dat men hier een onderscheid moet maken.
Wanneer een land, als het ware kunstmatig, overschotten zou

kweken door enig systeem van invoerbeperking, dan zou de vraag
bevestigend dienen te worden beantwoord. Indien echter de over-
schotten een gevolg zijn van een infiatoire ontwikkeling in bepaalde
afzetgebieden voor de Nederlandse export, waar men niet voldoen-
de orde op (monetaire) zaken heeft kunnen stellen, dan kunnen
tot de Nederlandse autoriteiten geen verwijten worden gericht.

Landen met overschotten staan  dan  voor het dilemma: prijs-
geven van de interne stabiliteit van lonen en prijzen, of revaluatie. 2

middels evenredig toegenomen. Voor verdere uitvoerige beschouwingen over het
begrip betalingsbalansevenwicht  vgl. C. WESTRATE  op.  Cit.   1 959  P.   I  1 5  e.v.
1 Bron: Jaarverslagen   van de Nederlandse    Bank;  voor 1962 voorlopig cijfer.
In de jaren v66r  1 955 werd een wat afwijkende definitie gehanteerd.
2   Hierbij is verondersteld, dat er van een structurele onevenwichtigheid sprake is.

Vgl.  ook A. DEVREKER: De monetaire aspecten van de economische politiek, in
De theorie van de economische politiek, 1962 p. 233·

Vgl.  eveneens S. POSTHUMA: Internationale Coordinatie der economische poli-
tiek,  Pre-advies voor de  Verg.  voor de Staathuishoudkunde,  196    pp.  43/44·
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Het  is deze situatie, waarin  zich  in   I 96 I   Duitsland  en in mindere
rnate Nederland, bevonden. Zoals bekend, werd toen tot revaluatie
besloten.

Naar ons gevoelen kan men hierin zeker geen falen van het
beleid met betrekking tot de betalingsbalans zien en dit voert ons
tot de conclusie - wederom zonder reserve gegeven - dat de bestaan-
de doelstelling van economische politiek op dit terrein, volledig
werd bereikt.

Voldoende economische groei
Naar een woord van Machlup is het de theorie van de groei,

die in het economisch denken een overheersende plaats is gaan
innemen en het ligt dan ook voor de hand, dat de bevordering van
deze  groei  tot een afzonderlijke doelstelling  is  geevolueerd.1

Men zou zelfs kunnen zeggen, dat juist het feit, dat het econo-
misch leven door een streven naar groei wordt gekenmerkt, aan de
problematiek van de loonvorming ten grondslag ligt.

In een expanderende economie treden spanningen  op;  het  pro-
bleem van de juiste allocatie van arbeid is er zeer actueel en even-
eens de vraag of het tempo van besparingen voldoende is, om
de voorgenomen investeringen te financieren. Tegelijkertijd
trekt de strijd om de verdeling van de toenemende welvaart alle
aandacht.

Bij dit alles is de juiste loonstructuur - begrepen als een evenwich-
tig samenstel van loonverschillen - van grote betekenis en ditzelfde
geldt voor de loonsom als een belangrijke determinant in de ver-
houding consumptie - besparingen.2

Roept enerzijds een expanderende economie tal van spanningen
op, anderzijds opent zij ook de mogelijkheid tot het vinden van
practisch bruikbare oplossingen. Met name geldt dit voor de in-
komensverdeling, waarbij de toenemende welvaart soms de contro-
verse ten aanzien van de uitgangssituatie naar de achtergrond kan
verschuiven.

Het zijn zonder twijfel belangwekkende kwesties, doch zij zijn

1  F.  MAcHLup:  'So  hat  also die Theorie der relative Preise und Produktions-
mittelverwertung an manchen Universitaten ihre herrschende Stelle verloren,
zunachst an die Theorie der Unterbeschaftigung und schlieslich an die Theorie
des Wirtschaftlichen Wachstums', Der Wettstreit zwischen Mikro- und Makro-
theorien   in   der   Nationalakonomie,   Tubingen    1960   9 48. Geciteerd   door    A.
HEERTJE  art.  cit.   I 960  9  32 L
2 Evenals de loonstructuur kan ook de loonhoogte van betekenis zijn voor de
kwaliteit van de arbeid, nl. inzoverre zij de mogclijkheid tot beter onderwijs en
meer scholing opent.
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- hoe nauw ook met de loonvorming verbonden - hier in feite
niet aan de orde. 1

De studie is niet opgezet als een behandeling van de wijze, waar-
op  de verschillende (deel)doelstellingen van de economische  poli-tiek kunnen worden bereikt, doch als een vergelijkend onderzoek
naar de mate, waarin zij werden bereikt en naar de wijze, waarop de
loonvorming zich voltrok. De bespreking van de doelstellingen in dit
gedeelte beoogt slechts   een wat nadere omschrijving en precisering.

Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat men hier te doen
heeft met een doelstelling, welke het vermogen bezit een groterol te spelen, zonder kwantitatief bepaald te zijn.

Men kan - en tot op zekere hoogte, met recht, - zeggen, dat in
Nederland de doelstellingen volledige werkgelegenheid en econo-
mische groei samenvallen.

In een land met een (snelle) toeneming van de bevolking is een
uitbreiding van het productie-apparaat noodzakelijk en mede hierin
ligt de verklaring van de opvallende belangstelling van de Neder-
landse overheid voor sparen en nationale spaarquota.

Bij de bespreking van de doelstelling werkgelegenheid werd
reeds gewezen op het verband met de levensstandaard en op het
feit, dat de verwachtingen daaromtrent evolueren met de ontwik-
keling in andere landen.

Men ontmoet hier dus een indirecte, kwantitatief bepalende fac-
tor voor economische groei, waarbij echter moet worden vastge-
steld, dat de identiteit met de doelstelling volledige werkgelegen-
heid, nog voortduurt.

Het lijkt evenwel weinig waarschijnlijk, dat in enige samenleving
het bereiken van deze werkgelegenheid het einde van het streven
naar economische groei zou betekenen. De ervaringen in de recente
periode van overmatige vraag naar arbeid wijzen althans geenszins
in deze richting.

Een andere factor, welke in de laatste tijd mede een rol speelt,
is het ontstaan van een competitie-bewustzijn ten aanzien van de
ontwikkeling in landen met een geheel ander economisch systeem,
met name dus Rusland.2 Vooral in de Verenigde Staten is dit, zoals

1  Uit de overvloed van literatuur op dit punt moge worden verwezen naar enkele
zeer recente Nederlandse publicaties, t.w. de dissertatie van Th.C.M.J. VAN DE
KLUNDERT : Groei en Inkomensverdeling,  1962  en  naar de pre-adviezen  voor  de
Vereniging  voor de staathuishoudkunde  van  nov.   I 962: De economische groei
in de westerse wereld van de hand van D. SCHOUTEN, P. DE WOLFF en P.J. VAN
DER BURG.
2 Hierbij valt in de practijk de aandacht meer op het groeitempo dan op het
absolute niveau van welvaart.
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reeds opgemerkt, een belangrijk element bij de beoordeling van de
resultaten in dit opzicht.

Dit alles laat echter de doelstelling nog vrij zwevend en ook de
schaarse, bewuste pogingen tot kwantificering, zoals deze wel in
wetenschappelijke discussies worden ondernomen, kunnen nog niet
op algemene aanvaarding bogen. 1

Hoe kan dan een eventueel resultaat van het beleid worden
bepaald?

Er lijkt geen andere mogelijkheid te bestaan dan een vergelijking
met de ontwikkeling in andere landen.

Hieraan kleeft echter het grote bezwaar van de verschillen in de
uitgangssituatie. Verschillen ten aanzien van natuurlijke rijkdom-
men, stand van de techniek en bezettingsgraad van het productie-
apparaat, oorlogsschade, bevolkingsdichtheid en demografische ont-
wikkeling. De waarde van de uitkomst van een dergelijke verge-
lijking wordt door al deze verschillen sterk gerelativeerd.

TABEL 18

INDEXCIJFERS VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUCT
PER HOOFD VAN DE BEVOLKING TEGEN CONSTANTE

PRIJZEN
(1950  -   too)   in   1 960

Nederland I 43 Zweden 12 

Belgie I 24 Denemarken I 29

Luxemburg I 20 Zwitserland I44

Frankrijk I 40 Oostenrijk IBI

Italia I68 Portugal I 36

W.  Duitsland 185 Noorwegen I 28

Totaal E.E.G. I 57 Gr. Britannie 123

E.E.G. + E.V.A. I 47 Totaal E.V.A. I 27

U.S.A. I 17

(ontleend aan P. J. vAN DER BuRG De economische groei in de westerse wereld,
pre-advies Verg. v. d Staathuishoudkunde,  I962 p. 106.)

Hoewel wij ons er tenvolle van bewust zijn, dat een dergelijke
internationale vergelijking in hoofdzaak waarde heeft voor het

1   H. Vos: Internationale Coordinatie der economische politiek, Pre-advies v.d.
Verg. v.d. Staathuishoudkunde, I961 p. 63· Voor Nederland wordt hier een
cijfer van  3  0 4%, gemeten over langere perioden, genoemd.

Vgl.  m.b.t. deze kwestie eveneens de pre-adviezen voor de Verg. v.d. Staathuis-
houdkunde, nov. 1962 van de hand van D.B.J. SCHOUTEN, P. DE WOLFF en
P.J.  v.D.  BuRG: De economische groei in de westerse wereld.
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bepalen van de orde van grootte der verschillen, geloven wij toch,
dat de gegevens voldoende sprekend zijn, om de conclusie te wetti-
gen, - onder het voorbehoud, dat samenhangt met de uitgangssitu-
atie   -,   dat in Nederland, de doelstelling: economische groei,   in
bevredigende  mate werd bereikt. 1

De rechtuaardige inkomensverdeling
Nog meer geprononceerd dan bij enkele reeds behandelde doel-

stellingen, ziet men hier het opnemen van ethisch gefundeerde
desiderata onder de doeleinden der economische politiek. Meer
geprononceerd, want ook bij de problematiek van de volledige
werkgelegenheid en van de stabiliteit van de geldswaarde - inzo-
verre deze ten behoeve van de zgn. vaste inkomenstrekkers wordt
gewenst - spelen ethische overwegingen  een  rol.2

De talrijke beschouwingen over de inkomensverdeling hebben
lang niet altijd betrekking op hetzelfde onderwerp en dit kan licht
tot verwarring leiden.

Soms wordt een 'juiste', een ander maal een 'rechtvaardige' en
niet zelden een 'redelijke' inkomensverdeling aan de orde gesteld.3
Daarbij kan het gaan over personen, over groepen van de bevol-
king - naar verschillende criteria onderscheiden - en, vooral de
laatste jaren in toenemende frequentie, over volkeren of groepen
van volkeren.

Tenslotte kunnen de beschouwingen zich bezig houden met de
zgn. 'primaire' dan wel 'secundaire' inkomensverdeling.

Waaraan denkt men als men een 'rechtvaardige inkomensver-
deling'   tot de doelstellingen der economische politiek rekent;   in
hoeverre is deze doelstelling gepreciseerd en in hoeverre is zij be-
reikt?

Het zijn deze drie vragen, waarop onze aandacht gericht moet
blijven in het - zo licht tot af- en verdwalen verlokkende - woud van
belangwekkende bespiegelingen op dit terrein.

De problematiek is veelzijdig en boeiend, doch de lezer moge zich
1  Vgl.  ook J. TINBERGEN : Nederlands groeipotentieel, De * kenwereW 25 feb.,96I .
De schrijver wijst op de complicaties, verbonden aan vergelijkingen op dit punt
en verklaart een zgn. achterstand van Nederland in de periode 1938-1955·
2 Vgl. een discussie tussen TINBERGEN en WrrrEvEEN in E.S.B. over het verband
tussen inflatie en de maatschappelijke orde; H.J. WITTEVEEN:  De S.-E.R. wijst
ons de weg naar een nieuwe inflatie, E.S.B., 3 juni I959· J. TINBERGEN : Inflatie,
integratie  en  maatschappelijke  orde,  , 7 juni  I 959  en  H.J· WrrrEVEEN: Inflatie
en maatschappelijke orde, een repliek, ES.B., I juli 1959·
3 I.p.v. over de inkomensverdeling wordt ook in analoge zin gesproken over de
hoogte van het loon, zijnde de belangrijkste component van het inkomen.
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mtt ons schikken in de beperkingen, die het kader van onze studie
nu eenmaal stelt.

