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HOOFDSTUK I

INLEIDING

§ 1. PRIJZEN, WINSTEN EN MARKTVORMEN

Prijzen en winsten spelen in het economisch leven een belangrijke
rol. In de publieke opinie wekken ze niet zelden bezorgdheid of
argwaan. De bedenkingen berusten voornamelijk op de volgende
gronden. Vooreerst is de stijging van het algemeen prijspeil, die
in de na-oorlogse periode in de meeste landen van het Westen
2 h 3% per jaar bedragen heeft, natuurlijk niet onopgemerkt
gebleven. De tweede kwestie, die minder veelvuldig in het zoeklicht
van de publiciteit gesteld wordt, maar in de gevoels- en gedachten-
wereld van de gemiddelde burger wellicht niet minder aandacht
opeist, betreft de verhouding tussen de prijzen, de kosten en de K
gemaakte winsten. Het eerstgenoemde gebeuren, met het infiatie-
proces dat zich daarmee voltrok, valt buiten het bestek van deze
studie. Het tweede punt, speciaal de prijsvorming in de_-diygle
bedriifstakken, vormt het onderwerp van ons onderzoek.

Zijn de prijzen van de produkten gerechtvaardigd door de
kosten, welke aan hun produktie en distributie verbonden zijn?
Of is het, gezien de_oyerrI_a_tige winst  die  in een prijs besloten  ligt,
voor de handliggend dat de consument zich genomen voelt? De
koper, die de stevige prijs wantrouwt, kan steun vinden bij sommige
economische theorieen, die onder niet zeldzaam voorkomende
omstandigheden betrekkelijk hoge prijzen en winsten doen ver-
wachten. Uitspraken van deze strekking worden van ondernemers-
of directie-zijde niet licht onderschreven. Veeleer wordt de functie,
welke de winst heeft met betrekking tot de expansie van de onder-
neming beklemtoond, hetgeen de indruk kan maken van een
verweer. Ook hiervoor kan men zich beroepen op uitspraken van
economisten van naam. Dat over het geheel genomen de prijzen
niet of nauwelijks hoger liggen dan de kosten, is geen uitzonderlijke
stelling.
1
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De economische theorie betreffende de prijsvorming van de
produkten der diverse bedrijfstakken laat ruimte voor verschil
van mening. Dit wil niet zeggen, dat daarover in het kamp der
economisten levendige discussies gaande zijn. Veeleer zou men te
dien aanzien een zekere matheid kunnen signaleren; na de de-
batten, die zijn gevoerd naar aanleiding van de vooral door
Chamberlin, Robinson en von Stackelberg tijdens het begin van
de dertiger jaren bewerkte vernieuwingen in de prijstheorie 1, is
de belangstelling voor prijstheoretische disputen geleidelijk ver-
flauwd.

Het staat vast dat de fEij_zen_nift in alle bedrijhtakken op gelijke
wijze tot stand komen. De marktvorm is hierbii van betekenis. Die
kan zoals de moderne prijstheorie leert van verschillende aard zijn. 2

De onderscheiding is toepasselijk zowel op de aanbo(1=--Alt_92_di,vraagzijde t.a.v. produkten dan wel produktiefactoren. Van belang i
voor onze studie zijn vooral de verhoudingen tussen de aanbieders
van een bepaalde categori van produkten, anders gezegd, de
verhoudingen tussen de ondernemingen van een bepaalde be-
drijfstak.

Bij de classificatie  van de marktvormen yindEn- twed_ criteria
4 veelvuldig toepassing. Het eerste onderscheid betreft het aantal

ondernemingen, of beter gezegd  het_ aanded. dat de afzonderlijke     1
ondernemingen in de produktie van haar bedriifstak hebben. Bij  i
polypohe is die produktie in handen van vele, relatief kleine  I
ondernemingen, die ieder afzonderlijk noch het totale aanbod  
noch de prijs merkbaar beinvloeden. De monopolist heeft het totale    aanbod van het betrokken produkt onder controle en daarmee
de prijsstelling eveneens. Tussen deze beide uitersten ligt het oligo-
polie. Bij deze marktvorm verzorgt een beperkt aantal onder- 1nemingen ieder een belangrijk deel van het totale aanbod. In I
dit geval kan de afzonderlijke ondernemer een merkbare invloed   op de prijsvorming uitoefenen. Bij een partieel oligopolie (res- 1
pectievelijk partieel monopolie) telt de bedrijfstak behalve de _ grote onderneming(en) tevens een aantal kleine bedrijven.

1    _Het tweede criterium van de classificatie betreft de homogeni-

1. E. H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 1933; J.
Robinson, The Economics of Imperfect Competition, 1933; H. von Stackelberg,
Marktform und GIeichgewicht, 1934.
2.  F. J.  de Jong, Het Systeem  van de Marktvormen,  1951.
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. jt respectievelijk de heterogeniteit van de aangeboden produkten.
Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit in enge zin, maar ook
om het uiterlijk, om de verpakking van de produkten, de reputatie
van de merken, de leveringsvoorwaarden, de vaste zakenrelaties
met bepaalde kopers, en dergelijke. Er is sprake van homogeniteit
in strikte zin, indien de kopers geen voorkeur hebben voor bepaalde
leveranciers, zolang deze laatsten eenzelfde prijs in rekening
brengen. Op een homogene markt geven de kopers bij prijsver-
schillen tussen de producenten zonder meer de voorkeur aan de
goedkoopste. Op heterogene markten is het effect van prijsver-
schillen geringer. De produkt-differentiatie is dan ook van be-
tekenis voor de prijsvorming.

Combinatie van de beide genoemde criteria leidt tot de volgende
marktvormen: homogeen, respectieveliik heterogeen Polypolie 1;
homogeen, respectievelijk heterogeen oligopolie; monopolie: homo-
geen respectievelijk heterogeen, partieel monopolie.

In welke mate komen de genoemde marktvormen in de werke-
lijkheid voor? Een exact antwoord is bezwaarlijk te geven; het
onderscheid tussen de verschillende marktvormen is een kwestie
van gradaties. De homogeniteitsvoorwaarde is in industriele be-
drijfstakken praktisch nooit volledig vervuld. In een niet onaan-
zienlijk aantal bedrijfstakken is de produkt-differentiatie van ge-
ringe of zeer geringe betekenis. De grens tussen polypolistische en
oligopolistische bedrijfstakken valt niet door een cijfer precies te
markeren. Een belangrijk gegeven is het gedeelte van de produktie,
dat geconcentreerd is bij enkele (grote) ondernemingen. Omtrent
de mate van concentratie in de diverse bedrijfstakken zijn voor de
Amerikaanse industrie gedetailleerde cijfers verzameld. 2  Deze
gegevens doen vermoeden, dat het oligopolie - met name in de
partiele vorm - frequent voorkomt. Afgezien van de openbare
nutsbedrijven, die een aparte categorie vormen, werd de monopo-
listische marktvorm betrekkelijk zelden aangetroffen.

1. Deze neutiale beimming verkiczen wij boven de meer gebruikelijke, ietwat
tendentieuze aanduidingen, zoals vrije, respectievelijk monopolistische concur-
rentie. De hier gebruikte termen passen bovendien bij de voor de overige markt-
vormen gebruikte terminologie.
2. Zie onder meer R. L. Nelson, Concentration in the Manufacturing Industries
of the United States, 1963.
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§ 2. PROBLEEMSTELLING
Hoe hoog worden de prijzen van de produkten, vergeleken met
de kosten die daarvoor worden ge-maa  jn de.afzvnder]ijke be-
dnjdtakken gesteld? Dit vormt voor ons het centrale thema. Het
gaat daarbij niet om de absolute hoogte van de prijzen. Dat voor
een   radio  f 100,- wordt betaald   of  voor een pakje sigaretten
f 1,25   is  voor de consument weliswaar van belang. Vanuit prijs-
theoretisch oogpunt gezien zeggen deze bedragen op zichzelf
weinig. De prijs van een produkt dient te worden gezien in verband
met de kosten van de produktie en de distributie van dat produkt.
Wij zijn geinteresseerd in de relatieve hoogte van de prijs van een
bepaald produkt.

Gegeven de kosten per eenheid-produkt houdt onze probleem-
stelling verband met de hoogte van de winstmarges. Hierover zal
een en ander ter sprake komen, maar dit punt zal allerminst uit-
puttend worden behandeld. Tot de kosten behoort o.a. een volgens
de maatstaven van de kapitaalmarkt, normale rente op het ge-
investeerde kapitaal. Een analyse van de faktoren, die voor de
hoogte van dit normale rendement bepalend is, valt buiten de
grenzen van de in deze studie te bespreken partiele prijstheorie.
Een deel van de ondernemingswinsten is voorts te danken aan in
de onderneming verricht pionierswerk  of is terug te voeren  op  mee-
vallers. Deze beide laatste winstcomponenten, die een tijdelijk
karakter dragen, blijven eveneens buicen beschouwing. Resteren
de meer permanente 'overwinsten', die aan enigerlei beperking
van de mededinging kunnen worden toegeschreven.

Zo gesteld, is het terrein van onderzoek aanzienlijk beperkt.
Desondanks is het nog omvangrijk. Het kan zijn, dat men de kwan-
titatieve omvang van bedoelde overwinsten gering acht. Zijn we
daar  wel zo zeker  van ?  Hoe de conclusies ook mogen uitvallen,  een
poging tot beantwoording van de vraag zal ons voeren langs vele
interessante aspecten van het economisch gebeuren in de onder-
neming en in de bedrijfstak.

Zoals in vrijwel alle economische grootheden komen ook in prijzen
en winsten fluctuaties voor, schommelingen rondom de structurele
trend. Aan tijdelijke afwijkingen van de trend, aan de prijsvorming
op korte termijn, zullen wij slechts in het voorbijgaan aandacht
besteden.liet fs vgoEBamelijk de priisvorming-op lange termijn, die
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ons interesseert. Aangezien onze probleemstelling betrekking heeft
op de onderlinge verhouding tussen prijzen, kosten en winsten,
kunnen veranderingen die in de gehele economie in de absolute
hoogte van deze grootheden optreden, buiten beschouwing blijven.
Over de mogelijke betekenis van bepaalde marktvormen in verband
met het infiatieproces zullen in de slotbeschouwing enkele op-
merkingen worden gemaakt.

Met de prijsvorming zijn ook andere sociaal-economische be-
langen gemoeid. Te denken valt aan de verdeling van de produktie-
factoren over de diverse aanwendingsmogelijkheden, aan de ver-
deling van de primaire inkomens alsmede aan de economische groei.
Deze vraagstukken vragen een aparte analyse. Met enkele kant-
tekeningen daarover zullen wij moeten volstaan.

De prijsvorming dient voor ieder van de bovengenoemde markt-
vormen te worden geanalyseerd. Niet alle marktvormen be-
hoeven even gedetailleerd te worden besproken. Voor het homogene
polypolie bestaat een in grote lijnen algemeen aanvaarde theorie;
daarover menen wij betrekkelijk kort te kunnen zijn. Al kunnen
enkele punten van discussie niet onvermeld blijven, zullen wij die
theorie in hoofdzaak als basis ter vergelijking van de andere markt-
vormen behandelen. Omtrent de prijsvorming bij heterogeen
polypolie is er minder zekerheid. Nochtans liggen ook hierbij de
verhoudingen, naar wij menen, betrekkelijk eenvoudig. Het oli-
gopolie, inclusiefhet monopolie, vraagt in zijn diverse verschijnings-

I vormen bijzondere aandacht. Deze marktvormen komen frequent
' voor. Op oligopolistische markten heeft het prijsvormingsproces

een meer complex karakter; ook is de oligopolistische prijstheorie
nog volop in beweging. Bij de bespreking van die marktvorm
kunnen wij niet voorbijgaan aan de betekenis van de concurrentie
van kleine gevestigde ondernemingen, noch aan de potentiele con-
currentie, die de oligopolisten van eventueel tot de bedrijfstak toe-

I tredende ondernemingen te duchten hebben.
Het negental marktvormen, die wij boven aanduidden, vormt

op zichzelf een respectabel aantal. Het aantal mogelijke markt-
vormen is nog veel groter. Wij zullen niet proberen alle mogelijke
combinaties  op te sporen.  Om_-fle  s E ctuul te _le[on kennen  van
de vraag nalproduktennaar consumptie-goederen, naar nog te
bewerken intermediaire produkten, naar investeringsgoederen,
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zullen we uitgaan van situaties, waarin er een groot aantal vragers
is, die elk op zich slechts een klein deel van de produktie van de
bedrijfstak wensen te kopen. Dit impliceert dat de kopers de ge-
wenste hoeveelheden van de diverse produkten verwachten te
kunnen verkrijgen tegen gegeven,  door  hen  niet te beinvloeden

-p ijzen  Die vraagstructuur is weliswaar niet in alle bedrijfstakken
aanwezig. Vermoedelijk zal de werkelijkheid echter in de meerder-
heid van de gevallen er niet al te zeer van afwijken. 1

De kwesties van de prijsvorming van de produktiefactoren,      1
arbeid en kapitaal, willen we laten rusten. Het is voor ons doel wel
van belang te weten, tegen welke condities ondernemingen extra
produktiefactoren kunnen aantrekken. Om te beginnen zullen we
uitgaan van de veronderstelling, dat ondernemingen binnen zekere
grenzen de gewenste hoeveelheden tegen vaste prijzen kunnen ver-
werven. In het volgende hoofdstuk zal deze hypothese nader
worden toegelicht. Al met al hebben we niet de pretentie, dat in
deze studie alle in de practijk op de factormarkten voorkomende
situaties volledig tot hun recht zullen komen.

83 de priisvorming spelen zeer vele, aan plaats en tijd gebonden
faktoren een rol. In de Sovjet-Unie en in de Verenigde Staten van
Noord-Amerika b.v. komen de prijzen, om van de winsten maar
te zwijgen, niet op gelijke wijze tot stand. En wat Amerika betreft,
daar lag de prijsproblematiek in de tijden v66r de ontdekkings-
reizen van Columbus wel wat anders dan in het huidige tijdperk.
Onze studie is toegespitst op de situatie in de industriele_landen
van het Westen rond het midden van de twintigste eeuw, waarin           '
een vrij snelle economische groei plaatsvond en een vrijwel volle-
dige wefkgelegenheid aanwezig was.

De Verenigde Staten hebben in meerdere opzichten tot model
gediend. De feitelijke gegevens, waarvan wij gebruik maken, zijn
in hoofdzaak aan onderzoekingen in dat land ontleend.

F De in
een aantal landen bestaande spanningen op de arbeids-

-rlarkt blijven buiten beschouwing. Zo ook de buitenlandse handel.
Hiermee wordt de werkelijkheid in vele bedrijfstakken van de
relatief gesloten Amerikaanse economie niet volledig in acht ge-
nomen, maar toch ook niet al te zeer geweld aangedaan. Een

1. Verg. J. S. Bain, Industrial Organization, 1959, blz. 141.
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verdere reductie betreft het overheidsbeleid. Overeenkomstig de
Amerikaanse verhoudingen zijn we uitgegaan van een mededin-
gingswetgeving, die kartelvormig verbiedt 1, alsmede van het ont-
breken van een enigermate stringent prijsbeleid van overheidswege.

Tussen de grote sectoren in de economie, - de landbouw, de
industrie, de diensten en de overheid - bestaan er wat de prijs-
vorming betreft grote verschillen. Dit houdt o.m. verband met de
mate van overheidsingrijpen, de produktievoorwaarden en de
vraagcondities. In de titel van deze studie is aangegeven, dat ons
onderzoek alleen op industriele bedr ifstakken betrekking heeft.

-4-7
4

§3. METHODE 7346Een  volkshuishouding  is een complex gebeuren,  dat door talloze           -   ,·+
economische subjecten wordt beinvioed. Bij de opzet van het   : -5

onderzoek moet hiermee rekening worden gehouden, anders zou 1=
men in het netwerk van economische relaties al gauw het spoor   i J
bijster raken. In verband hiermee verdient het aanbeveling  bij  de           , _ ,
analyse zo mogelijk in fasen te werk te gaan.

In de prijstheorie zijn drie stadia te onderscheiden: het onder- 9 3
zoek  naar het individuele gedrag   (bijv. het producentengedrag),    j  j     g
de analyse van het groepsgedrag (i.c. van de bedrijfstak) en_het   -7  0

-         --                           d          -6onderzoek naar de werking van het prijsmechanisme in de-gdiele     »
volkshuishouding. Mondt de laatstgenoemde fase uit in de theorie
van het algemeen economische evenwicht, de beide andere fasen
samen vormen de particle prijstheorie, waartoe wij ons in deze
stu dIE-beperEen.

Het is niet altijd mogelijk aan deze driedeling vast te houden.
Dit geldt met name voor het individuele en het groepsgedrag. Tot
een groep behoren de producenten van homogene dan wel nauw  verwante produkten. Bij bepaalde marktvormen (m.n. oligopolie)
beinvloeden de individuele gedragingen elkaar over en weer in
zodanige mate, dat een analyse, die tot het gedrag van een afzon-.21
derlijke onderneming beperkt blijft, weinig vruchtbaar is. De beide  
onderzoekfasen vallen dan voor een goed deel samen.