Waaraan denkt men? Aan een 'juiste' of een 'rechtvaardige'
inkomensverdeling, of aan beide? Wat is de inhoud van deze termen
en wat moet men in dit verband verstaan onder een 'redelijke'
inkomensverdeling?

Van een 'juiste 'verdeling zouden wij willen spreken, wanneer
deze past in het geheel van (de overige) doeleinden van economische

politiek, van een 'rechtvaardige', wanneer zij voldoet aan bepaalde,
nader te analyseren eisen van ethische aard en van een 'redelijke',
indien aan beide eisen wordt voldaan.

Deze onderscheiding vindt steun in de literatuur over dit onder-
werp. Zo schrijft MULDER OVer het loonpeil (en hiervoor geldt o.i.
een analoge onderscheiding),  dat het 'redelijk 'is, 'wanneer  het  in
overeenstemming is met de fundamentele, algemeen aanvaarde
doeleinden van de sociale en economische politiek, volle werkge-
legenheid, een menswaardig bestaan voor ieder, die arbeidt (anderen
niet? D.) een evenwichtige betalingsbalans, een zo constant moge-
lijk prijsniveau'.

De schrijver voegt hieraan toe: 'Zeer grote, op machtsoverwicht
berustende verschillen naar gemeente, functie en bedrijfstak wor-
den als onredelijk ervaren' 1

De redelijkheid omvat dus bij Mulder, hetgeen wij'juist' noemden,
d.i. afgestemd op een aantal doelstellingen van economische po-
litiek, alsmede het voldoen aan enige ethische criteria, nl. mens-
waardig bestaan en geen grote ongelijkheid, waarbij aan 'recht-
vaardigheid' te denken valt.

Ook bij VON NELL BREUNING, die aan deze problematiek veel
aandacht heeft besteed, ontmoetmeneensoortgelijkegedachtengang.
Deze auteur speekt over 'die richtige, dasz heist in diesem Zusam-
menhang, die kunjunktur-zutragliche Lohnh8he'2, terwijl elders

in zijn werk de nadruk wordt gelegd op de noodzaak, dat de lonen
een 'menschenwurdige Lebenshaltung' mogelijk maken. 3

Eveneens wordt de gedachtengang gevolgd - zij het met cen
afwijkende terminologie  - door KNOLL, wanneer hij concludeert:
'Het vraagstuk van de rechtvaardige inkomensverdeling (in onze
termen zou hier 'redelijke' passen D.) is het vraagstuk van de over-
eenstemming van de normen voor een voldoende persoonlijk in-
komen en de eisen, die aan de inkomensverdeling moeten worden

1 TH.B.C. MULDER S.J. OP· Cit.  p.  IOL
2   0.  VON NELL BREUNING S.J. Kapitalismus und gerechter  Lohn,  1960  p.   i 48
3   idem,  P·   158.
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gesteld in verband met de realisatie van de gewenste economische
orde'.1 Onder voldoende persoonlijk inkomen, verstaat deze schrij-
ver dan het inkomen, dat het mogelijk maakt 'om te leven en zich
te ontplooien volgens de geldende standaard'.2

Het doel van het maken van de besproken onderscheiding was
tot een vereenvoudiging van de problematiek te geraken. Wanneer
men onze opvatting volgt, dan impliceert het oordeel over het be-
reiken van de (andere) doelstellingen van economische politiek,
het oordeel over de 'juistheid' van de inkomensvorming.

Dit betekent, dat uit onze vraagstelling alle problemen, welke op
het 'juiste' loon betrekking hebben, kunnen worden geelimineerd.

Dit elimineren mag zeker niet worden opgevat als een gering-
schatten van deze problemen. Het gaat hier immers o.m. om de zeer
belangrijke vragen van spaar- en investeringsquota en - met name,
wanneer men het oog op de secundaire inkomensvorming richt -
van onderwijs, vorming en algemene research. Hier ligt een terrein
dat terecht de laatste jaren sterk de aandacht van de zijde der
economisten heeft getrokken. 3

Op het eerste gezicht schijnt ook de problematiek van de 'juist-
heid' van de loonverschillen tussen arbeid van uiteenlopende graad
van geschooldheid,  of meer algemeen, van uiteenlopende schaarste,
thans weg te vallen. Dit is echter niet geheel juist; naast het verband
met de optimale allocatie van arbeid, wordt hier door velen nog
een afzonderlijk aspect van rechtvaardigheid onderscheiden.4

***

1  J.G.  KNOLL : Enkele aspecten  van het vraagstuk der rechtvaardige inkomens-
verdeling, De Economist,   , 959  9   704·
2 idem, p. 699·
3  Vooral de kwestie van het verhogen van de uitgaven voor onderwijs en vorming
biedt zeer belangrijke perspectieven. Het feit, dat het daarbij niet mogelijk isaltijd een scherpe scheidingslijn tussen de sferen van consumptie en productie te
trekken, lijkt van minder belang. Vgl. J. DEN UYL op. Cit.  1960 pp. 41 t/m 44·

EveneensJ. PEN: Welvaart en Verdeling, Pre-advies voor de Verg. voor de
Staathuishoudkunde,  1 956 9  96.  Daar  o.m.  'Wat de theorie  van de inkomens-
verdeling nodig heeft is een integratie van deze onderzoekingen (naar niet-
geactualiseerde menselijke vermogens D.) met de traditionele economische
analyse'.   Vlg.   ook  J.K.   GALBRAITH: De econonlie  van de overvloed,    I 961
PA 235 t/m 245· DJ. ROBERTSON op. cit.  1961  pp. 182/I83· J.G. KNOLL op. cit.
1959  P.   707·  STAFF-report on Employment, Growth and Price levels  1959  PP
3 1  en 45·

Vgl.  tevens de discussie tussen H.G. SHAFFER en TH. . SCHULZ: Investment in
Human Capital, American Economic Review, dec. 1961 p. 1025 e.v., resp. 1035 e.v.
4  Vgl. J.H.  DERKSEN  op.  cit.  I 960  pp.  8  en  9.

270



Onze beschouwingen kunnen zich nu dus beperken, tot wat wij
'rechtvaardige' inkomensverdeling noemden.

Kan hier worden gesproken  van een algemene aanvaarding van
een, al dan niet gepreciseerde, doelstelling? En zo ja, heeft deze
dan betrekking op de 'primaire' dan wel op de 'secundaire' in-
kornensverdeling?

Het betoog wordt wellicht overzichtelijker, wanneer eerst aan
de tweede vraag aandacht wordt gegeven.

Naar onze opvatting behoort een doelstellling hier betrekking te
hebben op de 'secundaire' inkomensverdeling. Wij hopen deze
opvatting - welke niet algerneen wordt gedeeld - dadelijk te moti-
veren, doch alvorens dit te doen, zouden wij er op willen wijzen,
dat men er niet uit mag afteiden, dat het niet zinvol zou kunnen
zijn, ook aan de onderscheiden componenten van de secundaire
inkomensvorming, t.w. de loonvorming, het effect van sociale wet-

geving, de verdeling van de belastingdruk, eventuele rechtvaardig-
heidsnormen aan te leggen. Wel houdt onze opvatting in, dat men
deze componenten steeds in onderlinge samenhang voor ogen moet
houden, of anders gezegd,  dat men aan een geisoleerde beschouwing
geen conclusies ten aanzien van het geheel mag verbinden. Dit
leidt tot een belangrijke gevolgtrekking met betrekking tot het
karakter van deze normen. Gesteld ten aanzien van een der com-
ponenten afzonderlijk kunnen deze dan nl. geen absoluut karakter
meer bezitten.

Zoals wij zoeven opmerkten, wordt de opvatting, dat het hier
tenslotte om de secundaire inkomensverdeling gaat, niet algemeen
gedeeld. MULDER bijv. stelt de zaak anders en naar ons gevoelen
iets te eenvoudig, wanneer hij schrijft: 'De moralisten hebben altijd
de eis gesteld, dat de werkgever een rechtvaardig loon zou betalen.

Het bedrijfsleven is het in dit opzicht met de moralisten eens ge-
weest'.1 De auteur wijst - niet zonder een, in zijn gedachtengang
overigens begrijpelijke, emotie - de opvatting van FRANK H.
KNIGHT van de hand, dat de uitdrukking 'just wages, largerly
self-contradictory or redundant' zou zijn. 'While 'justice' in some
ideal sense may call for more or less income, just or unjust wages has
little more meaning than a just or unjust turn of the weather at
some particular juncture of human affairs'.2

Zonder de terrninologie van KNIGHT voor onze rekening te nemen,
kunnen wij volledig begrip hebben voor hetgeen hij - vermoedelijk

1   TH.B.C.   MULDER  S.J.  oP·  Cit.   I 956  pm  88/89.
2   FRANK  H.  KNIGHT : The determination ofjust wages, Goth Century Economic
Thought, Ed. Glenn Hoover N. York I950, P· 473, geciteerd door TH.B.C.
MULDER  S.J.  oP·  Cit.  1956  p.  88.
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met opzet chargerend - naar voren heeft willen brengen, nl. het
relatieve karakter van een rechtvaardigheidsnorm ten aanzien van
lonen, in tegenstelling tot een zodanige norm met betrekking tot
inkomens.

Een medestander vindt MULDER in  ON NELL BREUNING, die -
in het voetspoor van de encycliek Quadragesimo Anno - veel aan-
dacht geeft aan de ethische normen ten aanzien van het loon. De
Duitse schrijver wijst in dit verband met name op het belang van
een gezinsloon, dat door middel van een stelsel van kinderbijslagdient te worden verwezenlijkt. 1

Steun voor onze opvatting vindt men o.m. bij DE Pous en bij
OORT. 2 Eveneens bij ScHouTEN, die met betrekking tot het behoefte-
beginsel opmerkt, dat dit 'geen beginsel van de primaire loon-
vorming, doch slechts (? D.) een beginsel van de secundaire in-
komensverdeling (is), hetgeen veelal vergeten wordt'.3

In de Sociaal-Economische Raad bleken de meningen over deze
kwestie verdeeld. De 'ene helft van de Raad' acht het in het alge-
meen gewenst 'het behoefte-element buiten de loonvorniing te
houden en deze in overwegende mate te baseren op het prestatie-
element.' Naar het oordeel van deze leden dient 'het behoefte-
element tot zijn recht te komen in de inkomensvorming via de
kinderbijslagregeling, schoolgeldregelingen, belastingen enz.'

De andere helft van de leden is niet homogeen in zijn opvattingen.
Ten dele is men van oordeel,  dat in de loonvorming'in ieder geval. ..
in belangrijke mate met het behoefte-element rekening dient te
worden gehouden', doch het andere decl van deze helft der leden,
wil dit slechts, omdat 'ook de loonpolitiek een vooralsnog doel-
matige vorm van inkomensdistributie' wordt geacht.4

Men mag dus veilig aannemen, dat de meerderheid van de leden

1   0.  VON NELL  BREuNING op.  cit.  1960 p.  I 84 e.v.  Men  kan zich afvragen  of de
introductie van een ander element, nl. de kinderbijslag, naast het loon, niet een
zekere inconsequentie inhoudt.
Z J.W. DE Pous: De S.-E.R. en de ruimte, E.S.B.,22 feb. 1956 p. 151. 'Het na-
streven van een rechtvaardige inkomensverdeling als een der doeleinden der
economische en sociale politiek, welke ongetwijfeld niet alleen op het primaire,
doch evenzeer op het reele inkomen betrekking heeft, zal slechts tot vruchtbare
resultaten leiden, indien de door het bedrijfsleven op dit gebied gehanteerde
instrumenten op elkaar zijn afgestemd.'