1. Over het mededingingsbeleid bestaat een onoverzienbare literatuur. Een
beknopt overzicht geeft H. W. Lambers, Mededingingspolitiek, opgenomen in
Theorie van de Economische Politiek, onder redactie van J. E. Andriessen en
M. A. G. van Meerhaeghe, 1962.
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Doen zich soortgelijke problemen ook voor in de verhouding
tussen de tweede en de derde fase van het prijstheoretische onder-
zoek ?  Bij een bevestigend antwoord  op deze vraag,  zou ons onder-
zoek tot mislukken gedoemd zijn. Zinvolle conclusies zouden dan
uitsluitend zijn te verkrijgen door de onderscheiden bedrijfstakken
tegelijkertijd in de beschouwing te betrekken.

We kunnen hierover uitsluitsel krijgen door de relaties tussen
de produkten van de afzonderlijke ondernemingen nader te bezien.
Wanneer we die produkten naar hun onderlinge verwantschap
rangschikken, is het denkbaar dat zij een beeld vertonen als hier-
onder wordt weergegeven.

)(X)(X)(XXX)(**X)(X
BCDE FGH I J K

De kruisjes met de bijbehorende letters representeren de afzonder-
lijke produkten. De afstand tussen twee kruisjes geeft de mate van
verwantschap tussen de twee betrokken produkten weer. (Men kan
bijv. denken aan een reeks soortgelijke winkels langs een lange weg
zonder zijstraten).

Het ligt voor de hand dat een ondernemer bij de prijsstelling van
zijn produkt rekening houdt met de prijspolitiek van enkele nabije
producenten; de verder verwijderde producenten zijn voor hem
van te verwaarlozen betekenis. Wanneer bijv. de producent van
E alleen zijn collega's, die de produkten C, D, F en G op de markt
brengen, als serieuze concurrenten beschouwt, dan vormen die
produkten 'zijn' bedrijfstak. Indien de analyse tot deze bedrijfstak
beperkt zou blijven, zouden we al gauw op ernstige moeilijkheden
stuiten, omdat de produkten C, D, F en G niet alleen tot deze, maar
tegelijkertijd ook tot andere bedrijfstakken behoren. Van essentieel
belang is bijv. dat G niet alleen F en E tot zijn concurrenten rekent,
maar ook H en L Dit heeft tot gevolg dat een wijziging in de prijs
van E niet alleen binnen de bedrijfstak van E repercussies heeft,
maar zich kan voortplanten naar naburige bedrijfstakken en zo een
kettingreactie in de gehele economie kan teweegbrengen.

De situatie, die in de bovenstaande figuur is weergegeven, komt
niet overeen met de werkelijkheid. Het verdient daarom geen aan-
beveling de methode van het prijstheoretische onderzoek hierop



7 

METHODE                  9

af te stemmen. 1 De diverse produkten in de economie liggen niet
gelijkmatig langs een weg verdeeld, zij zijn geconcentreerd in
kernen, die gewoonlijk op een flinke afstand van elkaar liggen.

Voorbeelden van dergelijke kernen zijn o.a. de diverse merken
tandpasta, de verschillende auto-merken, de metselbakstenen van
de onderscheiden steenfabrieken, de benzine van de diverse olie-
maatschappijen. De produkten binnen een kern zijn voor de
kopers in hoge mate onderling vervangbaar, produkten van twee
verschillende kernen zijn dat niet.

Mrs Robinson stelt terecht dat de grenzen van een bedrofstak  z
worden gemarkeerd door 'a gap in the chain of substitutes'.  Hier-
mee stemt overeen de omschrijving, die Bain van de bedrijfstak
geeft: 'a group of either identical or close substitute products set
apart from other products the sales of which will not respond
significantly to changes in the industry price'. 2

Uitgaande van deze omschrijving kunnen we de verhouding
tus n de bed fsta-»g ike_an-alyse en de theorie vari-het.algemeen
evenwicht bezien. 3 Het zijn de concurrentie-relaties tussen de af-
-zonderlijke bedrijfstakken die daarbij in het geding komen; andere
relaties, zoals het leveren van halffabrikaten door de ene bedrijdtak
aan de andere, kunnen buiten beschouwing blijven.

In verband met de vraag of een onderneming dan wel een groep
van ondernemingen, door haar prijzen te wijzigen ook in andere
bedrijfstakken de prijzen in beweging brengt, zij opgemerkt, dat
de diverse bedrijdtakken elkaars rivalep Zijl yoor  wat  de  verd ling
van de consumptieve uitgaven bdireft. Aangezl-en de produkten
van de 6ndeischeiE!6n bedrijfstakken geen nabije substituten zijn,
1. In de literatuur komen steeds weer bezwaren tegen de bedrij&taksgewijze
analyse naar voren, die uitgaan van situaties van het hierboven beschreven
karakter. Triffin heeft deze kwestie aan het rollen gebracht in zijn Monopolistic
Competition and General Equilibrium Theory, 1940. Een goede, kritische
bespreking van Triffin's inzichten treft men aan bij Ott, Marktform und Ver-
haltensweise, 1959.
2. Bain voegt hier volledigheidshalve aan toe dat het produkten betreft 'which
are sold in common to a single group of buyers'. J.  S. Bain, Pricing, Distribution
and Employment, Rev. Ed. 1953; blz. 25.
3. Dat de reikwijdte van de particle analyse beperkter is dan die van het al-
gemeen evenwicht, kwam reeds ter sprake. Onderstreept zij nogmaals dat de   
absolute hoogte van het arbeidsloon en van de normale kapitaalbeloning in de  1
particle analyse als gegeven wordt beschouwd. De hoogte van de produkt- 0
prijzen wordt hier steeds relatief, in verhouding tot de gemiddelde kosten bezien.
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heeft een prijsverlaging in bedrijfstak A echter slechts een relatief
beperkte verschuiving in het afzetpatroon ten gunste van A tot
gevolg.  Laat ons aannemen dat een prijsverlaging van  10 %  in A
de afzethoeveelheid van die bedrijdtak met ten hoogste 25 % doet
toenemen. Deze verschuiving komt ten koste van een groot aantal
concurrerende bedrijiitakken, hetgeen betekent dat het afzet-
verlies van een willekeurige bedrijBtak B geen 25 % doch slechts
een geringe fractie daarvan - zeg minder dan 1% - bedraagt.
Aangezien zich in een bedrijfstak als gevolg van allerlei oorzaken
voortdurend veranderingen in de afzet voordoen, is het twijfel-
achtig of een afzetverlies van minder dan 1 % wel de aandacht
zal trekken.

Dat de betrokken ondernemers hierin aanleiding zien hun
prijspolitiek te wijzigen is - zoals uit de volgende hoofdstukken
moge blijken - zeei onwaarschijnlijk. We concluderen dat de
ondernemingen van bedrijfstak A hun prijzen binnen ruime
grenzen kunnen varieren, zonder dat de ondernemingen in andere
bedrijfstakken tot tegenacties overgaan. 1 Anders gezegd mag bij
het onderzoek van de prijsvorming in bedrijfstak A worden aan-
genomen, dat de prijzen in andere, met A in enigerlei concurrentie-
verhouding staande bedrijfstakken, een gegeven constante waarde
hebben. Hierin ligt de rechtvaardiging van de partiele benaderings-„.

,,    wijze van de prijsvorming in de afzonderlijke bedrijfstakken.
02  ....
\ Over de praktische hantering van de definitie, die Mrs Robinson

van de bedrijfstak heeft gegeven, dienen nog enkele aanvullende
opmerkingen te worden gemaakt. In de eerste plaats is het van
belang,  of de  tot een bedrijfstak behorende produkten in technische
en physische zin al dan niet gelijksoortig zijn. Volgens de omschrij-
ving van de bovengenoemde auteurs is er reden olie, aardgas en
kolen bij de thans in ons land geldende prijsverhoudingen tot 66n
bedrijfstak te rekenen. Men ontkomt echter nict aan een onder-
verdeligg=naar-energic-di erf. De mogelijkheden van substitutie
liggen bij de produkten van twee mijn-ondernemingen anders dan
bij de produkten van een mijn- en een olie-onderneming. Voorts
kan het kostenniveau, en daarmee ook het prijspeil, van de drie
1.  We zien hier afvan de in een overspannen economic aanwezige mogelijkheid,
dat prijsverhogingen in bepaalde sectoren psychologisch aanstekelijk werken
op de ondernemers in andere sectoren.
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energie-dragers n de loop der tijd sterk divergeren wat bij gelijk-
soortige produxten niet in dezelfde mate kan gebeuren. We
onderscheiden bij de analyse in dergelijke gevallen meerdere be-
drij fstakken (kolen,    olie en aardgas), die tezamen een sector
vormen. Wat als definitie van de bedrijfstak werd voorgesteld,
kan als een omschrilvingvanhet begrip 'sector' worden beschouwd,
zijhet dat zo'n sector gewoonlijk slechts 66n bedrijfstak omvat.

...De mogelijke verhoudingen tussen de diverse produkten binnen
een bedrijfstak zullen nog ter sprake komen. Daarop vooruit-
lopend merken wij op, dat de grenzen van een bedrijfstak soms
ruimer moeten worden getrokken dan hierboven is aangegeven.
Er kunnen redenen zijn om produkten die in het geheel niet sub-
stitueerbaar zijn tot eenzelfde bedrijfstak te rekenen. Een triviaal
voorbeeld  moge dat toelichten:  een paar herenschoenen  van  maat
44 kan niet worden vervangen door een paar van maat 40; toch
zou het onzinnig zijn de diverse maten tot afzonderlijke bedrijfs-
takken te rekenen. Men kan ook denken aan de fabrikanten van
diverse landbouwwerktuigen, van tafelzilver of van allerlei farma-
ceutische produkten. Derg lijke produktgroepen rekenen  we   tot
66n bedrijfstak, indien de afzonderlijke produkten wat de produktie '
en/pf de distributie betreft mef elli r Ferbonden zijn.

Bindingen van deze aard zijn veelal ook aanwezig tussen diverse
onderling vervangbare produkten van een onderneming. Bij een
belangrijke mate van onderlinge verbondenheid tussen de ver-
schillende produkten van een onderneming gaat het niet aan ze
volledig los van elkaar te zien. Een gedetailleerde analyse van de
relaties tussen de diverse produkten van de afzonderlijke onder-
nemingen is veelal gecompliceerd. Om een ingewikkelde analyse
te vermijden brengen we een vereenvoudiging aan. We zullen  '
per onderneming uitgaan van een representatief produkt. Of
beter gezegd zal de prijsverhouding tussen de afzonderlijke pro-
dukten als gegeven worden beschouwd, zodat alleen de hoogte van
het gen:,iddelde prijsniveau behoeft te worden bestudeerd.        &

Dat men niet te ver mag gaan met het combineren van pro--
dukten en hel verruimen vaii liet teirein van de bedrijistak is van-
zelfsprekend. Het mogelijke geval dat een onderneming zowel
sigaretten als sigarettenmachines maakt, kan bij de prijstheoretische
analyse zonder bezwaar buiten beschouwing blijven. De betrokken
onderneming kan voor ons doel worden gezien alsof het twee af-
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zonderlijkebedrijvenbetrof. De6ne afdelingbehoort totde sigaretten-
bedrijfstak, de andere tot de machine-branche.

Een volgende vereenvoudiging die wij zullen aanbrengen, be-
treft de verhouding tussen de prijspolitiek en de overige instru-
menten, waarvan een onderneming bij haar afzetpolitiek gebruik
maakt. Het streven om via produkt-variatie een optimale econo-
mische vormgeving van de produkten te verkrijgen, en de reclame
en andere middelen, waarmee de vraag naar de produkten kan
worden beinvloed, zijn in veel gevallen van niet minder betekenis
voor de afzet dan de prijspolitiek. Hoewel de marketing-activi-
teiten   hier en flaar ter_sprake zullen komen,   valt   een- nadera4
exploratie   van dit terrein. buiten _het bestek  van. onze  8tudie.   Wij    '
zullen uitgaan van gegeven produkten en van gegeven activiteiten
op het gebied van de verkoopbevordering.                  F

Hierboven zijn enkele punten vermeld, waarvan wij abstractie
maken. De factoren, die buiten beschouwing blijven, lenen zich
niet voor een uitputtende opsomming. Abstraherend zal ons betoog
boven de pure feitelijkheid uitstijgen. Dit heeft zijn v66r en zijn
tegen. Wie de relaties, die in de werkelijkheid aanwezig zijn, scherp
voor ogen wil krijgen, moet de werkelijkheid vereenvoudigen. In
al haar gediKerentieerdheid is de werkelijkheid niet in een theore-
tisch systeem te vatten. Omgekeerd leent het concrete geval zich
niet voor een afdoende interpretatie door een theorie, die krachtens
haar aard algemeen is. Voor een volledige verklaring van het
particuliere geval moeten steeds weer de concrete omstandigheden
mede in aanmerking worden genomen. In een vereenvoudigd
patroon van de werkelijkheid blijven allerlei variabele factoren,
die in de concrete gegevenheid meespelen, buiten beschouwing.
Het is de prijs die voor een artificiele bewerking moet worden be-
taald. Het vormt geen bezwaar, mits men die beperking indachtig
blijft en bij de uiteindelijke bevinding met die vereenvoudiging
rekening houdt.

De keuze van het beperkte aantal factoren, dat bij de theorie
in aanmerking wordt genomen, is uiteraard van essentieel belang.
Wij hebben onze keuze gemaakt in hoofdzaak aan de hand van
hetgeen gezaghebbende economisten hierover hebben geschreven.

Bii de priisvorming ziin enkele algemene factoren_Van.1)-etekenis,
die bij elk van de marktvormen hun invloed doen gelden. Het
betreft hier met name de motivatie van de producenten, de vraag
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naar de produkten van de ondernemingen en van de bedrijfs-
takken, de kosten- ep prodgkt voorwaardenialsmedc de mQgelijk-
heden 9609 nieuwe vestiging binnen de bedrij&takken.

In het volgEnile-Iidof RuE--Wdidt-hierdaii-adndaclit geschonken.
De daarin gegeven beschrijving vormt het uitgangspunt voor de

$
aTialyse in de _R IdEjIW qpvoIgedde 166fdstukken, die aan de prijs-

-.---------
1« forming in polypolistische resp. 0Iigopolistische bedrijfstakken

zijn gewijd.
Evenals degenen, die in een onderneming met de prijscalculatie

zijn belast, ontkomen wij niet aan het maken van bepaalde be-
rekeningen. Behalve van cijfervoorbeelden maken we gebruik van
wiskundige symbolen en passen daarop eenvoudige bewerkingen
toe. Waar het een kwantitatieve afweging betreft van de diverse
voor de prijshoogte bepalende factoren, is de analyse moeilijk ge-
heel verbaal weer te geven. Door een gematigd gebruik van de
wiskunde wint de weergave o.i. aan duidelijkheid en beknoptheid;
het gevaar voor misverstanden en voor fouten tegen de logica
wordt hierdoor verminderd. Wij geven enkele formules, waarbij
de prijs in een aantal bepalende grootheden wordt uitgedrukt.
De bedoeling is slechts een globale indruk te geven van de kwan-
titatieve verbanden. Bij de keuze van de mathematische vorm
wordt eenvoud als een van de belangrijkste criteria aangelegd. Een
meer rigoureuze formulering en bewijsvoering is een taak voor
mathematische specialisten.

De economische theorie wordt dikwijls in statische termen ge-
steld, hetgeen wil zeggen dat van de betekenis van de factor tijd
voor de afloop van het economische proces wordt geabstraheerd.
Wij hebben de tijdsfactor niet geheel buiten beschouwing gelaten.
De analyse is in dit opzicht echter allerminst volledig uitgewerkt;
zo wordt met name niets gezegd over de conjuncturele lags tussen
prijzen en kosten. Van een dynamische theorie kan dus slechts
zeer ten dele worden gesproken.

Een wezenlijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek j
vormt de confrontatie van geponeerde theorieen met de praktijk. 1
Een toetsing van de theorie in haar geheel zou het besiek van deze
studie te buiten gaan. Wel willen we op enkele punten nagaan in
hoeverre de theorie aansluit bij de empirische gegevens die ter
beschikking staan.



HOOFDSTUK II

COMPONENTEN VAN DE PRIJSSTELLING

§ 1. HET WINSTSTREVEN
De motivatie uan de producenten
De prijsstelling behoort tot de instrumenten, die de onderneming
ter beschikking staan om haar belangen zo goed mogelijk te be-
hartigen. Voor een goed begrip van de prijsvorming dient daarom
vooreerst de motivatie van de producenten aan een onderzoek te
worden onderworpen.

In de opvatting van weleer is de onderneming een rentabiliteits-
object. 'De tijd is voorbij - zo schrijft van der Schroeff - dat
men zou kunnen zeggen, dat het doel van het bedrijf, c.q. van de
onderneming is winst te maken.' 'Naast de economische verant-
woordelijkheid heeft de onderneming een sociale verantwoordelijk-
heid: 1 Hieruit leze men niet dat winst maken per se iets onsociaals
zou zijn. Het maken van winst kan bijdragen tot de maatschappe-
lijke welvaart. 'De onderneming maakt alleen winst, zo schreef
Cobbenhagen, omdat ze door haar economische werkzaamheid
in een maatschappelijke behoefte voorziet'. In de moderne onder-
neming signaleerde hij 'de streving om het in de kapitalistische
onderneming overheersende winstdoel terug te dringen en aan de
onderneming een meervoud van doeleinden te geven:  2   Wij   be-
perken ons hier tot de doeleinden, die in verband met de prijs-
stelling van het grootste gewicht lijken.

Wat betreft het streven naar winst lijkt het gewenst een onder-
scheid in het oog te houden. Er is het streven naar winst als sub-
jectieve doelstelling van de afzonderlijke personen, zoals de kapitaal-
1. J. H. van der Schroeff, Leiding en organisatie van het bedrijf, 1961; blz. 20
en 22.
2.   M. J.  H.  Cobbenhagen, Een nieuw ondernemersbeleid in wording, A.K.W.V.
Gedenkboek,   1950;   blz.   131   en   132.
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verschaffers, de eigenaars van het risico-dragend kapitaal, de
eigenaars-ondernemers. Er is ook een streven naar winst als doel-
stelling van de onderneming als organisatie. Naarmate de winst
groter is, kan meer winst worden ingehouden voor investeringen
om de onderneming te versterken of uit te breiden. Tengevolge
van de scheiding van eigendom en leiding is het subjectieve winst-
streven relatief van minder betekenis geworden.

Behalve aan winst hechten vele ondernemers ook een grote
waarde aan de onafhankeliikheid-yan_hun onderneming. In familie-
bedrijven kanhet bezwaar gelden, dat men tengevolge van het
aantrekken van vreemd, voor expansie benodigd kapitaal aan
zeggingsmacht over de onderneming zou inboeten. Het kan voor-
komen, dat door een fusie van ondernemingen de gezamenlijke
winst zou kunnen worden vergroot, maar dat de fusie niet tot
stand komt, omdat de ondernemingen hun onafhankelijkheid
wensen te behouden. Zo kan het motief der zelfstandigheid ver-   ,
hinderen dat een polypolistische marktvorm tot een oligopolistische
structuur evolueert. Het is ook een van de redenen waarom oligo-
polisten veelal niet tot volledige samenwerking besluiten. Is de
zin voor onafhankelijkheid van grote betekenis voor de mede-
dinging, tevens leren de vrij frequente fusies, die overigens niet
zelden noodgedwongen tot stand komen, dat het zelfstandigheids-
motief zeker niet altijd de overhand heeft boven andere desiderata.

De continuiteiLfler onderneming geldt als een zeer belangrijke
doelstelling.;Het voortbestaan, bij voorkeur in dezelfde vorm, houdt
nauw verband met de winstpositie der onderneming en met haar
streven naar winst.   In veel gevallen zal winstmaxi mering op lange
termijn de beste kansen bieden op overleving van de economische
wisselvalligheden. Rekening houdende met de onzekerheid als
interfererende factor, sluit het streven naar continuYteit in, dat men
geneigd zal zijn grote risico's te vermijden. Wanneer de beleidslijn
welke naar verwachting de grootste winst opleveren zou, een reele
kans inhoudt op een gevoelige achteruitgang van de positie van de
onderneming, zal men eerder genoegen nemen met een minder

winstgevende veiliger oiidernemingspolitiek.
Een conflict tussen de beide doelstellingen kan zich bijvoorbeeld

voordoen, wanneer door een monopolist of een groep oligopolisten
bij de prijspolitiek moet worden gerekend met potentiele concur-
rentie. Onder bepaalde omstandigheden kan het stellen van zo
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hoge prijzen, dat daardoor nieuwe vestigingen binnen de bedrijB-
tak worden uitgelokt, uit een oogpunt van winstmaximering aan-
trekkelijk lijken. Nieuwe vestigingen brengen echter, zeker als dit
in aanzienlijke mate gebeurt, het risico mee, dat de positie van de
gevestigde ondernemingen wordt ondergraven. Evenzo bestaat
onzekerheid over de toekomstige concurrentieverhoudingen; de
kans op een prijzenoorlog wordt door nieuwe vestigingen vergroot.
Het is geenszins uitgesloten dat de gevestigde ondernemingen in
zo'n situatie een veilige koers kiezen en toetreding tot de bedrijfstak
door een gematigde prijspolitiek trachten te vermijden.

Met name ten aanzien van grote oligopolistische ondernemingen
is Baumol 1 van oordeel dat meer betekenis wordt gehecht aan de
grootte van de omzet dan aan de grootte van de winst, zij het dat
de winst niet beneden een zeker minimum mag dalen. Aan deze
stelling heeft hij onlangs een dynamische vorm gegeven. Naar zijn
mening streven grote oligopolistische ondernemingen ernaar hun
afzet zo snel mogelijk te doen toenemen. 2 Dit wil niet zeggen, dat
de winst voor hen zonder betekenis zou zijn. Het voor uitbreiding
benodigde kapitaal moet ten dele uit eigen winsten worden geput,
terwijl van buiten alleen kapitaal kan worden verkregen, indien
de winstpositie van de onderneming op peil wordt gehouden.
Aangezien de kapitaalvoorziening, zoals nog ter sprake komt, lang
niet altijd de limiterende factor vormt voor de expansie van het
produktie-apparaat van de onderneming, lopen de winst- en de
groeidoelstelling echter ook op lange termijn gezien, slechts ten
dele parallel.

1   In het zojuist gegeven voorbeeld zouden de oligopolistische
ondernemingen door het stellen van hoge prijzen en het uitlokken

' van nieuwe vestigingen zonder twijfel het groeitempo van hun
i afzet doen verminderen. Het streven naar maximale winst op lange

termijn behoeft echter niet altijd te leiden tot een dermate hoge
prijsstelling, dat toetreding tot de bedrijfstak aantrekkelijk is.
In zulke gevallen zouden lagere prijzen dan met het winst-
maximum overeenkomt, weliswaar een eenmalige toeneming
van de afzet bewerkstelligen doch geen blijvende verhoging van
het groeitempo meebrengen. De kans dat de betrokken onder-

1.  W. J. Baumol, Business Behavior, Value and Growth, 1959.
2.   W. J. Baumol, On the Theory of Expansion of the Firm, American Economic
Review, December 1962.
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nemingen in deze laatste situatie hun prijspolitiek richten op
maximering van de winst, lijkt ons niet gering. Dat sluit intussen
niet uit dat de op deze wijze behaalde winst wordt bestemd voor
(niet altijd rendabel) ontwikkelingswerk met het doel de onder-
neming in nieuwe richtingen uit te bouwen.

Wij spraken over het streven naar maximale winst. Hoe moet die   A
regel worden geamendeerd? Deze vraag  kan  niet  voor alle onder-
nemingen eensluidend worden beantwoord. De concrete omstan-
digheden moeten in aanmerking worden genomen. Naarmate de
winstpositie van de onderneming ongunstiger is wordt het winst-   '
streven van meer betekenis. Het is voor de onderneming van  I
primair belang dat behalve de lopende kosten en de afschrijvingen
tevens een redelijke rente op het geinvesteerde kapitaal alsmede
een redelijke beloning voor de verrichte ondernemersarbeid, uit
de opbrengsten kunnen worden gedekt. Men mag aannemen dat
aan het behalen van deze minimumwinst - in het vervolg aan te
duiden als de normale winst - een hoge prioriteit wordt gegeven.    i

Aangezien op polypolistische markten niet gemakkelijk meer
dan normale winften worden gemaakt, staat het winststreven daar
al licht primairJ)p deze wijze worden de continuiteit en de groei
van de onderneming in de regel ook het beste gediend. De voor-
keur voor onafhankelijkheid vormt daarbij een belangrijke neven-
voorwaarde.

In oligopolistische bedrijfstakken liggen de verhoudingen minder
duidelijk. Hier is versterking van de concurrentiepositie van de
onderneming - of het nu gaat om winst, onafhankelijkheid, con-
tinuiteit of groei - steeds van grote betekenis te achten. Op basis
van hun concurrentiepositie kunnen oligopolistische onderne-
mingen onder bepaalde omstandigheden en binnen zekere grenzen
extra winsten behalen. Het belang, dat hieraan gehecht wordt,
dient te worden afgewogen tegen de andere genoemde doeleinden.
Zoals reeds werd toegelicht spelen de concrete omstandigheden bij
deze keuze een belangrijke rol, hetgeen het aangeven van algemene
tendenties bemoeilijkt. Ook indien de feitelijke situatie bekend is
kunnen  we  over het gewicht  dat  aan de diverse doeleinden   woidt
toegekend, slechts min of meer plausibele gissingen maken.

Eenvoudshalve zullen we bij de analyse in overwegende mate   
C-uitgaan  van het streven naar maximale winstJDe modificaties

die in de theorie moeten worden aangebracht, voor het geval in
2
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werkelijkheid aan de overige genoemde doeleinden een hogere
prioriteit wordt gegeven, liggen in de regel voor de hand. Globaal
gesproken leidt dit tot lagere prijzen (en uiteraard ook lagere
winsten) dan bij pure winstmaximering het geval is. Onze theorie
geeft dus maximum-ramingen voor de hoogte van prijzen en
winsten. Wanneer we bij de analyse op punten stuiten, waarbij zich
een belangrijk conflict tussen het winstdoel en de overige doeleinden
kan voordoen, zullen de consequenties daarvan voor de prijs-
vorming expliciet worden aangegeven. 1

De praktische venverentijking van het winstdoel
We hebben gesproken over maximale winst als doelstelling. Hoe
verhouden zich doelstelling en realisatie? Gelukt het in de praktijk
de winst te maximeren ofin het winstmaximum iets onbereikbaars?

De meeste ondernemingen stellen hoge beleidseisen. Het is
geenszins uitgesloten dat menige ondernemer niet over de vereiste
bekwaamheid en ambitie beschikt om de winst te behalen, welke
onder de gegeven omstandigheden kan worden gemaakt. Het
bedrijfsgebeuren is zo complex dat het onredelijk lijkt in alle onder-
delen een optimale regeling te verwachten. In de praktijk worden
links en rechts 'rules pf thu-gb' toegepast. Over de ervaringen die
met de operations research na de oorlog in het bedrijfsleven zijn
opgedaan, schrijft Dorfman: 'The most important lesson Opera-
tions Research has to teach is how much we are asking of business-
men when we ask them to behave 'rationally' '. Aangezien in
bepaalde omstandigheden 'the profit maximizing or risk minimi-
zing course of action is undiscoverable, he must perforce rely on
hunches and rules of thumb...On the other hand it turns out
that business performance is frequently quite close to the rational
optimum for problems of the sort that Operations Research is able
to solve... Thus the lesson of Operations Research appears to be
a heavy score against the belief that firms maximize anything,
either in the short run or in the long. Instead we must conceive
of actual firms as operating according to certain rules of thumb
that would be rational if life were much simpler  than it is  and
that are not disastrous under actual circumstances.'2

1. Zie hoofdstuk IV, § 7.
2. R. Dorfman, Operations Research, American Economic Review, September
1960.
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Het behoeft geen betoog dat de omvang van de winst niet
buiten de invloedssfeer van de onderneming ligt. De ervaring van
alle dag laat er geen twijfel over dat debehadde wipst_in hggen:de
van het beleid van de onderneming afhankeliik is. Hoewel Winst-
**im ginfIK-1Ette-r%120 zin met voorkomt. «elt_Dorfman uit-
drukkelijk dat het 'for many purposes of economic analysis' aan-
vSiFiTERiilr -fs van een zeker maximeringsbeginsel uit te gaan. Wij
moeten ons echter de stylering, die daarmee wordt aangebracht,
bewust blijven.

Wat in het bijzonder de prijsstelling betreft mogen we ons niet
beperken tot het registreren van de rules ofthumb, die in de praktijk
bij de prijscalculaties worden toegepast. Voor een goed begrip
van de prijsvorming zoeken we naar een meer fundamentele
verklaring. De theorieen, die daartoe worden opgesteld, geven eens-
deels een sterk vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, anderdeels
stellen zij de prijsvorming overdreven exact voor. In de praktijk
wordt  met  een vrij grove benadering van de optimale prijs volstaan.

Winststreven en onzekerheid
Alle ondernemen heeft iets van een avontuur. Hoe de opzet uitvalt,
wat de uiteindelijke afloop zijn zal van veranderingen, die worden
aangebracht, van uitbreidingen, van vele voorzieningen en rege-

lingen, die worden getroffen, moet worden afgewacht. Ook het
nauwkeurig vooruit berekende resultaat houdt meestal nog on-
zekerheid in. Voornamelijk hangt het ondernemersrisico samen
met het feit, dat-het rendement van het voor lange tijd vastgelegde
kapitaal afhankelijk is van omstandigheden in de toekomst, welke
0 itaiidighed-eii-6#liet-t slifv-an-de inv eiterin  uiteraard slechts
ten dele in de gedachten-greep te vangen zijn.

  Het verloop van prijzen en kosten is op het rendement van grote
linvloed. In een bepaalde periode zijn niet de in het verleden ge-
maakte kosten bepalend  voor de gangbare prijs  van een produkt,
maar zijn de technische mogelijkheden in de lopende periode van
meer gewicht. Wanneer de economische levensduur van een in-
stallatie lengevolge van een snellere technische vooruitgang
vlugger afneemt dan bij de inrichting was voorzien, zal het rende-
ment van die kapitaalgoederen bij de verwachtingen ten achter
blijven. Als gevolg van ingrijpende technische vernieuwingen, die
lang ni et altijd in bestaande fabrieken zijn aan te brengen, kan de
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rentabiliteit van de betrokken bedrijven gevoelig worden aange-
tast. Ook is het nadelig wanneer de verhouding van de factorprijzen
zich anders ontwikkelt dan bij de keuze van de produktie-methode
was voorzien.

prilzen en winsten komen onder druk te staan, wanneer het
evenwicht tussen vraag en aanbod onverhoopt in voor de produ-
centen ongunstige zin wordt verstoord.' Zo'n verstoring  kan  zich
voordoen, wanneer er een nieuw vervadgend produkt op de markt
komt. Ook is steeds het gevaar aanwezig dat de produktie-capaci-
tFit in verhouding tot de toename van de vraag te snel wordt uit-
ghBEid. Daarnaast blijft de algemeen economische s uatie een
punt van onzekerheid vormen. De crisis tijdens de dertiger jaren
is hiervan het meest klemmende voorbeeld.

Bii aanwezigheid van onzekerheid vormt de interpretatie van
bet beginsel der winstmaximering in de prijstheorie een grote
moeilijkheid. In het eenvoudigste geval vereist de keuze uit twee
mogelijke gedragswijzen, dat de corresponderende frequentie-ver-
delingen van de winst met elkaar worden vergeleken. Er zijn velerlei
beslissingscriteria te bedenken, waarin met de aard van de fre-
quentieverdeling rekening wordt gehouden, maar deze criteria
zullen min of meer arbitrair blijven.

De kwestie wordt nog gecompliceerder als men bedenkt, dat de
frequentieverdelingen, die bij de verschillende gedragswijzen be-
horen, zelden approximatief nauwkeurig zijn vast te stellen.

Edn  methode  om de moeilijkheden te omzeilen  -  niet  op  te
lossen - bestaat hierin,   dat  men de verwachte waarde. van _on-
zekere winsten door aftrek van een risicopremie. tot zekere winsten
herleidt. Toegepast op het normale kapitaalrendement valt dat als
volgt  uit. Als vergelijkingsbasis  wordt 11« relldement van staats-
obligaties genoqlen;_ hierbij wordt een risico-premie opgeteld.
Zodoende velkijgt men het normale gewenste kapitaalrendement
voor  een  goed gelelde- onderneming  in een bepaalde bedrij fstak.  1  2

1. Het zou niet juist zijn te menen, dat het gewenste rendement alleen door
risico en onzekerheid beinvloed wordt. Vooral kleine bedrijven, waarin aan
het ondernemerschap zelf veel waarde wordt gehecht, zullen niet zelden met
een laag kapitaalrendement genoegen nemen. De familie-traditie, status-
opvattingen, de verschaffing van een goed bestaan aan leden van de familie
en dergelijke overwegingen spelen dan een aanmerkelijke rol.
2. Modigliani en Miller zijn van mening, dat voor ondernemingen, wier aan-
delen op de effectenbeurs worden verhandeld, de hoogte van het gewenste
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Gemakshalve zullen wij in de regel aannemen dat er een com-
munis opinio bestaat omtrent de risico's, die voor een goed geleide
onderneming aan het werken in een bepaalde bedrijfstak ver-
bonden zijn en over de beloning welke voor het dragen van deze
risico's redelijk is. Daarmee wordt niet ontkend, dat wanneer de
economische situatie van twee ondernemingen in eenzelfde be-
drijfstak in belangrijke mate verschilt, ook de risico-premie signi-
ficante verschillen vertonen kan. Aangezien het hier geen zelf-
standig werkende factor betreft, behoeven we hiermede - tenzij
daarvoor speciale redenen aanwezig zijn - niet expliciet rekening
te houden.