C.J. OoRT: Inkomensverdeling en Verdelingspolitiek. In:Theorie van de Econo-
mische Politiek, I962 p. I96. OORT komt hier tot de 'conclusie, dat de verdeling
van het bruto inkomen en de omslag van de collectieve lasten niet gescheiden
kunnen worden'. . .
3  D.B.J. SCHOUTEN: Enkele beschouwingen  over loon- winst- en prijsvorming,
Maandschrift Economic, april 1955 P. 2974  S•-E.R.-publicatie I 953, no. 8 p.  I6.
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van de Sociaal-Economische Raad onze opvatting deelt, dat normen
van rechtvaardigheid met betrekking tot de loonhoogte (wel te
onderscheiden van de hoogte van het inkomen) geen absoluut
karakter bezitten.

***

Waarop steunt dan deze, onze opvatting? De beantwoording van
deze vraag brengt ons in media res, nl. bij de inhoud van de ethische
normen ten aanzien van de inkomensverdeling.

Het is niet mogelijk hier in te gaan op de verschillende, soms
tegenstrijdige opvattingen, welke hieromtrent gehuldigd, althans
verdedigd worden.

Gewezen kan worden op de oude gedachte van JEREMY BENTHAM,
aan 'the greatest happiness for the greatest number', door inkomens-
nivellering, op de mening van TINBERGEN, dat wellicht een oplos-
sing te vinden is door het nastreven van een situatie, waarin nie-
mand zijn plaats voor die van een ander wil ruilen, of op het 'offer-
beginsel', dat in de studie Wenkend Perspectief van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen naar voren is gebracht. 1

Van geen van deze pogingen om tot een algemene verdelings-
sleutel te geraken - pogingen, ten aanzien waarvan men moet
vaststellen, dat zij gewoonlijk op zich zelf reeds van evenveel moed
als sociale bewogenheid getuigen - kan worden gezegd, dat zij tot
een bevredigende, algemeen aanvaarde oplossing hebben geleid.

In  I 937 schreef CoBBENHAGEN over het zoeken naar Sen verdelings-
norm, die 8n de verdeling En de productie beide dient' en hij voegt
hieraan,  min  of meer als conclusie,  toe: De gedachtencombinatie
van beloning naar behoefte en beloning naar prestatie is ons allen
zeer bekend, maar de concretisering in een bruikbare norm is ook
theoretisch  nog niet voorhanden: 2

Een kwart eeuw later beeindigde OoRT een beschouwing over de

1  Vgl.  voor deze opvattingen en verdere literatuur over het onderwerp C.J. OORT
op. cit.  1962 pp.  183 t/m 222 en J.G. KNOLL op. cit. 1959 PP· 692 t/m 707·

Wenkend Per·spectief, Studie over de inkomens- en vermogensverdeling, uitgave
N.V.V.,  1957,  PP·   15  t/m  30. De schrijvers achten de gedachte  aan het 'offer-
beginsel' verwant aan de opvattingen van TINBERGEN. Vgl. diens Redelijke
Inkomensverdeling,  I953 9 55 e.v. Vgl. eveneensJ. PEN: Welvaart en Verdeling,
Pre-advies voor de Verg. voor de Staathuishoudkunde, 1956 o.m. p. I4. Ook
J.  PEN: De toekomst van de inkomensverdeling, De Economist,  I958  pp.   I61/I 70.

2   M.J.H.    COBBENHAGEN: De verdeling   van het maatschappelijk inkomen,
Probleemstelling en grondslagen van de verdelingsleer, I937, 0Pgenomen in
De Economist Cobbenhagen, 1957 9 424·
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rechtvaardige inkomensverdeling  met de woorden: 'Het ethisch
absolutisme van enkele der verdelingscriteria, die ik de revue heb
laten passeren, brengt  ons niet verder;  het zijn droombeelden,  die
geen basis hebben in de werkelijkheid of het zijn leuzen zonder
materiele inhoud. Zij postuleren een gelijkheid die in feite niet
bestaat, of eisen een gelijkstelling, die evenzeer in strijd komt met
onze opvattingen van gerechtigheid als het extreme individualisme,
dat elke correctie afwijst van hetgeen ons door de grillen van het
lot, van onze erflaters en van de erfelijkheid via het marktmecha-
nisme wordt toegedeeld'.1

Ook ROBERTS, die zich zo zeer met de problematiek van de
loonvorming heeft bezig gehouden, komt tot de weinig bemoedi-
gende conclusie: 'unfortunately there  are no absolute criteria of
social justice, to which appeal can be made'.2

Op de eveneens negatieve conclusies van DEN UYL,  ITTEVEEN
en PEN wezen wij reeds.3

** *

Moet men dan, het voorafgaande overziende, niet tot de slotsom
komen, dat men hier staat voor een lege, dorre vlakte in het, theo-
retisch kennen, waarin geen enkel denkbeeld tot wasdom vermocht
te komen?

Het lijkt ons, dat deze volstrekt negatieve conclusie niet nood-
zakelijk is. Er bestaat ten aanzien van de rechtvaardige inkomens-
verdeling althans 66n opvatting, welke algemeen wordt aanvaard
zij het niet geheel in dezelfde zin.

Bedoeld is de opvatting, dat het inkomen van iedere mens zodanig
behoort te zijn, dat voor hem, zoals de meestgebruikte term het
uitdrukt 'een menswaardig bestaan' mogelijk is.

Het is deze gedachte, die in het denken in Katholieke kringen
een grote rol speelt en welke ook in de pauselijke encyclieken naar
voren komt.4

De verschillen in wijze van aanvaarding hebben betrekking op
het karakter van dit 'menswaardig bestaan'. Voor sommigen is dit
het einddoel van het op een rechtvaardige inkomensverdeling ge-

1   C.J. OoRT: De grenzen der toerekening, De Economist, mei I961 pp. 32 I t/m 337
2 B.C. ROBERTS op. Cit. 1958 p. 22.
3 Vgl. P. 16.
4  Vgl.  CASSIANus  HENTZEN  O.F.M.:  Commentaar  op  Quadragesimo  Anno,
t935 Decl II, Vijfde Boek. De schrijver geeft hierin een zeer uitvoerige en diep-
gaande analyse van de genoemde encycliek en de opvattingen in Katholieke
kringen.
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richt beleid, voor anderen slechts een tussendoel, een minimum-
eis, waarop verder moet worden gebouwd.

Een nadere beschouwing van dit 'menswaardig bestaan' doet
twijfel rijzen aan de zo voor de hand liggende gedachte, dat er van
een wezenlijk verschil tussen beide zienswijzen zou kunnen worden
gesproken. Men kan vaststellen, dat er bij pogingen, om het levens-
minimum te concretiseren, als regel niet aan een physiek, doch aan
een sociaal minimum wordt gedacht. 1

De menselijke behoeften worden mede bepaald door het behoren
tot een gemeenschap. Edn der behoeften van de mens blijkt nu
te zijn, het voldoen aan de verwachting, die de buitenwereld
met betrekking tot zijn individueel peil van behoeftebevrediging
koestert.

Het ligt voor de hand, dat deze verwachting gebaseerd is op wat
in een bepaalde kring van de samenleving gebruikelijk is en hier-
mede wordt duidelijk, dat men hier niet met een statisch, doch
met een steeds evoluerend begrip te doen heeft.

In een phase van toenemende welvaart groeit de inhoud van het
begrip 'menswaardig bestaan'  mee  uit;  in een periode van terug-
gang, zoals tijdens de laatste oorlog, schrompelt hij ineen.

 AN BERKUM formuleerde het aldus:  'Zo is men het er algemeen
over eens, dat ieder lid van de gemeenschap, hetzij werkend, hetzij
werkloos, een behoorlijk minimum-inkomen moet genieten en aan-
spraak op  de in zijn kring normale levensgemakken mag maken: 2

 ON NELL BREUNING concludeert: 'Zur menschenwurdigen
Lebenshaltung geh8rt also jeweils das, worin praktisch die Aner-
kennung der menschlichen Gleichberechtigung in der Gesellschaft
ihrem Ausdruck findet.'3 Deze auteur erkent   ook het evoluerend
karakter 'Die Bedurfnisse wachsen mit den Mitteln Sie zu befrie-
digen'.4

De inhoud van het begrip zal dus bezwaarlijk anders dan voor
een zeer beperkte periode te omschrijven zijn en het zal in samen-
hang met de algemene ontwikkeling evolueren.5 Het is evenwel

1   Vgl. 9  270  en  het daar gegeven citaat vanJ.G. KNoLL:'. . . ontplooien volgens
de geldende standaard'.
2   P.P.  VAN  BERKUM: De toekomst als probleem  voor de econoom, Maandschrift
Economic, april   I 959  P·  347·
3  0.  VON NELL  BREUNING op.  Cit.  1960  p.  I 58.
4  idem P·  I 73·  In  deze zaak zal men  zich,  naar de opvatting van de schrijver,
moeten neerleggen bij het feit, dat zo ook behoeften worden erkend, welke de
toets van objectieve kritiek niet zouden kunnen doorstaan.   Vgl.   p.   I 72   e.v.
5 Bijzonder belangwekkend zijn in dit verband de pogingen tot het opstellen van
zgn. normatieve budgetten of normen voor 'redelijke gezinsuitgaven'. Vgl.
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juist deze evolutie, welke de beide zienswijzen: menswaardig  be-
staan als einddoel of als minimum-eis, in concreto dichter bij elkaar
brengt. De wat verdergaande opvatting kan men zien als de wens
tot een sterker slechten van de toppen in de inkomensvorming,
ter verhoging van het algemene niveau.

Het  zou  ons  te ver voeren  op deze kwestie  zelf diep  in  te  gaan;
volstaan moge worden met de opmerking, dat ook vele voorstan-
ders van verdere nivellering zich bewust zijn van de betrekkelijk
nauwe grenzen, waarbinnen zich een voortgaande ontwikkeling
in deze richting zou kunnen voltrekken.

In dit verband kan worden herinnerd aan een conclusie, waartoe
 ITTEVEEN kwam in een recente, belangwekkende studie over de
samenhang tussen winstaandeel en economische groei. 'Onze ana-
lyse leidt tot de conclusie, dat het winstaandeel in het nationale
inkomen  door zeer diepliggende groeifactoren wordt bepaald'.1

De schrijver acht deze gevolgtrekking 'van fundamentele be-
tekenis voor de economische en sociale politiek', mede omdat er
uit blijkt, dat het zgn. 'arbeidersaandeel' moeilijk te vergroten zal
zijn zonder de economische groei te schaden. Men mag z.i. de
econornische structuur niet ruw verstoren omwille van de inkomens-
verdeling.

Het is de ontwikkeling van dit 'arbeidersaandeel', welke door
velen wordt beschouwd  als een toetssteen voor de rechtvaardigheid
van de inkomensverdeling.2    Naar onze mening   is het hiervoor
minder geschikt, omdat het alleen betrekking heeft op de primaire
inkomensvorming. Een ander bezwaar is, dat het wordt aangegeven
in een veelomvattend macro-econornisch cijfer, dat niet anders dan
met een vrij ruime onzekerheidsmarge kan worden vastgesteld.3

Onze - het zij erkend, vrij schrale - oogst bij het zoeken naar
normen, welke de doelstelling rechtvaardige inkomensverdeling
zouden kunnen bepalen en preciseren, bestaat dus slechts uit de
- wat genuanceerde - aanvaarding van de mogelijkheid voor een-
ieder tot het bereiken van een menswaardig bestaan en als 'hulp-
maatstaf' de ontwikkeling van het arbeidersaandeel.

ED   VAN CLEEF: Normatieve budgetten, De Economist,   feb.    I 953   en   A.I.V.
MASSIZO : Proeve van benadering  van de redelijke gezinsuitgaven van de wer-
kende ongeschoolde arbeider in de grote stad, Sociaal Maandblad Arbeid, 25 feb.
I 961.

1 H.J. WITrEVEEN art. Cit. 1961 p. 173·
2  Het  'arbeidersaandeel' is de verhouding tussen de loonsom per werknemer en
het nationale inkomen per hoofd van de beroepsbevolking,  vgl.  p.  2 I 2.
3 Dit zou op zich zelf niet zo bezwaarlijk zijn, ware het niet, dat de neiging
best:aat, het als volkomen zeker te hanteren.
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Hoe kan nu de feitelijke ontwikkeling in het licht van deze criteria
worden beoordeeld?