Het kan zijn dat ondernemingen, die toetreding tot een bepaalde
bedrijfstak overwegen, met een hogere risico-premie rekenen dan
de ondernemingen, die reeds in de betrokken bedrijfstak zijn ge-
vestigd. Dit is voornamelijk te verwachten in bedrijfstakken, waar
nieuwe ondernemingen slechts moeilijk een gelijkwaardige plaats
kunnen verwerven, waar m.a.w. belemmeringen voor nieuwe
vestiging aanwezig zijn. Deze kwestie zal in het vervolg nog aan-
dacht vragen.

Omtrent het samenstel van factoren, dat bepalend is voor de
hoogte van de risico-premie in de diverse bedrijfstakken, zijn in de
literatuur hier en daar speculaties aan te trefren. Met het empirisch
onderzoek is nog weinig voortgang gemaakt. Onlangs heeft Stigler
twee hypothesen getoetst. 1 Bij de eerste test werd berekend in
welke mate het gemiddelde kapitaalrendement in de diverse bedrijfs-
takken in de loop van de tijd heeft gefluctueerd. Als alternatieve
maatstaf gebruikte Stigler de spreiding van het rendement tussen

de ondernemingen van de afzonderlijke bedrijfstakken. In geen
rendement kan worden berekend aan de hand van de koersvorming op de beurs.
Een nauwkeurige, empirische kwantificering van de voor de koersvorming
bepalende factoren, die voor een dergelijke berekening is benodigd, is echter -
nietregenstaande het belangrijke werk van de genoemde auteurs - nog niet
ten volle bereikt. Voorlopig kunnen de directies van de ondernemingen aan de
beurs o.i. ten hoogste een globale aanwijzing omtrent het gewenste rendement
ontlenen. F. Modigliani and M. H. Miller, The Cost of Capital, Corporation
Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review,
June 1958. Verg. voorts D. Durand, The Cost of Capital and the Theory of
Investment: Comment, The American Economic Review, september 1959;
A. Barges, The Effect of Capital Structure on the Cost of Capital, 1963; C. F.
Scheffer, Het gewenste Rendement van Investeringen, 1963.
1.   G. J. Stigler, Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries,  1963.
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van beide gevallen kwam een significante relatie met het gemiddelde
rendement aan het licht.

Nadere omschrijuing van het winstdoel
Bij de analyse van de prijsvorming zullen we voor de winst op
lange termijn, d.w.z. de winst in de lopende periode (t = 0) en in
de daarop volgende perioden (t = 1,2 - cv), de volgende formule
gebruiken. -· 

0

W = E Wi/(1 + r)t
0

, Hieronder wordt alleen begrepen de overwinst; de normale winst
i of anders gezegd het normale rendement-op het geinvesteerde
| kapitaal is economisch gezien als een kostenfactor te beschouwen.

-«Opmerkelijk in de bovenstaande formule is vooreerst, dat de
sommering loopt van 0 tot cv. Aangezien de tijd-horizon van een
onderneming niet ongelimiteerd is, ware het ook mogelijk het
teken N te vervangen door de letter T, voorstellende de verst in
de toekomst liggende periode, welke nog in aanmerking wordt
genomen.  Het  met T corresponderende aantal -jaren is  cchter
moeilijk te bepaler.

De winsten in de opeenvolgende perioden worden gedisconteerd
met de factor r. Een bepaald winstbedrag in de lopende periode
(Wo) heeft een hogere waarde dan eenzelfde bedrag in de eerst-
volgende periode (Wi). Het bedrag  M/o kan immers worden gein-
vesteerd, zodat op het eind van de volgende periode Wo plus een
zeker rendement is verkregen. 1

Het is denkbaar dat de disconto-voet hoger dan de rente op
staatsobligaties wordt gesteld, omdat men niet zeker is van de
winstmogelijkheden in de toekomst. Indien in de lopende periode
met een bescheiden winst genoegen wordt genomen om in komende
perioden een des te grotere overwinst te maken, zou na verloop van
enige tijd kunnen blijken dat dit offer goeddeels vergeefs is ge-
weest, omdat de gelegenheid om overwinst te maken door onvoor-
ziene omstandigheden is weggevallen. Daar staat uiteraard tegen-
over dat de winstmogelijkheden in de toekomst ook gunstiger
kunnen worden. Wij neigen tot de veronderstelling dat onder-
1.  Aangetekend zij, dat in de discontovoet geEri efirii-opstag in verband iiiEt de
vennootschapsbelasting dient te worden opgenomen.
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1   nemingen met een sterke marktpositie - expliciet of impliciet -

,4 met een geringe risico-factor rekenenljIn deze richting werkt ook
, de omstandigheid, dat de ondernemers behalve aan winst zoals

gezegd grote waarde hechten aan de continuiteit van de onder-
neming en aan een snelle expansitiOp basis van 'extended general
observations of industry conduct and performance' komt Bain
tot de hypothese dat 'established firms tend to discount future
profits (as compared to present profits) at a rather low rate, reflec-
ting a rate of time preference not significantly in excess of (and
possibly smaller than) the corporate bond rate in the industry in
question.' 1

Men kiin in twijfel trekken, of de bgdoelde discontering een

realistisch  beeld, geeft  van de iii',de  pr,«fijls-,gevolgfle-yfrkwiize.
Dat bij het streveii naar'emi zo sterk-mogelijke winstpositie van de
onderneming de winsten in opeenvolgende perioden op gelijke
voet worden gewaardeerd, is een mogelijkheid die wij niet zonder
meer willen uitsluitenIHierbij zij echter aangetekend dat de com- '   )
binatie ri e r=O e n T= cv met realistisch is, omdat dit een oneindig
groot gewicht van de winst in komende perioden in vergelijking    i
met de winst in de lopende periode zou impliceren. Dat de pro-   Pr,
ducenten tot onbeperkte winstoffers in de lopende periode bereid    i
zouden zijn om de winstpositie voor de toekomst met een kleine
fractie te verbeteren, is met aannemelijk.

Al met al is over de waarden van T en r verschil van mening
mogelijk. Een gelukkige omstandigheid is daarbij, dat deze beide
parameters niet afzonderlijk behoeven te worden bezien, doch in
combinatie kunnen worden genomen. (Dit liet ons de speelruimte
om een gemakkelijk hanteerbare winst-formule te kiezen).   Uit
analytitch oogpunt ligt de betekenis van T en r nl. hierinx dat zij
tfzadieri-  Egaven,  welk--gflcfit- aan de winst  in de lopende
periode wordt toegekend   vergeleken   met   de   tota» -in _volgende
perioden-id behalen winst. Is deze verhouiding l op 10, 1 op 25
ot   i   op  50? Dat hierop gi:en exact antwoord kan worden gegeven
is een moeilijkheid, die in het vervolg herhaaldelijk terug zal keren.
Een goede globale richtlijn gepft ons inziens Bain, wanneer hij
spreekt van 'a general milieu in which established firms weigh
long run profits, over many future years, more or less heavily
against current profits: 2
1. J. S. Bain, Barriers to New Competition, 1956; blz. 174.
2. Bain, t.a.p.
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: §2. DE AFZET

Streven naar maximale winst betekent dat het verschil tussen op-
brengsten en kosten zo groot mogelijk wordt gemaakt. Bij de be-
paling van de voor de onderneming optimale prijspolitiek vormt
de mate, waarin de opbrengsten op prijsveranderingen reageren,
d rom een essentiele faktor. De grootte_Yan_de_dootfen-_prijs-
wijziging geinduceerde verandering in de afzet van de pr«duktgn
van een bepaalde onderneming is in belangrijke.mate afhankelijk
van hetgeen tezelfdertijd met de prijzen van de overige_.onder-
nemingen in de bedrijfstak gebeurt. Voor onze analyse zijn met
name twee mogelijkheden van belang:

a. de prijzen van de concurrenten blijven onveranderd,
b. zij ondergaan een zelfde procentuele wijziging.

Wij bezienvoyreerst dit laatste geval. Het gaat hierbij om de
wi/,-W arop d6--afzet van de - produkten van een bedrijfstak
wordt beinvloed door algemene veranderingen van de prijzen in
die bedrijfstak.

A. HET VERBAND TUSSEN PRIJS EN AFZET VOOR EEN
GEHELE BEDRIJFSTAK

We nemen eerst de consumptiegoederen in beschouwing en ver-
volgens de produktiegoederen (materialen, halffabrikaten, inves-
teringsgoederen).

Tussen producenten en verbruikers staat veelal de handel. De
functie en werkwijze van grossiers en detaillisten blijft hier onbe-
sproken. Eenvoudshalve nemen we aan, dat de handel de bij de
producenten ingekochte goederen, voorzien van een vaste procen-
tuele handelsmarge, aan de verbruikers doorgeeft.

De vraag naar de diverse consumptiegoederen is afhankelijk van
een groot aantal factoren. Welk artikel en in welke hoeveelheid
het gevraagd wordt, hangt o.m.  af van de aard van het produkt,
van de koopkracht van de onderscheiden consumenten, van hun
motivatie en tradities, alsmede van de verkooppolitiek en marketing
van de leveranciers. Hier -bgesken  wij  ons  tot de invloed  die
uit291.Y3p...du)Iija,_lejil n,}lot artikel te koop is.

Uitgangspunt vormt de 'law of demand', die zegt dat de vraag
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naar een bepaald produkt normaliter door verlaging van de prijs
wordt gestimuleerd. De invloed van de prijs op de vraag wordt
gewoonlijk afgemeten aan de vraagelasticiteit. De waarde van
deze coefficient geeft aan, met hoeveel procent de gevraagde hoe-
veelheid afneemt bij een prijsverhoging van 1 %.
,/  De elasticiteit is groot, indien het betrokken produkt goed door
andere produkten is te vervangen.jWe gaven het voorbeeld van de
diverse energie-dragers. Rundvlees en varkensvlees staan wellicht
in een overeenkomstige verhouding. Een waarschijnlijk geringer
substitutie-relatie is aanwezig tussen sigaretten en sigaren alsook
tussen boter en margarine. Ad,4..  Lt'-\  t.'.41 6.'».1  6(/p.  t,st-' Glk    f'.'.D"

Het  prijsniveau  kan-Van  imiofd  zjjn  op  de  elasticiteit.-Dit  doet       r. 2                1 
zich  o.m. voor, wanneer een produkt met luxe-karakter  door  be- '7  1,     '.-''   .
langrijke prijsverlagingen binnen het bereik van het grote publiek
komt. Zo lang de prijzen binnen het overgangsgebied liggen is de
elasticiteit relatief groot. Bij verdere prijsverlagingen neemt de
elasticiteit weer af. Dergelijke veranderingen zijn voor onze studie
minder belangrijk omdat het in de prijstheorie normaliter gaat
om een vrij geringe speelruimte, waarbinnen dr prijzgl kunnen
varieren. Wij kunnen ons daarom beperken tot prijsveranderingen
van vrij geringe omvang, zeg minder  dan  1 0  h  15  %.

Van belang is voorts de tiidsfactm'. Wanneer een prijsverlaging
na verloop van tijd door een overeenkomstige prijsverhoging wordt
gevolgd, is nog niet gezegd, dat de gevraagde hoeveelheid weer
hetzelfde niveau als in de uitgangssituatie zal bereiken. Gedurende
langere tijd laag gehouden prijzen kunnen een blijvende verande-
ring in de verbruiksgewoonten teweeg brengen. Deze mogelijk-
heid laten we evenwel in het vervolg eenvoudshalve buiten be-
schouwing.

Van betekenis is de tijd, die sinds een verandering. van de prijs
isverloRE. Binnen een dag of zelfs binnen een maand zal het
effect van een prijswijziging nog niet altijd ten volle tot uitdrukking

a
komellj Geruinie tijd kan er verlopen voordat een oude gewoonte

Cheeft afgedaan en een nieuwe gewoonte heeft ingang gevonden.j
Niet zelden zullen de consumptiegewoonten eerst in doorslag-
gevende mate veranderen als de prijzen aanmerkelijk stijgen of
aanzienlijk dalen. Dit brengt mee, dat de aanpassing bij prijs-
mutaties van beperkte omvang meestal geen kwestie van lange
adem is. Wij_zullen aannemen dat_het_effect van -een beperkte
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1

priisverandering zich zonder belangriike yortraging manifesteert. 1
De concurrentie om de 'consumer's dollar' tussen de diverse

bedrijfstakken kan worden geillustreerd aan de hand van een door
Leser opgesteld mathematisch verdeelmodel.. Onlangs heeft  het
Centraal Bureau voor de Statistiek hiervan bifeen empirisch onder-
zoek gebruik gemaakt. 2

De verdeling van de uitgaven van alle consumenten samen wordt
door Leser als volgt geformuleerd:

Ui      Ci (Pilul ·rli
--

U  -  Z ci  Cpi luly'i
i

In deze formule zijn
Ui = qi Pi : de uitgaven voor goed i
U = E U,·    : de totale consumptieve bestedingen

i
Pi = : de prijs van goed i

Ci - : de constante voorkeurscoefficient voor goed i
7Ii
- : de constante reactiecoeflicient voor goed i

De afzonderlijke vraagfuncties zijn consistent in de zin, dat ze
opgeteld de identiteit E Uj - U opleveren. Voorts nem-en,-w-anneer
de prijzen en de totale_uitgaven met eenzelfde factor worden ver-
menigvuldigd; -de-g-teveli  voor de afzonderlijke goederen  over-
eenkomstig dezelfde factor toe. Hierdoor verandert de verdeling
der consumptieve bestedingen over de verschillende aanwendings-
mogelijkheden dus niet. Dit lijkt de meest redelijke veronder-
stelling.

Indien het algemeen prijspeil in beweging komt, kan dit ook
consequenties hebben voor het totaal der consumptieve bestedingen.
Bij beperkte wijzigingen in de afzonderlijke prijzen is dit effect

1.  De duurzame consumptiegoederen vormen een aparte categorie. Waarschijn-
lijk vindt de aanpassing aan prijswijzigingen bij deze goederen met meer ver-
traging plaats, hetgeen het optreden van sterke afzetfluctuaties tegengaat.
Verg. A. C. Harberger, ed. The Demand for Durable Goods, 1960.
2. Statistische en Econometrische Onderzoekingen, 4e kw. 1961. Hierin is
geciteerd Leser, Review of Economic Studies 1941-1942.
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echter gering. In dergelijke gevallen mogen de totale uitgaven bij
benadering als constant worden beschouwd.

Uit de gegeven formule kan de elasticiteit (sti) voor produkt i
worden berekend.

Bqi 1 BDiEli = -L /1 - -1 -- 711 (1 - toi)
qi 1  pi

Hierin is wi  = UijU. Het aandeel  (wi)  van de uitgaven voor een goed
i in de totale consumptieve bestedingen is normaliter klein, veelal
minder dan enkele procenten. Zelfs relatief belangrijke verande-
ringen in dit aandeel hebben een nauwelijks merkbare invloed
op de elasticiteit. Iii het model is de waarde van Eii· dus nagenoeg
constant. In overeenstemming hiermede zullen we _Mj  de_prijt
theoretische modellen met een eenvoudiger vraagfunctie werken
en wel  met i.- ap-4. Hierin is a een constante en wordt door e de
absolute waardE-*ande constante elasticiteit gerepresenteerd.--

Als   in de formule   sti  - - 1  +  711  (1 - wi)   de   coefficient   721     1,
merkbaar groter wordt dan + 1, wordt s positief. Aangenomen  j
dat de „law of demand" doorgaans geldig is, moeten de V.coeffi-    icienten in de regel kleiner zijn  dan  1.

Voorts kan de indirecte elasticite# worden berekend, d.w.z.
de procentuele verandefing-vande vraag   naar   een   goed    i   als

gevolg  van een mutatie  van  1  %  in de prijs  van een ander  goed j.     .--
Uit de formule  voor de vraagfunctie kan worden afgeleid  dat:

Bqi i spitii--1 ---mi Wiqi I  p'

Een wijziging in pi heeft voor ieder van de overige goederen een-
zelfde procentuele verandering in de vraag tengevolge. Dat wil
zeggen dat in dit model van specifieke relaties tussen twee of meer
produkten is geabstraheerd.

De indirecte elasticiteiten kunnen zowel positief als negatief
Kiin: 11 plausibele waarden van  4/ en wi zijn de indirecte elastici-
teiten gering en veel kleiner dan de directe elasticiteiten. Voor de
meeste goederen lijkt dit een aannemelijke veronderstelling.

Zoals gezegd heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek op
basis van het bovenstaande verdeelmodel onder meer schattingen
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gemaakt van de directe elasticiteiten. De consumptieve uitgaven
werden daarbij in 26 categorieen verdeeld. Volgens de uitkomsten
van dit onderzoek, dat betrekking heeft op de periode 1949-1959,
varieren de elasticiteiten tussen 0 en -2. Op het Centraal Plan-
bureau hebben Van Beeck en Den Hartog onlangs ten behoeve
van prognoses op lange termijn via een andere method elastici-
teiten berekend, die liggen tussen -0,4 en -1,3.1 Bij dit onder-
zoek  werden 17 uitgavencategorieen onderscheiden.

Het is mogelijk dat bij een meer verfijnde produktindeling iets
hogere elasticiteiten zouden zijn gevonden. In het overzicht dat
Weiss geeft van de schattingen, die door diverse economisten voor
een aantal nauw omschreven produkten zijn gemaakt, treft men
echter evenmin hoge waarden aan. 2 Evenzo geeft een recent
onderzoek naar enkele duurzame consumptiegoederen elastici-
teiten die niet hoger liggen dan 1 h 2.3

Het is nog te vroeg om te beweren dat het econometrisch onder-
zoek een definitieve uitspraak heeft gedaan over de waarden
welke aan de elasticiteiten toekomen. Het terrein der vereiste
statistische berekeningen is een gebied van voetangels en klemmen.
Wij zien ons genoopt af te gaan op de tot dusverre uitgevoerde
berekeningen. Op grond hiervan is de hypothese, dat bij geringe

p prijswijzigingen de directe elasticiteiten zelden hogere absolute
waarden aannemen dan 2 h 3, naar het ons voorkomt, niet riskant.

_Het voorgaande had betrekking op consumptiegoederen. Van de
produktiegoederen bezien we vooreerst de intermediaire produkten,
d.w.z. de materialen, halffabrikaten en hulpstoffen, die in een
lopend produktieproces ter voortbrenging van andere produkten
worden aangewend. De vraagverhoudingen liggen hier ten dele
ge19-k, ten dele anders dan bij de artikelen voor consumptie.

I tlet verband tussen de priis  en de afzet van een intermediair
i goed r is tweeledig. Ten eerste is het mede van de prijs afhankelijk,
 
of het goedkoper is goed  r dan wel een ander tussenprodukt s bij  de

J
voortbrenging van een goed e te gebruiken. Ten tweede is de prijs

1. J. G. van Beeck en H. den Hartog, Consumption Forecasts for the Nether-
lands, chapter 5 van Europe's future consumption, 1964.
2. L. W. Weiss, Economics and American Industry, 1961.
3. A. C. Harberger, op. cit. De berekende elasticiteiten hebben betrekking op
het bestand van duurzame goederen.
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van r mede bepalend voor de produktiekosten van e. De kosten zijn
van invloed op de prijs van e en dus ook op de afzet van e en van r.

Om dit laatste te kunnen beoordelen dient het verband tussen
het produktievolume van e en de vraag naar r te worden gespecifi-
ceerd. Voor de meeste gevallen mag worden aangenomen dat per
eenheid e een constante hoeveelheid ( Bre) van r benodigd is; dus
qr =  Bre. qe.  Een wijziging in de prijs van r brengt een verandering
in de gemidE[elde kosten van e mee, welke gewoonlijk na niet lange
tijd in de prijs van e zal worden doorberekend. Om de gedachten
te bepalen nemen we aan dat bij een prijsstijging van 1 % de prijs
Van  6,  Inet   Bre  • pr ipe % omhoog gaat. Deze factor vermenigvuldigd
met de elasticiteit van e geeft de procentuele daling van de afzet
van e en r. Aangezien Bre· Pr'De altijd kleiner - normaliter aan-
zienlijk kleiner - is dan 1, is de elasticiteit van r evenzoveel ge-
ringer dan die van e.

De intermediaire produkten worden veelal bij de voortbrenging
van verschillende goederen gebruikt; dan geldt qr = E Bre. qe.  Bij

e

benadering mag dan bij de berekening worden uitgegaan van een
gewogen gemiddelde van de elasticiteiten van de verschillende
e-goederen. De conclusie, dat de elasticiteit van de r-goederen
geringer is dan die van de e-goederen, ondergaat daardoor geen
wijziging.

Daarbij is de mogelijkheid van substitutie echter nog niet in
aanmerking genomen. Veelal is er een kritische grens voor de
prijsverhouding  van  goed  r en  goed s. Zolang Pr - bij gegeven Ps -
beneden deze grens blijft, is van verdringing bij de produktie van
goed e geen sprake. Zodra de kritische grens wordt overschreden
zal r bij de produktie van e geheel door s worden vervangen, al
zal de omschakeling dikwijls eerst na lange tijd voltooid zijn.

Grafisch voorgesteld heeft de vraagcurve een trapsgewijze
verloop; naarmate de prijs stijgt wordt het betrokken goed uit
steeds meer aanwendingsmogelijkheden verdrongen. Het verloop
is niet altijd abrupt. Bij de produktie van sommige consumptie-
goederen blijven verschillende materialen naast elkaar in gebruik.
Behalve de prijs en de doelmatigheid van het gebruikte materiaal,
spllgn bij de voorkeur van de consumenten allerlei persoonlijke
en sociale factoren een.rol. Er kan in zo'n geval aanleiding zijn de
betrokken materialen - evenals in het voorbeeld van de energie-
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voorziening - tot 66n sector te rekenen. Of de van verschillende
materialen vervaardigde producten als 66n bedrijfitak, dan wel
als een uit meerdere bedrijfstakken bestaande sector moeten worden
beschouwd, is van de concrete omstandigheden afhankelijk.

De betekenis welke de substitutie-mogelijkheden in de regel
hebben, valt moeilijk te beoordelen. Vast staat, dat de ontwikke-
ling van nieuwe produkten of aanzienlijke prijsveranderingen in
een aantal gevallen zeer ingrijpende gevolgen hebben gehad.. Dergelijke radicale verschuivingen vereisen een speciale analyse
die de opzet van deze studie te buiten gaat.

De   kans dat beperkte prijsveranderingen. _tp.t__substitutic _leiden
is relatief gering. Mickwitz, die aan deze kwestie bijzondere aan-
dacht heeft besteed, is van mening dat het niet dikwijls voorkomt
dat de substitutie-mogelijkheden van grote betekenis zijn. 1 Voor
onze opzet is dit een aannemelijke werkphyothese.

Onder de produktiegoederen nemen de kapitaalgoederen, ook wat
de vraag betreft, een speciale plaats in. Zowel de kostpriisver-

) hogende werking   als het substitutie-effec  welke   aan een prijs-
verhoging zijn verbonjnl liggen jn dit .g val enigszins anders.

De determinanten van de investeringsactiviteit, zijn hier niet
aan de orde. Met een enkele opmerking daarover in verband met
het kosten-effect menen wij te mogen volstaan. De afzet van een
kapitaalgoed k, dat wordt gebruikt bij de produktie van een goed e,
wordt behalve door het produktieniveau van e ook in belangrijke
mate door de toeneming daarvan bepaald. Een verhoging van Pk
heeft een verhoging van Pe ten gevolge, waardoor de produktie-
toeneming van e een eenmalige vertraging ondergaat om ver-
volgens weer het oorspronkelijke groeitempo te bereiken. In ver-
band hiermee zou de afzet van k tijdelijk relatief sterk kunnen
teruglopen om zich daarna weer te herstellen. Dit veronderstelt
echter, dat de producenten van goed e hun kapitaalgoederen-
voorraad steeds binnen korte tijd aan wijzigingen in de omstan-
digheden aanpassen. Er zijn aanwijzingen dat discrepanties
tussen de bestaande en de gewenste kapitaalvoorraad slechts ge-
leidelijk worden weggewerkt, hetgeen scherpe fluctuaties in de
vraag naar investeringsgoederen tegengaat. 2 Tevens zij bedacht
1. G. Mickwitz, Marketing and Competition, 1958.
2. L. M. Koyck, Distributed Lags and Investment Analysis, 1954.
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dat de veranderingen in pk al aanzienlijk moeten zijn om een
enigszins belangrijke invloed op Pe uit te oefenen.

Welk  is het substitutie-effect? Hierbij  gaat  het  in veel gevallen
omde overgang van meer kapitaalintensieve op meer arbeids-
intensieve produktiemethoden en omgekeerd. 1 Lang niet altijd
zullen hierbij de kapitaalgoederen van bedrijfstak A door die van
een andere bedrijfstak worden vervangen. Het is veeleer dikwijls
zo, dat bedrijfstak A een ander type kapitaalgoederen gaat leveren.
Een beperkte prijsverandering is niet altijd voldoende om dit sub-
stitutie-proces in gang te zetten. In de praktijk heeft men dikwijls
slechts de keuze uit een beperkt aantal produktie-methoden, zgdat
de substitutie in sprongen moet verlopen. 2

DP-uitkomsten -*ari--de-e-mpdsE-HE--6nderzoekingen.jlie omtrent
de macro-economische substiditie-mogelijkheden van kapitaal en
arbeid zijn verricht, wijzen er niet op dat een prijsverlaging van
kapitaalgoederen tot een meer dan evenredige vergroting van de
vraag zal leiden. 3 Het is hachelijk om deze algemeen economische
gegevens aan te wenden bij de partiele analyse. De verhoudingen
liggen niet in alle bedrijfstakken gelijk. In sommige gevallen kan de
prijsverhouding nabij een kritische grens liggen, bij overschrijding
waarvan een aanmerkelijke mate van substitutie optreedt. Het
lijkt echter aannemelijk te veronderstellen dat het substitutie-
effect in de regel betrekkelijk gering is.

In het vervolg zuIlen we ook voor de produktie-goederen ge-
makshalve de eenvoudige vorm van de vraagproductie (q = ap-e)

.geb-ruiken. 7aarschijnlijk hebben de produktie-goederen over het
geheel genomen een geringere elasticiteit dan de consumptie-
goederen. Waar de waarde van e voor deze laatste categorie ge-
woonlijk kleiner is dan 2, zullen we - in overeenstemming met
het oordeel van vele ondernemers - in het algemeen moeten
rekenen met een kleine elasticiteit.

1. Bij de particle analyse worden het reele arbeidsloon en het normale kapitaal-
rendement uiteraard als gegeven beschouwd.
2. Vgl. D. B. J. Schouten, Exacte Economie, 1957.
3. Zie o.m. K. Arrow, R. M. Solow e.a. Capital-labour substitution aiid cco-
nomic efficiency, The Review of Economics and Statistics, aug. 1963. Stigler
heeft onlangs hogere ramingen gegeven, welke ons evenwel weinig betrouwbaar
voorkomen. G. J. Stigler, Capital and Rates of Return in Manufacturing
Industries, 1963.
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B. HET VERBAND TUSSEN PRIJS EN AFZET VOOR DE AF-
ZONDERLIJKE ONDERNEMINGEN IN EEN BEDRIJFSTAK

I Indien alle prijzen in de bedrijfstak, zoals tot dusverre werd aan-
genomen, proportioneel gelijke veranderingen ondergaan, mag
bij benadering worden aangenomen, dat het aandeel van de af-
zonderlijke produkten in de totale afzet gelijk blijft en dat de afzet
van een bepaald produkt overeenkomstig de elasticiteit van de
goederensoort van de bedrijfstak varieert.

1     1    Hoe ligt de relatie tussen prijs en afzet van een bepaalde onder-
, neming binnen een bedrijfstak, als de prijzen van de overige onder-

nemingen niet veranderen   en als gegeven   zijn te beschouwen ?
-

Zoals gezegd zijn de produkten van de afzonderlijke onderne-
mingen in de industriele bedrijfstakken normaliter in zekere mate
heterogeen. Dit impliceert volgens de gebruikelijke theorie, dat
de prijs-afzetcurve, waarbij de prijs op de verticale as en de afzet
op de horizontale as aangegeven is, een dalend verloop heeft.
Anders dan meestal stilzwijgend wordt aangenomen zal men er
evenwel rekening mee moeten houden, dat de prijsafzetcurve
tengevolge van prijsmutaties een verschuiving vertoont. 1 De curve
specificeert o.i., welke de mogelijkheden zijn om de afzet gedurende
een bepaalde periode door prijsveranderingen te wijzigen. Wanneer
een producent van die mogelijkheden gebruik maakt, dan zal hij
in de volgende periode met een gewijzigd afzet-patroon (verschui-
ving van de curve) te maken krijgen. Derhalve zullen ook de conse-

quenties van de prijspolitiek van vandaag voor de afzetmogelijk-
heden van morgen aandacht vereisen.

Bij de bestudering van de afzetverhoudingen in de diverse
industriele bedrijfstakken maken wij wederom onderscheid tussen

de bedrijfstakken van intermediaire produktie-goederen, van
investeringsgoederen en van consumptiegoederen. Deze zullen
achtereenvolgens ter sprake komen.

Intermediaire produktiegoederen
Bij de intermediaire produktiegoederen liggen de verhoudingen
betrekkelijk eenvoudig. In deze sector zijn de verschillen tussen de
REOduktenygi de afzonderlijke ondernemingen meestal zeergering.

1. Zie o.a. P. W. S. Andrews, Industrial analysis in economics, Oxford Studies
in the Price Mechanism,  1951; J. Duessenberry, Business Cycles and Economic
Growth, 1958; J. M. Clark, Competition as a Dynamic Process, 1961.
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Omvat het produktie-gamma van de bedrij tak varieteiten, dan
zijn de produkten van de ondernemingen binnen een bepaalde
varieteits-categorie vrijwel gestandaardiseerd. De concurrenkieistrijd
wordt voornamelijk aan het prijzenfront gevoerd. Voor kwaliteits-

<

concurrentie bestaat weinig gelegenheid, bij gecompliceerde pro-
dukten meer dan bij eenvoudige goederen In sommige gevallen
is de verleende service of de kredietverlening aan de afnemers van
belang. Natuurlijk zullen de producenten zich in het bijzonder
inspannen als het er om gaat grote orders te krijgen. Over het
algemeen neemt de 'non-price competition' geen grote vormen aan.   1

Kopers en verkopers in de betrokken bedrijfstak onderhouden
als regel vaste zakenrelaties. De wetenschap met een betrouwbaar
leverancier te werken, die produkten van beproefde kwaliteit
levert, persoonlijke verhoudingen, gewoonte e.d. bestendigen de
relatie tussen koper en verkoper. Vaste zakenrelaties bieden niet
alleen administratieve voordelen; ook verzekeren de kopers zich
op die manier, voor tijden van schaarste, van een redelijk aandeel
in de noodzakelijke toeleveringen.

1    Dat neemt met weg, dat geringe prus- of kwaliteitsverschillen

    tussen
de aanbiedingen, aanleidi g  kunlen  ziin_ voor kopers  om

van leverancier te veranderen. De kopers zijn immers zelf ook
producenten. Hetis voor ken van groot belang, zo goed en voor-
delig mogelijk in te kopen. Doorgaans kunnen de kopers de aange-
boden produkten op hun kwaliteit goed beoordelen en zijn zij van
de alternatieve inkoopmogelijkheden ter dege op de hoogte. In
een aantal gevallen zullen zij bij meerdere leveranciers tegelijk
hun inkopen doen. De ondernemer-leverancier die er in slaagt
zijn concurrenten in beduidende mate te onderbieden, - bij niet
al te gecompliceerde intermediaire produkten met l h 2% - zal
zijn afzet snel zien toenemen. 1

Een kleine onderneming, die boven de marktprijs uitgaat of
1.  Er is een moeilijkheid, indien de vestigingsplaatsen van kopers en leveranciers
geografisch zijn gespreid en de kosten van transport een belangrijke factor
vormen. Het kan zijn dat de leveranciers de vervoerskosten voor hun rekening
nemen en aan alle kopers ongeacht hun vestigingsplaats eenzelfde prijs in
rekening brengen. 1n dat geval behoeft hetgeen hierboven is gezegd over de
betekenis van prijsverschillen geen wijziging. Indien aan de gezioemde voor-
waarde niet is voldaan, doen zich specifieke vraagstukken voor, waarmee in
deze studie geen rekening is gehouden. Een uitvoerige bespreking van deze
problematiek treft men o.m. aan bij J. M. Clark, op. cit.
3
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de kwaliteit van haar produkten niet op peil houdt. zal tenzij in
perioden van grote schaarste, spoedig vele klanten verliezen. Door
een dergelijk ondernemingsbeleid wordt haar reputatie geschaad.
Een producent zal daartoe dan ook niet licht besluiten, tenzij hij op
zeer korte termijn een overeenkomstige prijsverhoging van de
bedrijfstakgenoten verwacht.