Voor  wat de eerste norm betreft; het gebrek aan volledige  con-
cretisering noopt ons af te gaan op een algemene indruk. Deze
nu is, dat over het algemeen genomen, de resultaten met betrekking
tot deze doelstelling bevredigend kunnen worden genoemd. De
secundaire of uiteindelijke inkomensverdeling - resultante van loon
of salaris, kinderbijslag, uitkeringen op grond van sociale wet-
geving, belastingdruk en kostenvrije voorzieningen ten aanzien van
onderwijs e.d. - is van dien aard, dat het menswaardig bestaan bin-
nen ieders bereik mag worden geacht.

Dat in enkele gevallen, namelijk bij een samenloop van ongun-
stige omstandigheden, uitzonderingen op deze regel kunnen voor-
komen, wordt niet ontkend, doch dit kan onze conclusie, welke
betrekking heeft op een maatschappelijk verschijnsel, niet veran-
deren.1

Stelt men zich op het standpunt, dat het menswaardig levenspeil
voor eenieder, slechts een tussenphase in de ontwikkeling is, dan
kan men voor zich zelfde conclusie dienovereenkomstig amenderen.
Men bedenke dan echter, dat een maatstaf wordt aangelegd,
welke niet op algemene aanvaarding kan bogen.

Wendt men zich tot het tweede criterium, dan kan men aller-
eerst vaststellen, dat er statistische gegevens bestaan, die een mate
van nauwkeurigheid bezitten (of, zoals opgemerkt, althans sugge-
reren), welke, na de voorafgaande, onvermijdelijk wat vage be-
schouwingen, wellicht sommigen weldadig aandoet.

TABEL I 

WERKNEMERSAANDEEL IN HET NATIONAAL INKOMEN.2
(vgl. centrale tabel  no.   16)

1950 68,5 I955 66,0 Ig6O 68,3
195I 70,2 1956 67,5 I 96I 70,4

1952 69,3 I 957 68,8 I962 72,9

1953 68,2 I958 70,0

1954 67,7 I 959 68, I

1 Het is bijv. niet de bedoeling de moeilijkheden van de zgn. 'stille armen' te
bagatelliseren.

Bestaande nuances in opvattingen m.b. t. tot wat in concreto precies tot dit levens-
peil dient te worden gerekend, zullen uiteraard ook tot enige nuances in het oor-
deel leiden.
2  Bronnen: C.P.B.: Centraal Economisch  Plan  1963.  Voor de jaren  I950  t/m
1952: J.W.  DE  Pous:  Het  einde van  de ruimte, E.S.B., 12 dec. I956.
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De schommelingen lijken bij eerste kennisneming vrij gering,
met  uitzondering  van de mutatie  in   I 955· Het karakter  van   het
cijfer zelf - een percentage van een totaal, waarvan het zelf de
grootste component vormt - brengt al met zich mede, ZOalS PEN
terecht opmerkt,   dat   het een zekere stabiliteit bezit. 1

Wanneer men daarbij bedenkt, dat het eveneens in de aard der
dingen ligt, dat dit aandeel in de hoogconjunctuur wat daalt, om
bij teruggang van de conjunctuur te stijgen, dan is de conclusie
gewettigd, dat de cijfers voor de laatste jaren op een stijgende
tendens wijzen. 2

Onze eindconclusie - na het tevens in acht nemen van deze norm
- blijft dan ook, dat in het algemeen gesproken, de doelstelling
met betrekking tot een rechtvaardige inkomensverdeling, in be-
vredigende mate werd bereikt.

Het is een conclusie ten aanzien van de verhoudingen binnen
Nederland. Het wijdere vraagstuk van de verhouding tot de zgn.
ontwikkelingsgebieden, bleef buiten beschouwing. De evolutie in
de opvattingen op dit punt is nog in volle gang; van een werkelijke,
redelijk gepreciseerde doelstelling kon echter in de, in de beschou-
wing betrokken periode, (nog) niet worden gesproken.

E6n opmerking, ten aanzien van een geheel andere kwestie moge
nog worden gemaakt.

Indegeschetstegedachtengangisgeenplaatsingeruimdaanvraag-
stukken van verdeling binnen de groepen werknemers en zelfstan-
digen. Het betreft hier vraagstukken, welke verband houden met
kwesties van practische  loon- en prijspolitiek.  Was  er  te veel of te
weinig mogelijkheid tot differentiatie op grond van verschillen in
productiviteitsontwikkeling? Werd de prijsbeheersing niet wat een-
zijdig geconcentreerd op artikelen, welke voor het indexcijfer van
de kosten van levensonderhoud van veel 'gewicht' zijn? Het zijn
inderdaad vragen, waaromtrent meningsverschil mogelijk is en
ten dele werden zij in onze studie reeds behandeld.

Er is echter een goede reden, om er op deze plaats stilzwijgend
aan voorbij te gaan. De vraag, welke ons hier bezig hield, was die
naar de algemeen aanvaarde doelstelling en de daarop betrekking
hebbende resultaten.

1  J.  PEN:  Op  zoek  naar de grote constante, De Economist, juli/aug.  1960 9 490.
2 Vgl. voor de relatie tussen het arbeidersaandeel en de conjunctuurphase
A.M.F.   SMULDERS : Inkomensverdeling en Werkgelegenheid, t952. Eveneens
S.-E.R.-publicatie  I954,  no.  8 p.  1 7·

Vgl.   ook J.E. ANDRIESSEN:  De S.-E.R. adviseert, E.S.B., i aug. 1962 p. 720.
De schrijver signaleert de gunstige ontwikkeling in de jaren r960-1962.
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Wanneer - zoals in Nederland - de overheid werkzaam is, onder
voortdurende effectieve controle van de volksvertegenwoordiging
en bovendien in nauwe samenwerking met het georganiseerde be-
drijfsleven, dan mag men redelijkerwijze aannemen, dat het beleid
ten aanzien van differentiatie en coBrdinatie van lonen en het toe-
zicht op de prijsvorming, door de meerderheid van de bevolking
wordt aanvaard. Deze constatering laat uiteraard de mogelijkheid,
resp. de wenselijkheid van het voeren van een pleidooi, gericht op
wijziging van het beleid, geheel onverlet.

Tot besluit moge nogmaals worden herhaald, dat wij er ons van
bewust zijn, dat de doelstellingen inzake de inkomensverdeling in
Nederland tot dusverre niet scherp omschreven zijn. Het lijkt ons
twijfelachtig, of zij het ooit zullen worden.

Niet twijfelachtig is echter, dat zij in het economische beleid,
op vrijwel elk niveau, waarop dit wordt gevoerd, een grote rol
speelden en zullen blijven spelen.

Het zou van weinig werkelijkheidszin getuigen, indien men de
doelstelling zelf zou willen ontkennen, omwille van de vaagheid
der contouren.

De sociale urede
Het behoud van de arbeidsvrede en van goede betrekkingen tussen

de onderscheiden sociale groepen in de samenleving behoort in
Nederland zonder twijfel tot de algemeen aanvaarde doelstellingenl
Het is een doelstelling, welke zich naar haar aard moeilijk voor
kwantitatieve precisering leent.

De arbeidsvrede is een desideratum, dat geen absolute gelding
bezitten kan, terwijl de betrekkingen tussen de groepen zich aan
een kwantitatieve benadering onttrekken.

Men kan echter zeer wel de vraag stellen, of het streven naar de
handhaving van arbeidsvrede tot een goed, matig ofonbevredigend
resultaat heeft geleid en dezelfde kwalificaties laten zich op de
sociale verhoudingen toepassen.

Ons antwoord is dan - en het is een antwoord zonder voorbe-
houd - dat van zeer goede resultaten kan worden gesproken. Ten
aanzien van de arbeidsvrede, kan dit oordeel door enig cijfermate-
riaal worden geschraagd. (tabel 20)
De bezwaren, welke in het algemeen aan vergelijkingen op inter-

1  Vgl. S.-E.R.-publicatie 1953, no. 5 P. 6. De Minister van Sociale Zaken noemt
de arbeidsvrede als een der punten, waaraan de S.-E.R. aandacht dient te geven
bij het bepalen van een standpunt t.a.v. een tockomstig systeem van loon-
beheersing. In dezelfde zin S.-E.R.-publicatie  I 955,  no.  4 PP·  43  en  57·
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TABEL 20

AANTAL WERKDAGEN, VERLOREN TENGEVOLGE VAN
STAKINGEN EN LOCK-OUTS, IN DE GEHELE PERIODE
1950-1958, PER HOOFD VAN DE ACTIEVE BEROEPSBE-

VOLKING. 1

Nederland 0, I 7 Frankrijk I,97
W. Duitsland O,4I Italie 2,24
Zweden O,52 Australit 2,50

Noorwegen 1,07 Verenigde Staten 4,44

Engeland I,I 5

nationale schaal zijn verbonden, worden door ons, zoals reeds

opgemerkt, ten volle erkend. In dit geval gaat het evenwel om een
zeer eenvoudig gegeven, dat bovendien op een vrij lange periode
betrekking heeft. Vergelijking lijkt dus mogelijk en dan legt het
cijfer voor Nederland een wel zeer sprekend getuigenis af.

Met betrekking tot de verhouding tussen de sociale groepen kan
men zich niet op cijfers beroepen, doch gelukkig wel op feiten. De
feiten namelijk van de voortdurende, goede samenwerking in tal
van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organen en colleges
en van de, in het algemeen zeer gematigde, toon van de openbare
discussies.

De opvallende prestatie van Nederland na de oorlog ten aanzien
van het behoud van de sociale vrede en de goede onderlinge be-
trekkingen, trok ook in het buitenland sterk de aandacht. Zo spreekt
Roberts  van een 'enviable record of industrial peace' .2

Een publicatie als die van HOEFNAGELS, waarin op het Neder-
landse 'sociaal paradijs' een critisch licht wordt geworpen, is, naar
ook de auteur zelf erkent, een grote uitzondering.

De schrijver ontkent intussen niet het bereiken van de sociale
vrede, doch hij is van oordeel dat deze doelstelling te hoog wordt
gewaardeerd ten koste van hetgeen hij 'gelijkberechtiging' noemt. 3

1   Bron : J.W.  DE  Pous : Wages Policy in the Netherlands,  1960.
De cijfers lopen slechts  tot   1958,  doch de situatie is sindsdien in Nederland niet

veel  veranderd. De enkele grote staking   in    I 960,   in de bouwnijverheid,   werd
meer veroorzaakt door een meningsverschil tussen Regering en ondernemers dan
door wrijving tussen werknemers en werkgevers.
2  B.C.  ROBERTs  op.  cit.   1958  p.   I 33· In dezelfde geest het O.E.E.C.-rapport
The   Problem of Rising Prices,    I 96 1 : 'moreover close co-operation between
labour and management in all fields has produced an outstanding record of
industrial peace.'
3   H. HOEFNAGELS: Nederland een sociaal paradijs? Sociologische Gids, nov/dec.
I96,  pp.  274/289.  Vgl.  ook van deze schrijver: Sociologische kanttekeningen bij
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Of HOEFNAGELS dit al dan niet juist ziet, lijkt in het kader van onze
studie niet direct relevant. Ons onderzoek betreft het eventueel
bereiken van algemeen aanvaarde doelstellingen van sociaal-eco-
nomische politiek en sociale vrede vormt zonder twijfel een derge-
lijke doelstelling. Een eventueel bestaande wens tot 'gelijkberech-
tiging' - een door de schrijver niet verder concreet uitgewerkt
begrip - kan wellicht mede de doelstellingen bepalen, doch in dit
kader bezwaarlijk zelf als doelstelling worden aangemerkt.

Een misverstand lijkt in het spel, als men loonbeheersing ziet
als een eenzijdig op werknemers uitgeoefend overheidstoezicht.
Loonbeheersing houdt verband met de situatie op de arbeidsmarkt,
waar de werknemers practisch een monopolie-positie innemen.

Deze monopolistische macht is hier, anders dan gewoonlijk, niet
slechts gewenst door hen, die haar bezitten, doch door de overheid
bevorderd en beschermd. In deze situatie behoudt zich de overheid
het recht van corrigerend optreden voor, zoals zij dat ook doet
ten aanzien van de prijsstelling door ondernemers, die een econo-
mische machtspositie innemen.

***

Wij zijn hiermede aan het einde gekomen van onze vergelijking
van doelstellingen en resultaten.

Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de doelstelling vol-
ledige werkgelegenheid geheel werd bereikt, terwijl de resultaten
ten aanzien van de prijsstabiliteit matig, maar toch ook niet slecht,
moesten worden genoemd. De evenwichtige ontwikkeling van de
betalingsbalans werd bereikt. Met betrekking tot de economische
groei kan men de resultaten redelijk goed tot zeer goed noemen.

De doelstelling rechtvaardige inkomensverdeling werd bereikt en
ten aanzien van de arbeidsvrede en de sociale verhoudingen in
het algemeen, kan van zeer goede resultaten worden gesproken.

Het is van fundamenteel belang, er de aandacht op te vestigen,
dat deze doelstellingen gelijktijdig werden nagestreefd en dat de
resultaten tezamen werden verkregen.

aktuele sociaal-politieke vragen,  1962,  Dl.  I. Een vergelijkbare gedachtengang
vindt  men  bij W. ALBEDA :   'Dat de loonvorming permanent  voor de verant-
woordelijkheid van de overheid zou moeten blijven, is een te hoge prijs voor de
arbeidsvrede.' (op. cit.  I957 9 60)
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HOOFDSTUK VIII

VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN HET
ECONOMISCHE BELEID EN CONCLUSIES

  I DE GEGEVENS

De in Nederland verkregen resultaten kunnen nu worden vergeleken
met de uitkomsten in de andere besproken landen, waarin vrijwel
dezelfde doelstellingen werden nagestreefd, doch zonder gebruik-
making van een nationale loonpolitiek als instrument van econo-
misch beleid.

Om de vergelijking overzichtelijk te houden is hieraan de vorm
van een tabel gegeven.

TABEL 21

DOELSTELLINGEN ENRESULTATEN

uottedige stabiel euente. econom. rechtuaard. sociale

werk- prijs- ontw.bet. groei ink. urede

gel.h. niueau balans uerdeling

Ver. Koninkr. goed onbevr. onbevr. matig goed onbevr.
Ver. Staten onbevr. matig matig onbevr. onzeker onbevr.
Zweden goed onbevr. goed rnatig goed goed
Frankrijk goed onbevr. onbevr. goed onzeker onbevr.
Duitse Bondsr. goed matig goed goed goed matig
Belgie onbevr. matig goed matig goed onbevr.
Nederland goed matig goed goed goed goed

De gebruikte kwalificaties vloeien voort uit de analyse, welke
met betrekking tot elk der landen gegeven werd. Niettemin lijkt
een korte toelichting op enkele punten op zijn plaats.

Het gebruik van dezelfde term beoogt niet een volkomen gelijk-
heid  in de situatie te suggereren;  er wil slechts een globaal verge-
lijkbare verhouding tussen doelstelling en resultaat mede aangeduid
zijn.

Zo werden de resultaten met betrekking tot de sociale vrede
onbevredigend genoemd wanneer stakingen veelvuldig voorkwa-
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men, resp. van lange duur waren, doch ook wanneer er tussen

werkgevers en werknemers weinig of geen samenwerking bestond.
Een grote mate van onenigheid tussen de werknemersorganisaties
onderling, werd eveneens als een indicatie in de richting van een
onbevredigend resultaat beschouwd.

De term 'onzeker' werd in verband met de rechtvaardige in-
komensverdeling gebezigd in die gevallen, waarin het (voort-)
bestaan van armoede op enigszins betekenende schaal twijfel aan
de resultaten deed rijzen. Van het gebruik van de kwalificaties
'matig' of 'onbevredigend' in dit geval, is afgezien, omdat
een dergelijke oordeel slechts door een diepergaande studie (even-
tueel) zou kunnen worden gemotiveerd.

Het totaal-beeld wordt hierdoor niet beinvloed; de resultaten
in Nederland in dit opzicht zijn voldoende duidelijk.

Voor wie het geheel overziet, lijkt de conclusie gerechtvaardigd,
dat Nederland in deze vergelijking de totaal-doelstelling het
dichtst benadert.

Van een poging tot 'weging' der verschillende elementen - waar-
voor men moeilijk een andere basis dan het persoonlijk inzicht zou
kunnen vinden - is bewust afgezien.

Nu zou men kunnen veronderstellen, dat dit neerkomt op een
gelijkstellen,  dus  toch  op een 'weging'  met als uitkomst: gelijkheid.

Dit is echter niet onze benaderingswijze;  een min of meer schools

bij elkaar optellen van resultaten mist hier een reele basis. De
kernvraag  is een andere. Zij luidt:   is het mogelijk gebleken,   de
verschillende doelstellingen gezamenlijk in redelijke mate te ver-
wezenlijken?

Op de vraag, zo gesteld, kan alleen voor Nederland een bevesti-
gend antwoord worden gegeven.

Het is overbekend, dat volledige werkgelegenheid - althans ge-
durende geruime tijd - kan worden verkregen door het creeren
van een overmatige vraag, bijv. door 'deficit-spending'. Dit zal
echter leiden tot inflatie (en daarmede verstoring van de inkomens-
verhoudingen), aantasting  van het betalingsbalansevenwicht,  met
als gevolg afnemende werkgelegenheid en tenslotte devaluatie

Anderzijds kan een zeer straffe politiek van vraagbeperking door
renteverhoging, credietrestricties, inkrimping van overheidsuitgaven
e.d., een dreigende inflatie voorkomen, of een stijging van het al-
gemene prijspeil afremmen, doch dit kan dan gaan ten koste van
de werkgelegenheid en tevens grote sociale spanningen in het leven
roepen.

Het is juist de totale aanpak, de greep naar het geheel der doel-
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einden, welke de moeilijkheden oproept. Moeilijkheden, die - voor-
zover ons bekend - nog geen enkel land volkomen heeft overwonnen,
maar waarvan toch, wat Nederland betreft, mag worden gezegd,
dat zij voor een zeer groot gedeelte onder controle zijn gebracht

De relatief zwakste plek vormde de prijsstabiliteit. Juist op dit
punt echter, was Nederland tot op grote hoogte afhankelijk van de
ontwikkeling in het buitenland. Het betreft hier een afhankelijkheid
welke gegeven is met de relatieve positie van Nederland ten op-
zichte van de zoveel grotere, andere Westerse landen, en welke
zich als zodanig practisch aan beinvloeding door de Nederlandse
autoriteiten onttrekt.

In de inleiding van een recente studie over economische stabili-
teit, releveert ANDRIESSEN de conclusie, waartoe een aantal econo-
misten  in de Verenigde Staten een tiental jaren geleden   kwam:
'reconciling full employment with price level stability within a free
enterprise framework must be regarded as a major unsolved prob-
lem' 1

De  schrijvers  van het meergenoemde STAFF-report achten  het:
'unlikely that a secular upward trend in wages and prices can be
avoided with an average level ofunemployment which is considered
socially tolerable, given our present anti-inflation weapons'.2

In dezelfde geest meent J.  AKERMAN: 'The principle  of full  em-
ployment, the principle of maximum development and the prin-
Ciple of stable cost of living index are in practice impossible to
combine; they exclude one another'.3

Uitspraken als dezeaccentuerenzekerdezwaarte van het probleem
en daarmede de waarde van de in Nederland verkregen resultaten.

***

Men zou de vraag kunnen stellen, of hier niet toevallige factoren
een rol hebben gespeeld, in die zin, dat Nederland in de vijftiger
jaren een bijzonder gunstige periode zonder conjunctuurschomme-
lingen zou hebben gekend. Het antwoord moet ontkennend  zijn;
er waren conjunctuurschommelingen en moeilijkheden van bij-
zondere aard. Te denken valt aan de gevolgen van de Korea-crisis,

1  J.E.  ANDRIESSEN : De theorie  van de economische politiek,  I 962  p. Iofb Citaat
uit:  E.  DESPRES, M. FRIEDMAN,  A.G.  HART,  P.A.  SAMUELSON en  D.H.  IVALLACE:
The  problem of economic instability, herdrukt in: Readings in fiscal policy,
Londen  1955 PP 405-447·
2  STAFF-report on Employment, Growth and Price levels,  I959,  P·  I 59·
3 J. AKERMAN: An institutional approach to the problem of inflation. In: Stabile
Preise in Wachsender Wirtschaft, 1960 p. ,4.
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zeer nadelig voor een land, dat traditioneel veel meer 'goederen
van de vrede' - bloemen, fruit, groenten, zuivelproducten, textiel,
schoeisel, radio- en televisieapparatuur - uitvoert, dan grondstoffen
welke voor de oorlogsvoering van belang zijn. Verder aan de duide-
lijke schommelingen  in de bedrijvigheid omstreeks de jaren   I 952
en   1958,  zij  het  dan,  dat deze schommelingen minder gepronon-
ceerd waren dan in vroeger tijd en elkander sneller opvolgden.

Men kan, wellicht (ex post) cen verband leggen tussen de con-
junctuurfluctuaties  en de gevoerde  loon- en prijspolitiekl  maar ook
dan kan men de stelling verdedigen, dat, in de beperking van de
amplitude, een resultaat van het beleid mag worden gezien.

Een waardevol getuigenis ten aanzien van de in Nederland be-
reikte resultaten verschaft ons de meermalen genoemde studie van
een aantal economisten ten behoeve van de Organisatie voor Euro-
pese Economische samenwerking, in een passage, welke beoogt de
opvatting van enige schrijvers te weerleggen 'that wages policy
made no difference and that the Dutch experience is no better than
that of other countries'.2

De rapporteurs merken hierbij  o.m.  op:
'In this sense there is no doubt that wages policy has been effective

and has considerably facilitated the task of maintaining high em-
ployment and growth without serious balance-of-payments diffi-
culties - and this in the face of excess demand pressures for some
time. We note also that these results have been achieved with the
minimum of friction and conflict, and that the record in  this  re-
spect is better than that of any other country we have studied'.2

***

Een ander critisch geluid ten aanzien van de in Nederland be-
reikte resultaten, wordt wel vernomen in samenhang met een waar-
de, welke niet als doelstelling van economische politiek werd om-
schreven, nl. de eerbiediging van de persoonlijke vrijheid, van het
recht tot zelfbepaling van eigen lot. Het betreft hier een waarde,
welke in zekere zin de economisclie sfeer te boven gaat, maar juist

1  Vgl.  D.B.J.  SCHOUTEN : De conjuncturele implicaties van een onevenwichtige
loon- en prospolitiek in een open volkshuishouding, Maandschrl Economic, april
1962 pp. 325/334·
2  0.E,E.C.-uitgave 196 I : The Problem of Rising Prices, p. 61.

Het is niet volkomen duidelijk of deze constatering door alle zes rapporteurs
wordt onderschreven, t.w. FELLNER, LUTZ, GILBERT, HANSEN, KAHN en DE
WOLFF, dan wel voor verantwoordelijkheid van de laatstgenoemde vier komt.
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daarom in het economische beleid als een bepalende en beperkende
factor moet worden erkend.1 De introductie  van een systeem   van
toezicht en leiding door de overheid met betrekking tot de loon-
vorming heeft zonder twijfel tot een zekere beperking van de indi-
viduele vrijheid geleid. Bij de bespreking van het institutionele
kader zagen wij, dat bij deze beperking grote zorgvuldigheid
wordt betracht, in die zin, dat de betrokken groepen in zeer sterke
mate bij de concrete loonvaststelling worden ingeschakeld.