      Moet een ondern-e ing, die hapr prijs verlaagt, vrezen yoor ver-
geldingsmaatregelen   van de concurrenten ? Bij benadering   mag
worden aangenomen dat -de a-60-nderlijke concurrenten propor-
tioneel gelijke afzetverliezen lijden. Wanneer een kleine onder-
neming, die zeg 1 % van de totale produktie verzorgt, haar afzet
met 50 % vergroot, betekent dit voor ieder van de concurrenten
een afzetverlies van slechts ca. 0,5 %. De kleine_onderneming
behoeft daarom niet_lisht te vrezen dat een prijsverlaging door de
co-ncuI422F-al wg.rden beantwoord. De kopers,    die    op    deze
wlJze worden gewonnen, zullen ook wanneer er van onderbieding
geen sprake meer is, hun orders allicht bij de betrokken onder-
neming blijven plaatsen. Grafisch voorgesteld zal de prijs-afzetcurve

J   ,  door een prijsverlaging voor die onderneming naar rechts_ ver-
scliuiven.
-7)6176ine onderneming, die enigermate beneden de marktprijs
wil leveren, trekt slechts geleidelijk meer kopers, omdat zij bij de
meeste afnemers onbekend is. Dat behoeft niet te betekenen dat
de afzet in zo'n situatie het knelpunt is. Veelal wordt het uitbrei-
dingstempo begrensd door de beperkte mogelijkheden tot ver-

groting var} 
de capaciteit.

Soms  zal  een prijsyerla ing- 3109r_ een onderneming, die slechts
een gering  edeelte van de totale produlitieyerzorgt, reacties van
de concurre2en-op]1 pepgn. Dit is te verwachten, wanneer door de
prifsverlaging klanteli van een beperkt aantal kleine ondernemingen
worden weggetrokken, zoals dat het geval kan zijn bij bedrijven,
die zich in dezelfde stad of in elkaars nabijheid bevinden.

Het   effect   van een prijsverlaging   zal in tijden   van
_ recessie,

wanneeralle ondidiFinirigen met een tekort aan orders hebben te
kampen, het geringst zijn. In zulke tijden vooral wordt van de
kopers een ze eke loyaliteit verwacht, niet in de zin dat zij bereid
moeten zijn een hogere prijs te betalen dan nodig is, maar dat zij
hun vaste leveranciers in de gelegenheid stellen hun orders uit te
voeren tegen prijzen, die door eventuele onderbieders worden gesteld.
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Al met al nemen wij aan, dat een kleine onderneming de keuze
heeft uit drie mogelijkheden. Zij kan door l h 2% beneden de
marktprijs te gaan, haar aizet - tenzij wellicht in een depressie -
zo snel trachten te vergroten  als haar produktiemogelij kheden  het
toelaten. Zij kan ook haar prijs afstemmen op het niveau dat in de
bedrijfstak gangbaar is. In dit geval zal zij haar klanten over het
algemeen behouden, totdat eventueel een aantal ondernemingen

0 2 gaat onderbieden. Indien zij enigszins boven de marktprijs gaat,
t.  zal haar afzet - zeker in relatieve zin - snel teruglopen.

rp

Een oligopolistische onderneming zal een belangrijke vergroting
van haar afzet niet gemakkelijk door prijsverlaging kunnenrea-
liseren. De concurrenten voor wie dit al gauw een gevoelig afzet-

 
verlies zou betekenen, zullen op de kortste termijn vergeldings-

I maatregelen nemenbomdat zij er niet op kunnen rekenen, eenmaal
verloren klanten nog terug te kunnen winnen. Dit sluit met uit,
dat bijv. in verband met veranderde produktiecondities een
prijzenoorlog wordt ingezet, in de hoop, dat zwakkere concurrenten
met een geringer marktaandeel genoegen zullen nemen. De kosten
van een dergelijke campagne zijn echter hoog en de winst is onzeker.

In de concurrentie tussen oligopolisten vormen de stille kortingen
66n van de wapenen. Het effect dat uit het gebruik van dit wapen
resulteert,  is  in de regel relatief gering;  de kans dat er vergeldings-
maatregelen op volgen eveneens. Speciaal in bedrijfstakken met
matige concentratie zullen stille kortingen vermoedelijk veelvuldig
voorkomen, ook afgezien van de meer systematische kortingen, diein sommige bedrijfstakken aan verschillende categorieen van
kopers vooral op basis van de order-grootte worden toegestaan. Er
kan aldus een vrij weinig doorzichtige prijzen-structuur ontstaan.

Inueste,ingsgoederen

Hoe liggen de verhoudingen in de vraag naar machines en andere
investeringsgoederen? Deze goederen worden minder frequent en
minder regelmatig gekocht dan__intetmndiaim_Rrodukten. Beslis-
singen over investeringen worden meestal zorgzuldig overwogen.Tot dc investeringsgoederen behoren ook eenvoudige standaard-
produkten, waarmee kopers vertrouwd zijnSWat hun afzet betreft  |
is het onderscheid met intermediaire goederen niet groot; wel
onderhoudt de producent veelal geen vaste relaties met de gebrui-kers maar met de tussenhandel. Machinecomplexen zijn meestal
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geen standaardprodukten. Zij worden als regel volgens specificaties
van de kopers geconstrueerd en geleverd.

Gezien de veelvuldige veranderingen, verbeteringen en ver-
fijningen die in de loop van de tijd in machines worden aange-
bracht, valt het menige afnemer, die de aankoop van een nieuwe
machine of machinale installatie overweegt, niet gemakkeliik de
kwaliteit, de gebruikswaarde en de duurzaamheid van de tech-
nische apparatuur te beoordelen. Daarom is de reputatie van de
leverende onderneming van  zqer -grot _betekenis. Veorts berust
de-produktdifrerenifaue-in dez* bedrijfstak op kwaliteitsyerschillen
en op de service, die bij.in3tajlatie en reparatie wordt verleend.

Prijsverschillen tussen de pi·odulfeil -van  concurrenten  spelen
ook een rol, maar hun effect is gerillger dan bij intermediaire
produkten. Mickwitz schrijft hierover: 'In the main, real or
imagined differences in quality carry more weight in the selection

of investment goods than do moderate price differences. The
lowest price tender may even  have the effect of deterring the
buyer who not infrequently prefers a somewhat higher quotation,
out of suspicion that the lowest price may be based upon some
deficiency in quality. In particular, if the higher quotation comes
from a well-known enterprise, it is likely to attract the buyer more
than a lower quotation from a less reputable source. 1 Het is
niettemin duidelijk dat prijsverschillen van enige importantie
tussen gerenommeerde concurrenten van beslissende betekenis
kunnen zijn.

De analyse van de mogelijkheden welke een polypolistische
dan wel een oligopolistische onderneming heeft, om door prijs-
verlaging haar afzet te vergroten, behoeft nauwelijks te worden
herhaald.

F Een kleine onderneming, die haar reputatie nog moet verwerven,

1

zal door onderbieding haar afzet niet zo snel kunnen vergroten
als dat bij de intermediaire produkten het geval is.

Betreft het een oligopolistische onderneming, dan behoeft zili--i£L
I zo  gauw te verwachten,  dat de concurrenten haar bij beperkte

RE syerlaginge - zullen volgen. Dit houdt mede verband met de
omstandigheid, dat de leveringsvoorwaarden in deze sector dikwijls
slechts bij benadering aan de concurrenten bekend

ziti
Het effect

1. Mickwitz, op. cit. blz. 132.
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van prijsverlagingen is beperkt. Toch mag de oligopolist, die door
belangrijke prijsverlagingen zijn afzet aanzienlijk tracht te ver-
groten, niet verwachten dat zijn concurrenten werkeloos blijven
toezien.

De onderneming die kwaliteitsprodukten kan leveren tegen
concurrerende prijzen, bouwt een reputatie op die voor de afzet-
mogelijkheden op langere termijn een grote waarde betekent.
Want al spelen gewoonten in de keuze van de leverancier bij de
aankoop van investeringsgoederen niet zo'n belangrijke rol, gun-
stige ervaringen die de koper bij een vorige gelegenheid heeft
opgedaan of van horen-zeggen kent,zijn van grote invloed bij de
keuze van de leverancier. De onderneming die op het gebied van
kwaliteit, service of prijs op zijn concurrenten een tijdelijke voor-
sprong verwerft, verbetert daardoor zijn concurrentiepositie en zijn
afzetmogelijkheden, niet alleen in de eerstvolgende periode maar
ook voor een verdere toekomst.

Consumptie-goederen
. De afzetverhoudingen in de sector der consumptiegoederen zijn

zeer gevarieerd. Van bijzondere betekenis is, in hoeverre de
fabrikant bij de verkoop van zijn produkten aan de consument
betrokken is.1Als de detaillisten sterk aan de fabrikanten gebonden
zijn, zodat 23 alleen de produkten van 66n bepaald merk voeren,
dan staan die fabrikanten met de vraag van de consumenten in
nauw contact. Het andere uiterste is aanwezig, als de fabrikant
slechts op bestelling, bijv. van een grootwinkelbedrijf, produkten
van gespecificeerde kwaliteit en uitvoering levert. In dit geval
verschilt de vraagstructuur niet veel van die bij de intermediaire
produktiegoederen.

          Tussen

deze beide uitersten ligt een hele scala van mogelijkheden.
 il men een nadere onderscheiding maken, dan biedt het criterium,
in hoevsrre de consument bekend is met en waarde hecht aan de

3  fabrikantenm-erken,_waarschijnlijk het beste-llouvlstl
Als wij van merkartikelen spreken, dan denken wij zoals uit het

voorgaande blijkt, niet aan alle artikelen, die van een fabrikanten-
merk zijn voorzien. Er zijn ook merken waarvan de consument
zich niet of nauwelijks bewust is; deze rekenen wij er niet toe.
Een belangrijke rol speelt het merkaIlikel_nageneeg alleen in oli-
fopolistische bedrijfstakken of in oligopolistische segmenten van
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bedrijdtakken. Over de vormgeving, de kwaliteit, de verpakking,
beslist de fabrikant. Ook de verkoopbevordering ligt voor een
belangrijk deel in zijn handen. Hij voert de reclame-acties, kiest
dikwijls de verkooppunten uit, en niet zelden is hij via het dealer-
systeem rechtstreeks bij de verkoop en de service-verlening aan
de consument betrokken.

I De fabrikant van merkartikelen is - tenzij hij de distributie
  zelf verzorgt - niet onafhankeliik van de detailhandel. Het is

voor hem van belang dat de detaillist zijn merk ten koste van
concurrerende produkten pousseert Dit kan, wanneer verticale
prijsbinding wordt toegepast, aanleiding geven tot marge-con-
currentie. Deze mogelijkheid blijft hier buiten beschouwing, aan-
gezien de verticale prijsbinding in vele landen, waaronder de Ver.
Staten, van betrekkelijk geringe betekenis is. 1 Het komt er in de
eerste plaats op aan, dat de fabrikant door z n prijs, reclarrle,
serviceverlening zelf voldoende vraag schept, anders zal menige
cltaillist zijn produkt vanwege de te geringe omzetsnelheid uit het
assortiment laten vervallen.

Het merkartikel heeft niet in alle sectoren- even_goede kansen.
Bij produkten, die prestige-waarde hebben voor de kopers, spelen
de reclame en andere vormen van verkoopbevordering een uiter-
mate belangrijke rol. Kunnen de kopers de kwaliteit van een
produkt bij de aankoop moeilijk beoordelen - wat bij vele ge-
compliceerde duurzame artikelen het geval is - dan vooral is de
reputatie van de fabrikant van grote betekenis.

Goedkope artikelen, welke veelvuldig worden gekocht en door
de consument zonder bezwaar kunnen worden beproefd, lenen
zich iets minder goed voor produktdifferentiatii. Ook onder de
12mdghtfu-ynoL_dagelijks-_1terbruik is er echter een niet gering
aantal - zoals sigaretten en zeep - waarbij het fabrikantenmerk
wel degelijk meespreekt. Waarschijnlijk- iS   daarbij   d.i.Eositie_van        i
de gevestigde merken echter minder sterk, zodat lileine prijsver-    2
schillen voor de consumenten al spoedig aanleiding kunnen zijn i
om van merk te veranderen Ook blijft in deze bedrijfstakken
dikwijls een groot afzetgebied bestaan voor merkloze produkten
of voor produkten die  door de grossier, de inkoopcombinatie  of het
1. De nota inzake de verticale prijsbinding van de Staatssecretaris van Econo-
mische Zaken aan de Tweede Kamer bevat gegevens over de verticale prijs-
binding in een aantal landen.
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grootwinkelbedrijf van een handelsmerk worden voorzien. Naar
het schijnt is de voorsprong van gevestigde merken in deze bedrijfs-
takken tegenover potentiele concurrenten,   die op vergelijkbare
schaal reclame-acties zouden gaan voeren, minder groot dan bij
de eerdergenoemde produktcategorieen.

Naast de goederen voor dagelijks gebruik (convenience Spods)
en de prijzige technische gereedschappen en app *ted -*ecialty
eods> onderscheidt men veelal de goederen voor kledlog--en
wbfliMginEic.h ing_ishopping goods). Deze laatste categorie houdt,

----04-...  1-...
voor Wat het kopersgedrag bet:reft, over het algemeen het midden
tussen de beide andere groepen; ten aanzien van de betekenis
van het fabrikantenmerk is dat echter niet het geval.  )
1  Bij deze goederen biedt vooral de reputatie van de detaillist
het houvast voor de consument, die zijn keuze doet. Wie de fabri-
Ikant ervan is, blijft de consument dikwijlsJonbekend met uit-
zondering hier en daar voor de artikelen in de dure uitvoeringen.
Dat is niet verwonderlijk, gezien de grote varieteit van deze arti-
kelen en de veelvuldige veranderingen die daarin voorkomen onder
invloed van de mode. Op zo'n veranderlijke veelheid van artikelen
spreekt het fabrikantenmerk de consument nauwelijks of in ieder
geval minder aan.

Merkartikelen. In hoeverre is de dalende priis-afzelculve op merk-
artikelen yal-toepassing?
Een drietal gezichtpunten kunnen de kwestie verhelderen.

     1.
Bij sommige produkten,  bijv. bij artikelen die dikwijls worden

gekdzen om cadeau fe geven, komt een hoge prijs het prestige van
de koper ten goede. Bij andere artikelen bevindt de consument,
die voor de keuze staat, zich in onzekerheid omtrent de kwaliteit
van de verschillende produkten. Vele consumenten zijn dan terecht
of ten onrechte geneigd aan te nemen, dat de duurdere produkten
van betere kwaliteit zijn. Uit deze gezichtshoek laat het zich denken,
dat  kopers  van  merk  A   bij een prijsverlagillgop een_ ander   merk
overgaan. De lagere prijs zal echter tevens een aantal nieuwe kopers
aantrekken, voor wie merk A tot dan toe te duur was. Dat deze
laatste factor veelal het zwaarste weegl lijkt aannemelijk in verband
met de structuur van de inkomensverdeling. Het aantal personen
per inkomensklasse is immers geringer naarmate het inkomen
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groter is. Tevens zij bedacht dat de reputatie van de fabrikant in
dergelijke gevallen voor de meeste consumenten meer houvastkfdt
dan de priis. De meeste bedrijfstakken tellen meerdere gerenom-
meerde merken. Een prijsverhoging van een dier merken veroor-
zaakt, wanneer daarnnee niet een verhoging van de reclame-
activiteit of van de kwaliteit gepaard gaat, allicht een vermindering
van de afname van dat merk. Wel kan een lage prijs  van een onder-
neming, die nog haar reputatie moet opbouwen, op haar afzet
een ongunstig effect hebben.

..2. Bii de constructie van de pills-afzet-curve wordt gewoonlijk
uitgegaan van gegeven activiteiten op het gebied van de verkoop-
bevordering. De verk-08 )-ko-sten worden dan beschouwd als een
opslag  op de produktie-kosten,- Deze methode  is -niet   altijd.  de
meest doelmatige.

Lerner I heeft een andere benaderingswijze aangegeven. Hierin
w-o Ft-ein z.g. netto-prijs-afzetcurvt afgeleid door de gemiddelde
verkoopkosten op de prijs in mindering te brengen. De verkoop-
actinteiten kunnen op verschillende manieren en met varierende
intensiteit worden gevoerd. Een bepaald afzetvolume kan via
meerdere verkoopmethoden worden verkregen. Verondersteld
wordt dat de meest efficiente methode wordt gevolgd d.w.z. de
methode welke de hoogste netto-prijs oplevert. De curve geeft
dus steeds de hoogste netto-prijs weer, die bij de diverse afzet-
volumina kan worden gerealiseerd.

De bedoelde curve kan zeer wel een onregelmatige vorm aan-
nemen en binnen een zeker bereik een stijgend verloop vertonen.
Er kunnen nl. voordelen verbonden zijn aan verkoopbevordering
op grote schaal. Dit kan zich o.m. voordoen in bedrijfstakken waar
het dealer-systeem wordt toegepast. Bij de verkoop van auto's
verhoogt een dicht netwerk van bekwame dealers, zoals alleen door
een groot concern kan worden onderhouden, de aantrekkelijkheid
van het betrokken merk. Een ander voorbeeld betreft mogelijke
voordelen van reclame op grote schaal via televisie, radio en lan-
delijke pers.

Voordelen van verkoop op grote schaal kunnen alleen voor-
1.   A.  P.  Lerner, The concept of monolioly and the measurement of monopoly
power, Review of Economic Studies, 1934. Verg. voorts F. Machlup, The
Economics of Sellers' Competition, 1952.
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komen in bedrijfstakken met een belangrijke mate van produkt-
differentiatie. In welke mate en binnen welk afzet-bereik dat het
geval is, kan niet met nauwkeurigheid worden gezegd.