De organisaties van werknemers en werkgevers en ook de andere
geledingen in het Nederlandse volk hebben klaarblijkelijk deze prijs
van het ofrer aan vrijheid niet te hoog geacht. 2

Uiteraard kan men dit in andere landen anders zien en een der-
gelijk verschil in waardering onttrekt zich, in belangrijke mate,
aan discussie. In belangrijke mate, want men kan de vraag stellen,
of zich dan  niet een zekere inconsequentie openbaart.  In de overige
landen kent en aanvaardt men algemeen een beleid, dat overheids-
toezicht op het effect van monopolievorming impliceert. Zonder
bezwaar worden op dit terrein aan de overheid vtrstrekkende be-
voegdheden verleend, niet in de laatste plaats met het oog op de
invloed van event. monopolistisch optreden, op de prijsvorming.

Zouden dan analoge bevoegdheden van de overheid met be-
trekking tot de prijs van arbeid - een prijs, welke in feite aan alle
andere prijzen ten grondslag ligt - niet geheel in dezelfde lijn liggen?

Ten aanzien van het aanbod van arbeid hebben zich immers,
zoals wij zagen, institutionele veranderingen voltrokken, welke tot
een monopolie, of minstens tot een monopoloide situatie hebben
geleid.

Het is niet ongewoon, een pleidooi voor een directe prijsbeheer-
sing gebaseerd te zien op het bestaan van loonbeheersing. Zoals
wij reeds te kennen gaven, ligt naar ons gevoelen, de parallel an-
ders. Loonbeheersing vormt het pendant  van de kartelwetgeving;
prijsbeheersing is in dit verband slechts een aanvullend instrument. 3

Wij laten deze kwestie thans rusten, om terug te keren tot ons
eigenlijke betoog.

Vastgesteld werd dus een gunstiger totaal-resultaat in Nederland
dan in de andere besproken landen. Geconstateerd is tevens, dat

1 Vgl. P. 247·
2  Vgl. P.P.VAN BERKUM: De ontwikkeling in de opvattingen over de verhouding
van economische theorie en economische practijk, Welvaartseconomie, I 956 p. 26.
3   Vgl.   p.    28 I. Het verschil in toezicht   ex   ante   en   ex   post, dat bestaat tussen
loonbeheersing en prijsbeheersing, heeft een voor de hand liggende psycholo-
gische grond. Eenmaal vastgestelde en uitbetaalde lonen kunnen (ook door de
overheid) moeilijk worden verlaagd.
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Nederland het enige land was, waar naast de ook in de andere
landen aangewende instrumenten van econornische politiek, zoals
monetair beleid, budgetpolitiek, kartel- en prijsbeleid, consequent
een nationale loonpolitiek werd gevoerd.

Het samenvallen van deze beide feiten wettigt, strikt logisch ge-
zien, nog niet de slotsom, dat de betere resultaten aan de toepassing
van het instrument van loonpolitiek zijn toe te schrijven.

Nietternin is het zeker opvallend genoeg, om er betekenis aan
te hechten en er enkele practische conclusies uit te trekken.

Alvorens dit te doen zouden wij nog willen stilstaan bij een
andere omstandigheid, welke uit de vergelijking van de gang van
zaken in de verschillende landen naar voren is getreden, de om-
standigheid namelijk, dat het alleen in Nederland mogelijk bleek
gedurende langere tijd een nationale loonpolitiek te handhaven.

§ 2 EEN POGING TOT VERKLARING

Het is zeker niet zo, dat in de andere besproken landen de waarde
van loonpolitiek, als instrument van economisch beleid, niet zou
worden ingezien. Zoals wij zagen, werden vele suggesties tot aan-
wending van dit instrument gedaan en enige pogingen in deze
richting werden ondernomen. De resultaten waren evenwel tot
dusverre gering en in verschillende landen wordt een nationaal
loonbeleid als een utopie beschouwd.

De tegenstelling tot de gang van zaken in Nederland roept de
vraag naar een verklaring op. Waarom bleek in Nederland mogelijk,
wat daarbuiten tot dusverre niet realiseerbaar werd geacht?

Wij zouden hier een achttal onderscheiden factoren willen noe-
men, welke in twee categorieen zijn in te delen. De eerste categorie
heeft betrekking op het maatschappelijk kader in Nederland, dat
als zodanig het uitgangspunt voor de loonpolitiek vormde, de twee-
de groep betreft de vormgeving en toepassing van het instrument.

Het maatschappelijk kader
In algemene zin kan in dit verband worden herinncrd aan een

aantal feiten, welke bij de bespreking van het institutionele kader
ten aanzien van de organisatie van werknemers en werkgevers zijn
genoemd. Wij zouden in deze samenhang willen spreken van een
'organisatorische of sociale volwassenheid' aan beide zijden van de
onderhandelingstafel. Deze 'volwassenheid' kenmerkt zich niet al-
leen door het bereiken van een zekere omvang en het verwerven
van grote kracht, doch vooral door het tonen van kennis, inzicht
en verantwoordelijkheidsgevoel.
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De uitspraken van leidende figuren uit het bedrijfsleven, die van
deze 'volwassenheid' getuigen, zijn zo talrijk, dat een poging tot
individuele verwijzing een even tijdrovende als overbodige bezig-
heid zou vormen. Zwaarder echter dan de uitspraken, wegen hier
de daden. In dit verband mag worden herinnerd aan de vrijwillige
beperking van de consumptie in de moeilijke situatie, waarin
Nederland  zich in  I 95 I  bevond  en  aan de beperking  van de beste-
dingen, waartoe de Sociaal-Economische  Raad  in  1 956 adviseerde.
Verder kan de medewerking van het bedrijfsleven aan een politiek
van prijsstabilisatie worden genoemd, zoals deze vooral in de jaren
na  I 956 te constateren  viel.

Het is niet onze bedoeling te suggeren, dat de consumptieverla-
ging, bestedingsbeperking en prijsbeheersing steeds de volledige
instemming van werknemers en werkgevers hebben gehad. Er wa-
ren zonder twijfel strubbelingen en niet zelden stond de Regering
voor de taak een definitieve beslissing te nemen. Dit was dan echter
wel een beslissing, welke tot op grote hoogte aansloot bij hetgeen de
betrokken groep, hetzij de werknemers, hetzij de ondernemers, rede-
lijk en aanvaardbaar voorkwam.

Men kan moeilijk m66r onder de indruk komen van de betekenis
- en tevens van de zeldzaamheid - van deze organisatorische vol-
wassenheid, dan door het bestuderen van de in andere landen op-
gedane ervaringen.

In het voorafgaande werden een aantal in dit opzicht relevante
feiten naar voren gebracht en wij geloven daarom hierop thans niet
opnieuw te moeten ingaan.

Naast de gezonde ontwikkeling van de vakverenigingen van
werknemers en werkgevers speelde ook de brede spreiding van de
kennis der economische samenhangen een rol.

Vervolgens kan men als een derde verklarende factor de Neder-
landse volksaard noemen, een aard, welke veeleer door een neiging
tot ernst dan door luchthartigheid wordt gekenmerkt. Op de bodem
van een zodanige algemene gezindheid kon een besef van verant-
woordelijkheid gemakkelijker tot ontwikkeling komen.

Voorts mag er op worden gewezen, dat de bereidheid tot samen-
werking een bijzondere stimulans vond in de gebeurtenissen tijdens
de tweede wereldoorlog. In deze periode groeide er tussen de lei-
dende figuren uit de kringen van werkgevers en werknemers een sterk
gevoel van verbondenheid, dat geent was op het algemene besefvan
solidariteit, zoals dit in die dagen van strijd en bezetting in Neder-
land zo menige oude tegenstelling verzachtte of zelfs geheel deed
verdwijnen.

Het lijkt waarschijnlijk, dat het deze geestesgesteldheid is ge-
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weest, die het in I 945 mogelijkheeft gemaakt de drempel van een  tra-
ditionele belangentegenstelling en van wantrouwen in elkanders
bedoelingen te overschrijden, om in gezamenlijke inspanning te
trachten de welvaart in het land terug te brengen en meer dan dat,
dit te doen in een beter sociaal klimaat dan voorheen.

Het zou evenwel onjuist zijn in dit verband het oog alleen te
richten op de oorlogsjaren. Het toen gegroeide besefvan solidariteit
had reeds verspreide wortels in de periode v66r de oorlog, toen de
voordelen van een reele samenwerking werden ervaren in de
gezamenlijke activiteit op het terrein van de sociale verzekering,
de vrijwillige regeling van kinderbijslag in bepaalde bedrijfstakken
en,  sedert   I 937, de verbindendverklaring van collectieve arbeids-
overeenkomsten.

Het instmment en zijn toepassing
De  samenwerking in onderling vertrouwen  vond  in   I 945  0·m.

vorm in de oprichting van de Stichting van de Arbeid en sinds  I 950
eveneens in de deelnerning aan de werkzaamheden van de Sociaal-
Economische Raad, twee organen, welke, zoals wij zagen, in de nati-
onale loonpolitiek een grote rol spelen.1

Het is in de concrete organisatorische opzet - waarover uitvoerig
werd gesproken - dat 66n van de verklaringsgronden voor het redelijk
functioneren van de loonpolitiek kan worden gevonden. De wat
gecompliceerd aandoende, maar klaarblijkelijk toch redelijk goed
afgewogen dosering van overheidsgezag en invloed van de recht-
streeks betrokkenen, zoals deze in de opzet werd ingebouwd en in
het dagelijkse beleid gehandhaafd, maakte het mogelijk de span-
ningen binnen aanvaardbare grenzen te houden. Spanningen traden
er zeker op en zij werden niet verheimelijkt, doch zij bleken, mede
dank zij het verantwoordelijkheidsbesef van de gesprekspartners,
in het systeem te kunnen worden opgevangen.

Spanningen zijn in wezen een begeleidingsverschijnsel van leven.
Elk waarlijk levend organisme kent spanningen, voorwaarde en
gevolg tegelijk van ontwikkeling en groei.

Zo groeide ook in de practijk van zeventien jaar een vorm van
samenwerking, welke - ondanks de schijn van het tegendeel, welke
zich soms aan de buitenstaander-toeschouwer vertoont -, een zekere
rijpheid en hechtheid bezit.

Een aantal gevaarlijke klippen is nu bekend en men werkt, op

1 De samenwerking is zeker ook bevorderd door een regelmatig direct contact
tussen de centrale confessionele verbonden onderling in de daartoe gecreeerde

organen, de Raad van Overleg en het Convent van Christelijke Sociale Orga-
nisaties.
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basis van de opgedane ervaring, verder aan de uitbouw van metho-
den voor het dagelijkse beleid.

Het is deze ervaring, geleidelijk verkregen, dank zij het feit,
dat (anders dan in enige andere landen) in Nederland de samen-
werking niet is gestrand bij het ontmoeten van de eerste reele ob-
stakels, welke wij als een afzonderlijke verklarende factor zouden
willen zien.

Er is evenwel meer.  Uit de samenwerking zelf is als het ware een
nieuw normbesef geboren.

Waar de samenwerking door de deelnemende groepen eenmaal
als een waarde wordt ervaren en erkend, daar zal deze waarde tot
norm van de gedragingen worden. Geleidelijk voltrekt zich een
verandering  in het gedragspatroon; maatschappelijke instellingen
en maatschappelijk gedrag beinvloeden elkaar over en weer.

'Door haar bestaan zelf reeds leidt de instelling de gedachte en
het gedrag in bepaalde banen', zo drukte LAMBERs het treffend uit. 1

In tal van landen is een arbeidsconflict, een grote staking, een
gewone gebeurtenis, welke als hinderlijk wordt ervaren, doch die
niemand bijzonder schokt.

Dit is in Nederland anders geworden. Een staking van enige om-
vang en duur is een ernstige aangelegenheid, welke in brede kring
bezorgde aandacht trekt. De term zelf verkreeg, hoezeer ook het
stakingsrecht als zodanig wordt verdedigd 2, een minder aangename
bijklank, verwant aan die van een openbare rustverstoring. Er is
een gevoelswaarde in het spel, juist zoals dit het geval is, wanneer
men spreekt over een hard, maar onvermijdelijk vonnis in een
trieste rechtszaak. Evenmin kan een Nederlandse werkgeversorga-
nisatie zich nog maatschappelijk veroorloven op bepaalde verlan-
gens met een bot en ongemotiveerd cneen' te antwoorden. Dat zou
reminiscenties wekken aan een onbehoorlijk machtsmisbruik, aan
inbreuk op sociale rechten, aan een tyranniek in plaats van een
democratisch optreden.

Men zou zich kunnen verdiepen in de vraag van welke aard deze
(zeker niet juridisch afdwingbare) normen nu eigenlijk zijn. Dit
zou ons evenwel licht buiten het veld van onze studie voeren. Voor

1 H.W. LAMBERS art. Cit. I958 9 754·
2 Over het recht tot staken onder vigeur van een nationale loonpolitiek wordt
verschillend gedacht.  Vgl.  o.a. M.G. LEVENBACH: De Nederlandse loonpolitiek,
1955 P. 28 en W. ALBEDA op. cit. 1957 PP· 60 en 70·

Eveneens het advies aan de Minister van Justitie inzake een wettelijke regeling
van de werkstaking,   I 96     (uitgebracht  door een speciale werkgroep).
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ons doel is het voldoende vast te stellen, dat zij bestaan en in de
Nederlandse gemeenschap een rol van betekenis spelen.

'De sterke partij zal van de gunstige gelegenheid slechts zover
gebruik maken als verenigbaar is met het bestaan en de leefbaarheid
van het georganiseerd overleg'.1

In dit nieuwe normbesef ligt, naar ons gevoelen, eveneens een
van de factoren, welke verklaren, waarom een nationale loonpoli-
tiek zich in Nederland zo lang heeft kunnen handhaven.

Een laatste aspect van het gevoelde beleid, dat in dit verband van
veel betekenis is geweest, is de inpassing van de loonpolitiek in het
geheel van maatregelen van economisch beleid.

Ook op dit terrein voltrok zich een geleidelijke groei in inzicht
en in practijk. Tot op grote hoogte wordt deze practijk thans geken-
merkt door een op elkaar afstemmen van verschillende beleids-
instrumenten. Budgetpolitiek, rentevaststelling, credietbeperking,
mededingingsbeleid, prijsbeheersing worden niet los van, - doch
in nauwe samenhang met de loonpolitiek beschouwd.

Hoezeer deze gang van zaken ook aansluit aan het theoretisch
economische denken, zij blijkt, naar de ervaring leert, niet gemak-
kelijk te bereiken.

Ook in Nederland wordt de economische politiek zeker niet geheel
volgens het schema van economische handboeken gevoerd.

Het zou onredelijk zijn dit te verwachten. In de eerste plaats heeft
een Regering nog met andere dan sociaal-economische doelstellin-
gen te doen en voorts bedenke men, dat, naar een woord van
POSTHUMA 'een goede economische politiek tenslotte de verwerke-
lijking van het mogelijke (is), niet van het gewenste'.2

De mate, waarin in Nederland in dit opzicht het mogelijke en
het gewenste bleken te kunnen samenvallen, is echter zeker be-
moedigend.

Practische conclusies
Keren wij thans terug tot de betekenis van het beeld, zoals ons

dat uit de vergelijking van de resultaten van het gevoerde econo-
mische beleid in de onderscheiden landen voor ogen gekomen is.
Wat heeft ons dit te zeggen, met name voor de toekomst?

Nu is de toekomst voor de mens een terrein, waaaromtrent elke,
zelfs de meest gewaagde, veronderstelling mogelijk is. Een terrein
dus ook, ten aanzien waarvan elke voorspelling, hoezeer ook door
feiten uit verleden en heden geschraagd, aan risico blijft blootge-

1 Vgl. TH.B.C. MuLDER op. cit. I956 p. t87 e.v. Eveneens p. 180 e.v.
2   S.  Pos'rHUMA: Twee jaren bestedingsbeperking,  E.S.B.,24  dec.  1958  p.  Iolo.
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steld. Het besef hiervan maant tot bescheidenheid  bij het uitspreken
van toekomstverwachtingen en het is dan ook met de volle maat van
deze bescheidenheid, dat wij als onze verwachting te kennen geven,
dat de loonpolitiek in Nederland zal blijken te zijn uitgegroeid
van een als tijdelijk bedoel experiment tot een waardevol en blijvend
instrument van economische politiek.

Geenszins willen wij hiermede stellen, dat wij geloven, dat er
in Nederland een ideale formule voor deze politiek gevonden is
(onze uitvoerige bespreking van de actuele problematiek getuigt
van het tegendeel) en evenmin menen wij, dat de introductie van
een nationale loonpolitiek als panacde bij nationale economie-zor-
gen kan worden aanbevolen.

Wel echter wettigt het ingestelde onderzoek naar ons gevoelen de
gevolgtrekking, dat Nederland zeer zwaarwegende gronden zou
moeten hebben, om dit instrument van economisch beleid op te
geven.

Veeleer - zo mag men er uit besluiten - zullen wij er goed aan
doen voort te gaan met te trachten dit instrument te vervolmaken
en steeds opnieuw aan te passen aan veranderende ornstandigheden
en zich wijzigende opvattingen.

Het is een conclusie, welke aansluit bij de in de inleiding gegeven
theoretische beschouwingen over de grond en de actualiteit van
een dergelijke politiek in de huidige situatie.

Een definitief antwoord op de vraag, of hetgeen wij thans als
wenselijk en als waarschijnlijk beschouwen, dit ook werkelijk zal
blijken te zijn, kan slechts de ervaring geven.

*
* *

Wat kan tenslotte als de betekenis van ons onderzoek voor andere
landen worden gezien?

In de inleiding van onze studie hebben wij de trekken van over-
eenkomst beschreven, welke de opzet van een vergelijkend onder-
zoek wettigden; wij willen er nu op wijzen, dat deze fundamentele
gelijkheid blijkt te kunnen samengaan met tal van variaties in
het (voor de loonvorming relevante) institutionele kader en met
een soms zeer specifiek karakter van de problematiek.

Het levendig besef van deze verschillen in de concrete situatie
weerhoudt ons ervan, om de studie te besluiten met een aanbeveling
aan anderen om het Nederlandse voorbeeld te volgen.

Uit de verscheidenheid in de suggesties, zoals deze door schrijvers
uit 66n land naar voren worden gebracht, bleek meermalen hoe
verschillend de mogelijkheden in het eigen land beoordeeld worden.
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Nog veel zwaarder is het voor iemand, die van een bepaalde
samenleving geen deel uitmaakt, om vast te stellen, ofeen ordening
van het economisch leven op dit punt, conform de in Nederland
gerealiseerde opzet, mogelijk zou zijn.

De Nederlandse samenleving is uiteindelijk in menig (en zeker
in economisch) opzicht te vergelijken met een groot - maar niette-
min vrij overzichtelijk - bedrijf, waarin slechts weinig voor het
wakend oog van de toeziende overheidsorganen verborgen blijft.
Het lijkt zeer de vraag,  of voor andere,  zo veel grotere landen,  een
dergelijke vergelijking zou kunnen worden gemaakt.

Dit alles neemt echter niet weg, dat onze studie naar onze over-
tuiging wel de conclusie toelaat, dat er voor andere landen aan-
leiding is, om de mogelijkheid van het opnemen van de een of
andere vorm van nationale loonpolitiek - aangepast aan de eigen
omstandigheden - onder de instrumenten van economische politiek,
(opnieuw) te bestuderen.

Zou ons onderzoek tot een dergelijke studie een stimulans vormen,
dan zou dit tot grote voldoening stemmen.

Mede met het oog hierop leek het verantwoord in dit slothoofd-
stuk nog eens samenvattend aan te geven, welke structurele en
incidentele factoren het in Nederland functionerende stelsel
verklaren.
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SUMMARY

In a number ofWestern countries economic policy seems to be direct-
ed towards the same general aims. There is a conscious drive for
full employment, stable prices, steady development of the balance
of payments, economic growth and a fair distribution of income
while maintaining industrial peace at the same time.

These are regarded as aspects of the total aim, which remains
unachieved if one or more of the subsidiary aims falls short of its
target.

The countries concerned in this study, taken by and large, have
identical forms of social and political organisation, that is to say,
they are democracies, and economically speaking they are a'planned
economy' (6conomie dirig6e) and an 'agreed economy' (6conomie
concert6e) respectively. Not only are the general aims identical,
but the instruments of economic policy as a whole  tend to resemble
one another to a large extent.

Monetary regulations are made everywhere (including taxation
and budgeting) by the authorities, and they have a policy dealing
with competition. Likewise, some form or other of trade policy is
always recognised and, where necessary, provisions are made for
direct action to combat unemployment. Usually, some form or
other of price policy is also followed.

There is, however, one important exception; the instrument  of
the national wage policy is only fully used in the Netherlands. This
makes it possible, up to a certain level, to isolate the effect of the
wage policy that has been followed.

The present study, covering the U.K., the U.S.A., Sweden, France,
Western Germany, Belgium and the Netherlands over the period
I 950-I 962, is intended mainly to outline those factors which  have
been of direct importance in the process of wage determination.

That is, the actually manifested form of the organisations of
workers and employers and the role played by the government in
this field.

Then comes a survey of the results of the economic policy that
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has been in force, followed by an inquiry as to the extent to which
the results of this policy have given rise to suggestions concerning
wage determination.

The question as to the importance of economic theory in wage
deterrnination must be given a nuanced answer. Theory supplies
elements which are important for properly understanding actual
wage structures and clarifies insight into the cohesion of the relevant
economic  data;  it  is,  in  view  of the unpredictability  of the actions
of free men, however, incapable of supplying answers to all  con-
crete questions.

It can be assumed with reference to a national wage policy that
theory is capable of giving the grounds for such a policy in our
modern civilisation.

***

As far as the U.K. is concerned, it was found that a central place

is occupied by free collective bargaining between employers and
workers.

The organisations of workers and employers can, it is true,
claim an impressive number of members, yet the structure and
internal power relationships prevent or almost prevent unified
action.

The many institutions created in connection with the problems
of wage determination are intended either for the purpose of stimu-
lating collective bargaining (wages councils) or mainly for the
maintenance of order and peace at the negotiations. The actual
wages structure, as such, is not essentially affected thereby.

The government carries out a wage policy by fixing the labour
conditions in the important sector of the nationalised industries
and Civil Service.

It has, moreover, set foot on the path of persuasion and shown
great tenacity in not losing courage in the face of setbacks.  We  must
regard the recent creation of a number of bodies made up from
the ranks of employers' and workers' organisations, together with
government experts, whose joint task it is to explore and discuss
the possibilities of fitting wage determination into economic policy
as a whole, as part of the plan to exert some influence on the behavi-
our of the partners in wages deliberations.  This can be looked upon
as a first step on the way from a 'planned' towards an 'agreed' econ-
omy.

The results of economic policy have not turned out to be an
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unqualified success in England. Full employment, seen as a whole,
has been maintained and developments towards a fair distribution
of income have also been encouraging. There has been disappoint-
ment, however, with regard to price stability, steady development
of the balance of payments position, economic growth and indus-
trial peace.

These less favourable results have attracted considerable attention
and have been echoed in economic literature. Some writers feel
the country must resign itself to a creeping inflation, others again
prefer the risk of limited unemployment which might result from
a strict financial policy, while yet a third group of experts seeks
improvements through changes in the procedures to be followed
in determining the wage structure and within this group a distinc-
tion must be made between those who plead for decentralisation
in wages negotiations and others who feel that the government
should participate. The government can thus try and adjust wages
to the needs of economic policy as a whole and at the same time
look after the interests of the 'silent third party', those who live
on fixed incomes.

None of the suggestions put forward seems likely to be put into
effect in the short term. Although the present trend has caused
disquiet on a broad front, it would seem unlikely that there will
be an early demand for a national wage policy. Free collective
bargaining has too strong roots in the traditional British economic
set-up.

***

During the Second World War and the Korea crisis the U.S. did
have a thoroughgoing national wage policy. Apart from these
periods, wages have been exclusively a matter to be settled between
employers and workers.

The experiments with a national wage policy have enjoyed but
a limited success. An inflationary spiral of wages and prices could
not be avoided and the labour peace aimed at was not achieved.