In een twintigtal industriele bedrijfstakken in de Ver. Staten
heeft Bain de mogelijkheden voor vestiging van een nieuw bedrijf
onderzocht. 1 Over de kwestie of een nieuw bedrijf een hogere
netto-prijs kan realiseren naarmate de toetreding op kleinere
schaal plaatsvindt, schrijft  Bain: 'the possibility  is not adequately
tested but excepting limited entry to some 'specially' segments of
markets, the available indications are either neutral or negative: 2
In vijf bedrijfstakken vond hij sterke aanwijzingen dat verkoop op
grote schaal voordelen bood, totdat een marktaandeel van 5 A
10 % was bereikt. Omtrent de overige elf bedrijfstakken met
significante produktdifferentiatie kon op dit punt geen zekerheid
worden verkregen. Ook hier achtte Bain een 'appreciable possi-
bility' aanwezig dat er voordelen verbonden zijn aan verkoopbe-

i vordering op grote schaal.
Intussen is het duidelijk geworden, dat d_e netto-prijs-afzetcurve *

in een dale-Dd_gf:deelte .moet eindigen. De afzet van een bepaald
artikel kan - alle verkooptechnieken ten spijt - niet onbeperkt
worden opgevoerd. Daar komt voor de afzonderlijke onderne-
mingen nog bij, dat de concurrenten - zodra een oligopolistische
situatie is ontstaan - een yergroting van de activiteiten op het
gebied van de verkoqp.beygr«rjpg niel -9nbeantwoord zullen laten.
De effectiviteit van de verkoopbevordering wordt daardoor aan-
zienlijk beperkt.

3. Hierboven stelden wij, dat tiidelijke prijsverlagingen of andere
tijdelijke maatregelen, die de afzet in de lopende periode vergroten,
ook de afzetmogelijkheden in de toekomst verbeteren. Deze
stelling moet ook voor de merkartikelen worden gestaafd. Hiertoe
gaan wij uit van een aantal nagenoeg gelijkc produkten van gere-
nommeerde ondernemingen. In de meeste bedrijfstakken zijn de
merkartikelen - wellicht enkele specialiteiten uitgezonderd - in
66n of Incer van dergelijke groepen onilet te brengen.

Bii de aankoop van produkten die veelvuldig worden gekocht,
speelt de gewoonte een zeer.belangrijke  rol.  Het  ligt  voor  de  hand
1. J. S. Bain, Barriers to New Competition, 1956.
2. Op cit. blz. 134.
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dat de consumenten niet zonder reden het merk verlaten dat zij
gewoon zijn te kopen. Aanleiding hiertoe kan een verandering
van de prijsverhouding geven. Het is zeer aannemelijk dat een
aantal van_dLliopers,  die  in  een prijsyerlaging  reden-_zagen -om
merk A in plaats van merk B te gaan gebruiken, .mOrk&bliift_kopen
en ermee vooffgaaE -ook-in-dien--de-prijsyerlaging ongedaan wordt
gemaait. Dit gE121-t-iiieer Iii het bijzonder voor de consumenten,
die voldaan zijn op grond van de ervaringen, welke zij met merk A
hebben opgedaan. Wanneer de prijs van B naderhand wordt ver-
laagd, staat het geenszins vast dat alle vroegere kopers worden
teruggewonnen, zeker niet als A met de prijsverlaging van B
meegaat.

Er zijn niet alleen kopers die van het ene op het andere merk
overgaan. Een gedeelte van het kopende publiek bestaat ieder jaar
weer uit jonge kopers, die zich nog geen koopgewoonte hebben
eigen gemaakt.  Van  hen  kan een relatief groot gedeelte,  door voor-
delige aanbiedingen e.d., aan de vaste gewoonte-getrouwe klanten-
kring worden toegevoegd.

In bepaalde gevallen heeft de individuele consument een uit-
gesproken voorkeur voor 66n bepaald produkt uit een groep van
kwalitatief nagenoeg gelijke artikelen. De gewenning speelt hierin
een grote rol. Een roker prefereert zijn merk sigaretten omdat hij
aan de smaak ervan gewend is. De fabrikant kan door een aantal
consumenten er op een of andere manier toe te brengen zijn merk
gedurende enige tijd te gebruiken, een voorkeur voor zijn produkt
kweken.

   Bij goederen
die slechts zelden worden aangeschaft speelt de ge-

woonte een veel minder belangrijk*_ rol. Van deze produkten
verdienen, waar het om merkartikelen gaat, vooral de 'secialty
goods' de aandac411 De onzekerheid die bij de aankoop omtrent
de kwaliteit van de produkten bestaat, heeft tot gevolg dat de
consument zich voor een belangri k deellaat leiden door ervaringen
dje  hi el< zijn verwanten  of ·kennisseAdaaromtrent hebben
opgedaan._

Een automobilist, die een auto bezit die hem goed voldoet, is
allicht geneigd bij een volgende gelegenheid hetzelfde merk te
kopen. Over de auto-bezitters in de Ver. Staten lezen we: 'Nearly
70 per cent of the drivers of low-priced brands will buy the same
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brand again. About half the owners of medium-priced makes will
remain loyal to their brands. Owner loyalty in the high-priced
field is high. Cadillac' great strength is due to the fact that nearly
95 per cent of the owners come back for another Cadillac: 1

Een andere illustratie geeft een onderzoek van Eva Mueller,
dat door Katona als volgt wordt samengevat: 'In studying infor-
mation seeking  on  the  part of buyers of large household appliances
(TV sets, refrigerators, washing machines, kitchen ranges),    Eva
Mueller found that more than half of the buyers turned for advice
to acquaintances and in most instances also looked at the appliances
used by them. A third of the buyers bought a brand or model
that they had seen in someone else's home, often the home of
relatives. Information seeking through shopping around in stores
appeared to be of lesser importance than information seeking from
relatives, friends and neighbors. 2

Het betreft hier een toepassing van de algemene regel dat de
kopers zich voor een belangrijk deel laten leiden door het voor-
beeld van anderen. Products are to some extent self-advertising,
zegt Duessenberry. 3

Uit het voorafgaande concluderen we, dat de aIFt van merkarti-
kelen tijdens een bepaalde periode voor een deel wordt bepaald

I door de hoeveelheid die van het betrokken merk in het nabije
verleden werd verkocht. Naar alle waarschijnlijkheid geldt dit
voor alle sectoren, waarin het merkartikel een rol van betekenis
speelt. Natuurlijk is het belang van de historische factor niet in alle
bedrijfstakken even groot. Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen
dat het historische element sterker isl naarmate" het-fabrikanten-

.--I

merk  meer op de voorgrond staat.  Bli tbetekent dat het markt-
aandeel  van  de Yfionderlijke produkten gemakkelijker en sneller
door prijsveranderingen of reclame-acties kan worden gewijzigd in
de sector van de dagelijkse verbruiksgoederen dan in de bedrijfs-
takken van complexe apparaten of prestigeprodukten.

In vele bedrijfstakken is het marktaandeel van een bepaald

1. Fortune, June 1958; geciteerd door J. M. Clark, op cit.
2. G. Katona, The Powerful Consumer, 1960; biz. 157. De genoemde artikelen
van Eva Mueller zijn gepubliceerd in L. H. Clark (Ed), Consumer Behavior.
Vol I 1955 en Vol III, 1958.
3. J. S. Duessenberry, op. cit. blz. 120.
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merk bijzonder kwetsbaar. In de meeste van de door Bain onder-
zochte bedrijfstakken met significante produktdifferentiatie was
men van oordeel, dat de belangrijke merken hun marktaandeel
slechts kunnen behouden zolang hun prijzen gelijk blijven aan die
van de grote concurrenten. Bii een hogere prijs loopt de afzet
sterk terug. Omge»erd zal een priisvertagi-ng- 000-r_.cidn_yan_de
oligopolisten onmiddellijk 31.99I de concurrenten wpl:den -gm,Qlgd
om geen afzetverliezen te lijden, die moeilijk meerkunntn_worden
.goed gemaakt. Het zou echter overdreven zijn te stellen dat de
prilzen in alle bedrijfstakken gelijk moeten zijn, willen de afzon-
derlijke merken een marktaandeel van enige importantie behouden.
In bedrijfstakken, waar de reclame e.d. een zeer belangrijke rol
speelt, kunnen ook tussen kwalitatief ongeveer gelijke produkten
zekere prijsverschillen worden gehandhaafd.

Een bepaald produkt kan echter praktisch geheel van de markt
worden verdrongen, wanneer de concurrenten gedurende een
beperkte tijd in staat zijn om extra lage prijzen te berekenen,
extra reclame-acties te voeren en op andere wijzen hun verkoop
te  bevorderen. De afzonderlijke merken hebben zeld . een  blij-      
vende, eigen plaats in de voorkeur van de consumentenj De kopers- 4
voorkeur kan door de concurrentie-strijd tussen de merken worden  Y
gewijzigd< Hiervoor is allereerst nodig dat het offensief met vol- -
doende 10'acht wordt gevoerd. Het kan zijn, dat eerst bij vrij aan-
zienlijke (tijdelijke) prijsverschillen het grootste deel van de
kopers van een bepaald merk wordt losgeweekt. Ten tweede is een
zekere tijd nodig, vooral wanneer de strijd om de markt - zoals
doorgaans het geval is - in de vorm van 'non-price competition'
moet worden gevoerd. (Het wapen van de prijsconcurrentie is
weinig effectief omdat gemakkelijk tegenmaatregelen kunnen
worden genomen). 7-oals de opbouw  van een reputatie geleidelijk
verloopt, wordt ook een eenmaal verworven faam slechts langzaam
 dermi-ind.

We zijn tot dusverre uitgegaan van een groep gerenommeerde
1 merkartikelen van or ver_gflijkf_kwaliteit. Daarmee is-van de
-pfodukt-varieteit-ifvele bedrijfstakken geen volledig beeld gegeven.

Vooreerst zijn in vele bedrijfstakken verschillende prijsklassen
te onderscheiden. De produkten binnen eenzelfde klasse liggen
kwalitatief heel dichtbij elkaar, tussen de produkten van de ver-
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schillende prijsklassen bestaan signifcante kwaliteitsverschillen.
Voor de diverse groepen van produlten hebben de kopers eenmeer
geprononceerde voorkeur dan voor de verschillende produkten
binnen eenzelfde groep. Niet zelden zijn de grote ondernemingen
in alle prijsklassen met 66n of meer dominerende merken vertegen-
woordigd. In dergelijke gevallen zullen wij de prijsverhoudingen
tussen de onderscheiden klassen eenvoudigheidshalve als gegeven
beschouwen. De prijsstelling kan dan worden geanalyseerd als was
er slechts 66n prijsklasse.

Naast de produkten van de grote ondernemingen zijn er voorts
merken, die als merken aan de consumenten slechts weinig bekend
zijn en een klein marktaandeel hebbes Om het beperkte markt-
aandeel te behouden kan het nodig zijn met hogere gemiddelde
verkoopkosten of een lagere prijs genoegen te nemen.  Dit kan zoals
boven reeds werd gezegd een gevolg zijn van de geringe afzet-
grootte (nadelen van verkoopbevordering op kleine schaal).   Om-
gekeerd kan het geringe marktaandeel zelf een gevolg zijn van het
feit, dat het betrokken merk in onvoldoende mate de voorkeur van
de kopers heeft kunnen verwerven. Daarom is het dikwijls moeilijk
empirisch vast te stellen in hoeverre er voordelen verbonden zijn
aan verkoopbevordering op grote schaal. Voor een onderneming,
die  een  zwak  merk  yoert,. is het zelden onmogelijk - althans
wanneer de grote merken geen tegenmaatregelen nemen - een
ruimer aandeel in de markt te verkrijgen. De kosten die hiertoe
gedurende enige tijd moeten worden gemaakt, kunnen echter zeer
hoog zijn. In dit opzicht staan de kleine ondernemingen er dikwijls
niet veel gunstiger voor dan nieuw te vestigen bedrijven.

In bepaalde bedrijfstakken zijn naast de merkartikelen ook
produkten zonder  merk of produkten met een detaillistenmerk ver-
krijgbaar. De bedrijfstakken kennen twee, dikwijls vrij duidelijk
te onderscheiden segmenten. Wij zullen ze hieronder bespreken
als het 'merken-segment' en het 'merkloze segment' met inbegrip
van het detaillistenmerk. Hun produkten zullen niet zelden ver-
schjllen in kwaliteit; veelal zijn het alleen de fabrikanten-merken
waarvoor een intensieve reclame wordt gevoerd. In verband
hiermee kan voor de beide groepen_van artiken een verschillende
prijs worden gevraagd. De indirekte prijselasticiteit tussen twee
segmenten is echter dikwijls hoog. Dit kan meebrengen dat bij
de prijsstelling van de merkartikelen in belangrijke mate met het



46 COMPONENTEN VAN DE PRIJSSTELLING

prijspeil in het merkloze segment moet worden rekening gehouden.
De yfr loud&g_tussen de twee -Egmenten doet zich voor in ver-

schi ende modaliteiten. Een van d6 mogelijkheden is, dat het
marlc Shdie17-van de twee produktgroepen door een 'natuurlijke'
sch i !jin afgebakend is. Dit kan zelfs zover gaan, dat er in econo-
mische zin van twee afzonderlijke bedrijfstakken moet worden
gesproken. De vulpenindustrie is er een voorbeeld van. 1 Soms is
het merkloze segment klein en voor de prijsvorming in de bedrijfs-
tak als geheel van weinig betekenis. Bij andere goederen is de ver-
houding omgekeerd. Tussen deze beide uitersten ligt weer een scala
van mogelijkheden.

Het is geenszins uitgesloten dat de marktverdeling tussen de
merkartikelen en de merkloze produkten ten dele lustorisch is
bepaald. Zo kan een tijdelijke wijziging in de prijsverbouding of
in ·de reclame-activiteit een meer blijvende invloed op de markt-
aande]en van beide segmenten uitoefenen. Dergelijke duurzame
verschuivingen zijn in dit geval van minder belang dan bij de
marktverdeling binnen 66n segment, omdat de verschillen in kwa-
liteit, reclame en prijs tussen de produkten van eenzelfde segment
geringer zijn dan tussen produkten van verschillende segmenten.
In het voorbeeld van de vulpen-industrie is het onderscheid tussen
de diverse segmenten zo belangrijk dat de genoemde mogelijkheid
van te verwaarlozen betekenis lijkt.

We zijn op de merkartikelen vrij uitvoerig ingegaan omdat hierbij
de produkt-differentiatie - in dit verband zou het beter zijn van

imeri-differentiatie te spreken - het verst is doorgevoerd. 2 Over
de vraag naar consumptie-produkten, bij welke de fabrikanten-
merken geen belangrijke rol vervullen, kunnen we kort zijn.

De fabrikant van consumptie-produkten verkeert soms in de-
zelfde positie als zijn collega die intermediaire produkten levert.
Dat is met name het geval voor ondernemingen die eenvoudige, ge-
standaardiseerde consumptieprodukten in de handel brengen. Ook
worden produkten op specificatie van de handel gemaakt; meestal
kunnen de concurrenten ongeveer even goed aan de gestelde eisen

1. Bain, op. cit.; appendix D.
2. Wij hebben de merkartikelen in het voorgaande geheel op de consumptie-
produkten betrokken. Soortgelijke verschijnselen doen zich, zoals reeds werd
gezegd, in sommige bedrijfstakken van investeringsgoederen voor.
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voldoen. Dan geldt hetgeen hiervoor over de intermediaire pro-
duktie-goederen is gezegd, ook voor de vraag naar de consumptie-
produkten van deze industriele ondernemingen.

1   Als de produlften.I«et-lestandaardiseerd  zijn  en de fabrikanten -
· zoals dikwijls het geval is - bij de kwaliteitsbepaling, de vorm-
1 geving en dergelijke het initiatief hebben, dan liggen de vraag-
  vghoudingen meer genuanceerd. In de bedrijfstakken voor
C kleding, lederwaren, meubelen, is het meestal een varieteit van

artikelen die de fabrikant levert. De detaillist plaatst zijn orders
Lxselal bij een klein aantal vaste leveranciers, terwijl hij zijn orders

over de afzonderlijke fabrikanten verdeelt, voornamelijk naar de
mate van de aantrekkelijkheid van hun aanbiedingen. Ook de
leverancier die in een bepaalde periode weinig aantrekkelijks te
bieden heeft, kan in eerste instantie een zeker aandeel in de be-
stellingen krijgen. Wanneer hij meermalen onder de maat blijft,
zal de detaillist de vaste zakenrelatie echter verbreken.