The Trade Union movement in the U.S.A., in spite of an im-
posing total membership, only covers about a third of the labour
force. It has no clear-cut hierarchical set-up and its central authority
is insufEcient to allow it  to  work as one unit. Certain aspects of its
internal organisation and the public behaviour of a number of
leading personalities have given rise to sharp criticism, much to
the detriment of the movement as a whole. There is also strong
resistance to the practice of the 'union shop'.
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The employers organisation is far from united and there can be
no talk of a strong central control.

The government, except in very special cases, does not intervene
directly in wage settlements.

The results of economic policy in the U.S.A. have given rise to a
growing amount of dissatisfaction and even to some alarm. This
is true with regard to the rate of economic growth particularly, a
matter in which comparisons with the Soviet Union in this field
also play a part.

In our view the results of policy on full employment and on
industrial peace have been disappointing as well. Only moderate
successes can be booked for the attempt to achieve a steady develop-
ment of the balance of payments position and price stability, and
it is not certain that the attempt to bring about a fair distribution of
income has been altogether successful. The general disquiet finds
various expressions, one being in the number of suggestions put
forward to alter or carry out economic policy with greater consist-
ency.

Some writers put up a plea for reducing the market power of
employersand workers, othersgivepreference tolessincisivemeasures.

The government is tending more and more to take the path of
morally influencing the behaviour of the opponents in the wage
struggle.

A modest start has been made to institutional leadership in this
field.

A national wage policy in peace time seems pretty generally to
have been turned down. A certain organisational 'adultness', a sine
qua non for the success of such a wage policy, would seem to be
still a distant ideal, both for employers and workers.

***

In Sweden, the government consciously refrains from intervening
in wage settlements. The employers 'and workers' central organisa-
tions both occupy an influential position in social and economic
life. Their internal structure allows them, if need be, to act as
powerful units.

These central organisations meet regularly to decide on the
main outlines of the wages structure. One might be justified in
describing this as a 'quasi-national wage policy'.

Although this cooperation is no doubt fruitful, it cannot be denied
that the policy followed in Sweden has shown few results in certain
respects. This is certainly the case as regards price stability and
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results can at best be considered as moderate where economic
growth is concerned.

With reference to full employment, steady development of the
balance of payments position, the fair distribution of income and
industrial peace, results can be described as satisfactory.

The inflationary trend, most unwelcome to the workers, is
probably directly connected with the 'wage drift' phenomenon,
that is, runaway development of wages already agreed upon. This
has led to a number of isolated voices being raised in favour ofa natio-
nal wages policy. Both employers and workers are decidedly against
such a thing, a view shared by a number of Swedish economists.

***

In France a system ofwage determination under government control
was  maintained  up to  I 950 and during the recent war. This experi-
ment was unsuccessful. The policy failed to come off, particularly
as regards the development of the level of prices and the proposed
self-activity of industry. The settlement of wage structures thus
fell wholly into the hands of the employers' and workers' organisa-
tions. The government did retain a certain influence through control
of wages and salaries in the nationalised industries and Civil
Service and through the maintenance of a general, legally guaran-
teed minimum wage. The government can also declare labour
agreements as binding in some cases.

The Trade Union movement in France is characterised by rival-
ries between different groups whose ideological backgrounds and
political affiliations are not in harmony. In general, the aims of the
Trade Union movement have a somewhat political character.

Employers, in industry at any rate, are organised in one large
body. The central organisations on both sides have considerable
internal authority.

The results of economic policy have been good with regard to
full employment and economic growth, but have left much to be
desired as regards price stability, steady development of the balance
of payment position and industrial peace.  It is uncertain whether
the struggle for a fair distribution of income has been crowned
with success. The over-all picture can scarcely be called satisfactory.
The idea of a national wage policy finds little or no echo in France.
The mutual relationship of employers and workers would, for the
present at least, seem likely to remain a seriousobstacle to such an idea.

***
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The economic policy of Western Germany was intended principally
to achieve the swift recovery of the severely damaged production
set-up due to the war. This policy was characterised by reliance
on the eagerness of the German people for work and on the enter-
prising spirit ofindividuals. Restraint on the part ofthe government
from interference in the wage determination was in harmony with
this general attitude.

The government's task was restricted to making provisions for
the maintenance of order and peace during negotiations and to
declaring collective agreements reached as binding, if so desired.
The Trade Union movement embraces about 40% of the workers
and the organisations are generally strong and well equipped.
Recently a certain weakening of the authority of the central associa-
tion towards the member unions has become apparent. Employers
are members of a very representative and close-knit body. Wage
levels are not determinded centrally, however, but in the various
industries or sections thereof.

The results of the economic policy have been very good with
regard to economic growth and development of the balance of
payments. The aims of full employment and fair distribution of
income have been reasonably satisfied. Industrial peace may show
some room for improvement, which applies also, particularly in
recent years, to price stability.

Both employers and workers have wholeheartedly turned down
the idea of a national wage policy, a point of view which is shared
by a number of economists, although a plea is heard now and again
for the institution of a 'Council of Wise Men' to introduce some
objectivity into the settlement of wage structures.

The  government has restricted itself so far to measures of indirect
wage policy and to an urgent appeal to employers and employed
alike not to endanger the stability of prices. There are reasons
for doubting whether these steps will turn out to be sufficient to
achieve the desired results.

***

Wage structure in Belgium is decided by negotiation between
employers and workers. The government purposely refrains from
direct intervention. It did of course, set up the legal framework
within which negotiations can be carried out. It also declares
collective labour agreements to be binding (at the request of one
of the parties).

The workers' trade unions contain sixty per cent. Ofthe potential
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number of members and fall into two separate groups with different
ideological backgrounds and corresponding political ties. Internal
authority is relatively weak.

The employers have one powerful organisation which embraces
the whole of industry thanks to the associated bodies. Here, too,
limits are placed on the authority of the top association.

There is an organised cooperation between the two 'confedera-
tions' of employers and workers, aimed at achieving a certain
amount oforder in wage discussions. Some results have been achiev-
ed in this way though the centre of gravity for actual decisions on
wage structure is still to be sought in the associated unions, but here
there can be scarcely any talk of a desire to further national aims,
however.

The results of economic policy can be said to be good as to the
steady development ofthe balance ofpayments position and the fair
distribution ofincome but unsatisfactory as regards full employment
and industrial peace. A limited success has been obtained on price
stability and economic growth. Neither the government, the em-
ployers nor the workers are interested in a national wage policy.

***

National wages policy in the Netherlands has grown from a very
incidental and limited start after the war into an important and
versatile instrument of economic policy. This evolution went hand
in hand with the growth of a number of interdependent negotiating
bodies into a completely new institutional framework within which
the confrontation of the respective representatives of government,
workers and employers takes place and where each is exposed to the
influence of the arguments of the others.

The fact that the national wage policy has, as it were, 'come of
age', has nevertheless not brought with it the solution of all the
problems.

In the first instance, the present set of problems concerns the
search for a balance, acceptable to all concerned, between the
influence of the government on the one hand (Government Arbitra-
tion Council) and the Social and Economic Council, Foundation
of Labour and the private organisations of employers and workers
in their various sections.

A number of solutions are feasible and experience will have to
show whether the newly created set-up, in which the government
has withdrawn in favour of industry, can be regarded as an im-
provennent ornot.
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So long as the government can pronounce a decisive word at
critical moments the continued existence of the national wage
policy will not be endangered while the attempt is being made to
find the proper balance for the various influences at work.

A second problem concerns the establishment of one or more
acceptable criteria. Attention has been paid in this respect to
criticism which has been voiced, especially in recent years, regarding
the present trend of affairs.

The proposed periodical analyses to be furnished by the Social
and Economic Council on the subject of the economic situation
will, in our view, be of the greatest importance as a starting point
for concrete wage proposals. Side by side with this, in our opinion,
the hoped-for rise in productivity seen in terms of value and not
in terms of quantity, as has hitherto been the case, will constitute a
most valuable yardstick, even when used for fixing wages for bran-
ches of industry separately.

Theoretically it seems impeccable, although its practical deter-
mination is bound to come up against difficulties. Wage structures
will therefore in concrete cases not be able to be set up on the basis
of statistical observations and forecasts of experts alone;  they  can
only  be set up in an orderly fashion when the data are discussed in
an atmosphere of mutual trust.

It would seem that serious objections can be raised to the coupling
of wage and price policies.

A third problem concerns the possibility of carrying out a national
wage policy in a growing European economic community. This
would seem to be feasible even if the Netherlands were the only
one among the partners to the agreement to make use of this par-
ticular instrument of economic policy.

This conclusion is based on the consideration that the national
wage policy is a necessary complement to an over-all policy aimed
at maintaining full employment, particularly when this policy is
implemented in a country where the labour market clearly manifests
the characteristics of a duopoly.

In view of the limited mobility of workers, there is little reason for
assuming that this character of the labour market will be materially
altered by growth in the direction of a large economic unit.

The results ofthe economic policy put into practice in the Nether-
lands - once a somewhat more precise definition of the aims in-
volved and a comparison with the available data has been carried
out - can be said to be favourable in the main. Indeed, a satisfying
result can be claimed with regard to full employment, steady
development of the balance of payments position, economic growth,
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fair distribution of income and industrial peace. A fair amount
of success only could be claimed on behalf of price stability.  But on
this score it should be realised that for a country with an 'open'
economy like the Netherlands with little room for maneouvre,
developments abroad - provided stable rates of exchange are
maintained - contribute to the determination of price and wage
levels.

***

Comparison with the results obtained from the respective economic
policies in other countries, indicates that the Netherlands came
closest to the over-all aims. In fact, it was only in the Netherlands
that an aflirmative answer could be given to the important question
as to whether it was possible to combine the various partial aims
and implement them simultaneously (at least to a reasonable extent).
A possibility which, in view of the difficulty of the task, is doubted
by a number of writers and even denied by others.

The results obtained in the Netherlands and the fact that this
is the only country in which a national wage policy was consistently
carried out, does not, speaking strictly logically, really justify the
conclusion that the better results are due to the use ofthe instrument
of national wage policy.

They do, in our view, justify the conclusion that the Netherlands
would require very weighty grounds for abandoning this instrument
and also, that they might offer strong motives to other countries
for again considering the possibility of adopting such an instrument
of economic policy, if need be, adjusted to meet specific national
conditions.

This study attempted furthermore to find an explanation for the
fact that a national wage policy was found to be feasible in the
Netherlands, whereas similar experiments carried out in other coun-
tries were doomed to failure or deemed in advance to be impractic-
able or undesirable.

The organisational adulthood of the people on both sides of the
table during the discussions has been adduced as one of the factors
making this possible. The behaviour of the workers' and employers'
organisations was marked by knowledge of affairs, insight into the
problems of economics and also by notions of responsibility. Not-
withstanding an actual difference in outlook due to ideology and
divergent social viewpoints, it is correct, thanks to efficient coopera-
tion and a strong internal authority, to speak of sound and healthily
functioning organisations.

There is, generally speaking, an atmosphere of mutual trust be-
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tween the employers' and workers' organisations, which forms the
basis for successful negotiation. This general attitude is strongly
supported by realisation of their mutual alliance, born of their
experience in the last war. It was therefore possible to design a
suitable institutional framework giving adequate room, not only
to the two partners in the wage discussions, but also to the govern-
ment as representative of the national interest.

Characteristic of the set-up thus created, is the supple connection
between the relevant activities in the public and private spheres of
life.

The development that can be perceived here can be described
as an evolution from 'planned economy' towards an 'agreed eco-
nomy'.

It would typify a much wider, general change in the social order
now appearing above the horizon. A change which will not (as is
sometimes feared) blur the differences between the specific respon-
sibilities of the various bodies, but which can contribute towards a
harmonious adjustment of group interests to the general one.

A new idea of standards will grow out of the confrontation of the
reasonable viewpoints of various groups with one another  and with
those of the representatives of the national interests.

New standards also come into being where cooperation is esteem-
ed as a form of civilisation, generally speaking superior to a blindly
antagonistic choice of position by opposing groups.

Finally, it was found to be of special significance,  that the policy
concerning wage determination had been fitted into the main body
of measures making up the economic policy as a whole. The adjust-
ment ofthe various instruments to one another statisfied an essential
condition for success.
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