1 De concurrentie tussen de fabrikanten speelt zich vooral af op
f

het gebied van de kwaliteit; ieder van hen zal zich tot taak stellen
1 aantrekkelijke en gevarieerde produkten te brengen. De betekenis

die de detaillisten aan de prijzen hechten, is afhankelijk van het
soort winkelbedrijf dat zij voeren. De klantenkring van een volks-
zaak is prijsgevoeliger dan de client&le van de winkel in luxe-
goederen. Het is echter niet riskant te stellen, dat de consument
ten overstaan van deze soort van goederen zich bij zijn keuze over
het algemeen door kleine prijsverschillen nauwelijks zal laten
leiden. Ook de detaillist zal zijn inkooppolitiek niet wijzigen om
wille van kleine prijsverschillen. Hier komt bij dat het vaak moeilijk
is prijsvergelijkingen tussen verschillende leveranciers te maken;
het gaat immers meestal om een reeks van min of meer unieke
modellen. Dit geldt in het bijzonder als de produkten onder invloed
van de mode voortdurend veranderen.

J<£           Bij   wij _ aanzienliike prijsverschillen   zal de reagibiliteit  van   de             I
consumenten zich echter wel manifesteren. De detaillist kan het
zich op de duur niet permitteren aanmerkelijk duurder in te kopen
dan voor de gegeven kwaliteit nodig is. Tenzij hij met een lagere
winst genoegen wil nemen, zou de omzet en de reputatie van zijn
zaak daardoor worden geschaad.

N    Omdat de afzet van de afzonderlijke fabrikanten in een bepaalde          

t)
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periode voor een deel afhankelijk is van de goodwill die zij in het
..verleden bij de detaillisten hebben verworven, zun de marktaan-

delen gedeeltelijk historisch bepaald. Dit behoeft  niet te lieikenen
-'Hat het marktaandeel van een onderneming slechts langzaam zou

kunnen veranderen. Bij zeer gevarieerde produkten berusten aan-
zienlijke verschuivingen niet- zoals bij de intermediaire produktie-
goederen - op prijsverschillen van 66n of enkele punten. Een
fabrikant die zijn prijzen enige tijd duidelijk lager stelt dan de
concurrentie, mag echter een belangrijke toeneming van de afzet
verwachten, zeker wanneer hij tegelijkertijd aantrekkelijke ver-
nieuwingen van de produkten weet te realiseren.

] ij de hier beschreven'shopping goods' zijn veelal meer ofminder
duidelijk gescheideri prijsklaisen te onderkennen. Niet altijd zijn
de ondernemingen gespecialisterd in produkten van 66n prijsklasse.
Wanneer dit w61 het geval is, dienen verschillende segmenten in
de bedrijfstak te worden onderscheiden. Aangezien de afzet van
luxueus uitgevoerde produkten altijd geringer is dan de afzet van
standaard-produkten, is te verwachten dat de produktie van luxe-
artikelen bij een relatief gering aantal ondernemingen is gecon-
centreerd. Het zal njet zelden voorkomen dat de luxe-produkten
in handen zijn van enkele oligopolistische ondernemingen, terwijl
de overige segmenten polypolistisch van structuur zijn. Denkbaar
is ook dat de afzonderlijke segmenten door verschillende oligopo-
listische groepen worden beheerst. Naar het schijnt komt de laatst-
genoemde situatie, althans bij de in de Amerikaanse industrie
geldende verhoudingen, niet dikwijls voor. Een andere mogelijk-
heid is, dat bij het ontbreken van duidelijk van elkaar gescheiden
segmenten in een bedrijfstak met talrijke ondernemingen een keten
van oligopolistische relaties ontstaat. (verg. de grafiek in hoofdstuk I).
We hebben uit de (empirisch geurienteerde) literatuur de indruk
gekregen, dat een dergelijke constellatie zich in de Amerikaanse
industrie zelden voordoet.

Bij de analyse van de prijsvorming zullen wij ten aanzien van de
mogelijke afzetverhoudingen een beperkt aantal modaliteiten in
beschouwing nemen.

In eerste instantie zullen we zowel voor de polypolistische als
voor de oligipolistische bedrijfstakken uitgaan van een zeer geringe
produktdifferentiatie, zoals die zich voordoet bij de meeste inter-



DE PRODUKTIEKOSTEN             49

mediaire produktie-goederen alsmede bij sommige investerings- en
consumptiegoederen.

Daarnaast worden de meer geprononceerde vormen van produkt-
differentiatie in de beschouwingen betrokken. Daarbij houden we
er rekening mee, dat de merken in polypolistische bedrijfstakken
een vrij bescheiden rol spelen; de produktdifferentiatie doet zich
hier slechts in gematigde vorm  voor. Niet zelden  zal de situatie f
in oligopolistische bedrijfstakken anders liggen. We moeten dan de
marktpositie van een beperkt aantal sterke merken in aanmerking
nemen.

§ 3. DE PRODUKTIEKOSTEN
Afzet veronderstelt produktie. Uit een oogpunt van winst zijn de
uit de afzet verkregen opbrengsten en de bij de produktie behorende
onkosten elkaars tegenhangers. De voorwaarden, waaronder een
onderneming de voor een produktie-uitbreiding benodigde extra
werknemers - en extra Rapitaalmiddelen kan aantrekken, vragen
vooreerst onze aandacht. Vervo gens zal de vraag aan de orde
komen, hoe de produktiekosten door wijzigingen in het produktie-
vflu-Re -wor-den_.Delnvloed. De kosten zijn niet enkel afhankelijk
van de produktiehoeveelheid, maar ook van een aantal andere
factoren; hieraan zal aan het slot van deze paragraaf aandacht
worden besteed.

A. HET AANTREKKEN VAN WERKNEMERS EN VAN

KAPITAAL

In het voorgaande hoofdstuk noemden we als hypothese ten aan-
zien van de arbeidsmarkt, dat de ondernemingen binnen redelijke
grenzen het gewenste aantal arbeidskrachten kunnen aantrekken
tegen het heersende loon. Daartegenover is niet zelden de op-
vatting te beluisteren, dat op het niveau van de onderneming zowel
als op dat van de bedrijfstak met een stijgende aanbodcurve van
arbeid moet worden gerekend. 1 Om meer arbeidskrachten aan te
trekken, zou m.a.w. een extra hoog loon moeten worden betaald.

1. Meer reeel dan een stabiele curve lijkt ons een instabiele curve, die ver-
schuift als gevolg van wijzigingen in het relatieve loon (verg. de afzetcurve van
een onderneming).

4
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De beschikbare empirische gegevens wijzen echter niet in deze
richting. Bij een analyse van de verschillen in loonsverhogingen
tussen een aantal bedrijfstakken heeft Levinson i geen verband met
veranderingen in de werkgelegenheid of in de produktie gecon-
stateerd.

Een (niet gepubliceerd) onderzoek van een werkgroep van
experts van de O.E.S.0. leidt tot de conclusie, dat veranderingen
in de relatieve lonen in de practijk geen rol van 4€tekenis hebben
gespeeld bij de allocatie van de arbeidskrachten.1 Expansieve be- qdrijfstakken blijken hun aandeel in de totale werkgelegenheid met,- 
andere middelen dan extra hoge lonen aanzienlijk te kunnen ver-
hogedoewel deze onderzoekingen betrekking hebben op bedrijfs-
takken, gelden overeenkomstige conclusies waarschijnlijk ook voor
het merendeel van de individuele ondernemingen. Het lijkt daarom
niet waarschijnlijk, dat de bovengenoemde regel inzake het aan-
trekken van arbeidskrachten onderhevig is aan kwalificaties die
voor de prijsvorming in de bedrijfstak, of nauwkeuriger gezegd
voor de verhouding tussen de prijs en de gemiddelde kosten, van
grote betekenis zijn. 2

Volledigheidshalve vermelden wij nog de uitkomsten van een
tweetal empirische onderzoekingen. Vooreerst blijken tussen de
ondernemingen van eenzelfde bedrijfstak vrij aanzienlijke loon-
verschillen voor te komen. Uit statistische gegevens betreffende
102 industriele bedrijfstakken in de Verenigde Staten heeft Nelson
berekend, dat de uurlonen per manuur in de vier grootste onder-
nemingen gemiddeld    1 4 % hoger liggen   dan   in   de   rest   van   de
bedrijfstak. 3 Er waren geen aanwijzingen dat het verschil in
uurlonen groter was, naarmate de omvang van de vier grootste
ondernemingen toenam.

Voorts blijkt uit het eerder genoemde OESO-onderzoek, dat

1.  H. M. Levinson, Postwar Movement of Prices and Wages in Manufacturing
Industries, Study Paper no. 21, Study of Employment, Growth and Price
Levels, Joint Economic Committee, U. S. Congress, 1960.
2. Zoals gezegd blijft de situatie van een algemeen arbeidstekort in deze studie
buiten beschouwing. Overigens is onze indruk, dat de analyse in de volgende
hoofdstukken niet in sterke mate afhankelijk is van de hypothese ten aanzien van
het aantrekken van arbeidskrachten. Andere, niet al te onredelijke, veronderstel-
lingen zouden het algemene beeld van de prijsstelling o. i. niet ingrijpend wijzigen.3. R. L. Nelson, Concentration in the Manufacturing Industries of the United
States, 1963.
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het absolute loonniveau in sterk geconcentreerde bedrijfstakken,
in de Ver. Staten zowel als in een aantal andere landen, relatief
hoog is. Dit is waarschijnlijk niet te verklaren door verschillen in de
kwaliteit van de arbeidskrachten. Waarschijnlijk houdt dit ver-
schijnsel (en wellicht ook de door Nelson genoemde cijfers) verband
met de positie van de vakbonden en met de winstcapaciteit van de
betrokken ondernemingen. In een volgend hoofdstuk zullen we
hier nog op terug komen.

De voor expansie benodigdefinancieringsmiddelen putten de onder-
nemingen voornamelijk uit ingehouden winsten en afschrijvingen.
Daarnaast wordt kapitaal van buiten aangetrokken.

De externe financiering geschiedt, globaal gesproken, door de
uitgifte van nieuwe aandelen dan wel door het opnemen van
leningen. Nieuwe aandelen-emissies op de open kapitaalmarkt
vormen alleen voor grote ondernemingen een praktische moge-
lijkheid. In de Verenigde Staten dekken echter ook de grote onder-
nemingen langs deze weg slechts enkele procenten van hun kapi-
taalbehoeften. Nieuwe aandelen worden, met name in verband met
het belastingstelsel, veelal als een relatief dure financieringsbron
beschouwd. Het lijkt aannemelijk dat een emissie alleen in aan-
merking komt, indien zich bijzonder rendabele expansiemogelijk-
heden voordoen, waarvoor bezwaarlijk andere financieringsmidde-
len zijn te vinden.

Het bedrag dat aan leningen kan worden opgenomen wordt
gelimiteerd door de omvang van het eigen vermogen. Naarmate
het aandeel vanhet vreemde vermogen hoger wordt, kunnen de
vaste interest-betalingen en de verplichte aflossingen de onder-
neming eerder in financiele moeilijkheden brengen. De produ-
centen zijn er daarom ook van hun kant op bedacht de verhouding

1 tussen vreemd en eigen vermogen binnen zekere grenzen te houden.
I Op wat langere termijn gezien kan bij wijze van eerste benadering

worden uitgegaan van een vaste relatie tussen vreemd en eigen
vermogal  al  gaat  het  niet  aan  deze  hypothese  als een starre  rege 1
op--lia gedrag  van de individuele ondernemingen van toepassing
te  verklaren.

In de Ver. Staten dekt de interne financiering ca. 70 % van de
 pitaalbfhgeften. Dit percentage ligt waarschijnlijk lager voor
grote dan voor kfine ondernemingen, omdat deze laatsten dikwijls
moeilijk er of alleen tegen minder gunstige voorwaarden kapitaal
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van buiten kunnen aantrekken. 1 Een gedeelte van de interne
middelen voor expansie kan uit de fondsen voor -afschnjvingen
worden geput. 2 De tweede bron is de iggehouden winst. In de
Ver. Staten wordt gemiddeld 40 h 50 % van de winst ingehouden,
er komen echter ook aanmerkelijk hogere percentages voor. 3

Het kan zijn, dat de leiding van een onderneming alleen dan een
groter dan normaal gedeelte (40 & 50 %) van de winst zal willen
inhouden, wanneer de rentabiliteit bijzonder gunstig is (en de
kapitaalbehoefte bijzonder groot   is). Een tweede mogelijkheid
is echter, dat juist matig renderende ondernemingen een groot
deel van de winst inhouden, omdat alleen op die wijze nog een
redelijk expansietempo is te financieren. 4 Dat doet intussen niet
af aan de regel,  dat hoe_ beter een onderneming ren-deert,  hoe
rijkere kapitaalbronnen zij, zowel-intern als extern, kan aan-
boren.

In de moderne literatuur wordt aandacht besteed aan de kapi-
taalvoorziening, als limiterende factor voor de expansie van vele
ondernemingen. Zoals nog ter sprake komt is het mede uit prijs-

   theoretisch oogpunt van belang om te weten, of de financiering
inderdaad dikwijls als 'active limit' fungeert. De empirische onder-
zoekingen in Engeland van Barna 5 en van Mackintosh 6 kunnen
hier enig licht op werpen.

Tijdens de interviews, die Barna met 36 ondernemingen voerde,
'fn-ancial obstacles were hardly mentioned by firms'. Op grond
van het uit cie intelviews en uit an(Tere bronridii*drliregen materiaal
betreffende in totaal 74 ondernemingen komt de auteur tot de
volgende conclusie: 'given the varying financial behaviour of
firms in similar situations, it is difficult to argue, that finance has
1. E. Kuh, Capital Stock Growth: A Micro-Econometric Approach, 1963.
Gegevens over renteverschillen treft men onder meer aan bij A. Levenson,
Interest Rate and Cost Differentials in Bank Lending to Small and Large Business.
The Review of Economics and Statistics, May 1962.
2. E. B. Domar, Depreciation, Replacement and Growth, Economic Journal,
March 1953.
3. J. Lintner, Distribution of incomes of Corporations among Dividends,
Retained Earnings and Taxes, American Economic Review, May 1956.
4.  M. Gordon heeft in een onderzoek betreffende 48 ondernemingen een negatieve
correlatie tussen rendement en inhoudingspercentage geconstateerd. The
Investment, Financing and Valuation of the Corporation,  1962.
5. T. Barna, Investment and Growth Policies in British Industrial Firms, 1962.
6. A. S. Mackintosh, The Development of Firms, 1963.
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been a limiting factor in growth except in as much as the firm
failed to show a satisfactory profit.'

Mackintosh constateerde bij 14 van de 36 bij zijn onderzoek
betrokken ondernemingen 'active finance limits'; 12 van deze 14
ondernemingen behaalden een relatief laag kapitaalrendement.
Legt men deze laatste constatering naast de kwalificatie, die
Barna aanbrengt in verband met het ontbreken van 'a satisfactory
profit', dan behoeven de resultaten van de beide onderzoekingen
niet fundamenteel met elkaar in tegenspraak te zijn. Reen yan
beide studifs wijst erop, dat de_ fipanciering een bottleneck vormt
voor de sterke ondernen«gen. Daarentegen blijkt zulks bij zwakke
ondernemingen wel het geval t2 kunrien ziin· Deze omschrijving,
welke bij de huidige stand van het empirisch onderzoek I wel zeer
globaal moest worden gehouden, lijkt ons, afgezien van perioden
met monetaire spanningen, de meest aannemelijke werkhypothese.

De laatste tijd is veel aandadit besteed aan de vraag, of het
gewenste kapitaal-rendement  (cost of capital)  niet mede afhanke-
lijk moet worden gesteld van de wijze van financiering. 2 Deze vraag
doet zich onder meer voor in verband met de belastingheffing,
omdat geen gelijke fiscale regels gelden voor de financiering met
leningen (interestbetalingen zijn aftrekbaar voor de vennootschaps-
belasting) met ingehouden winst (de aandeelhouders betalen geen
inkomstenbelasting  over de winst 3)  of met nieuwe aandelen-
emissies (geen fiscale voordelen). Het zou te ver voeren deze kwestie
hier te bespreken. We menen, dat het verantwoord is bij onze
analyse uit te gaan van een bepaalde hoogte van het gewenste
rendement zonder expliciet met de wijze van financiering rekening
te houden. Dit cijfer kan, zo men wil, worden geinterpreteerd als
1.  Genoemd zij nog het empirisch onderzoek op verwant terrein van Meyer en
Kuh, die vrij veel accent geven aan de financiering als limiterende factor bij het
verrichten van investeringen. Met name de uitkornsten van de recente studie
van Kuh behoeven echter niet in strijd te zijn met de bovengenoemde hypothese.
J. R. Meyer and E. Kuh, The Investment Decision, 1957; E. Kuh, Capital
Stock Growth: A Micro-Econometric Approach, 1963.
2.  A. Barges, Op. cit.; J. S. Duessenberry, Business Cycles and Economic Growth,
1958; D. Durand, Costs of Dcbt and Equity Funds fur Business, National
Bureau of Economic Research,  1952; F. Modigliani and M. H. Miller, Op. cit.;
C. F. Scheffer, Op. cit.
3. Dit voordeel wordt althans ten dele teniet gedaan, wanneer over de met
winstinhouding verband houdende stijging van de aandelenkoersen - zoals
in de Ver. Staten geschiedt - vermogens-winstbelasting wordt geheven.
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een (volgens een vast schema) gewogen gemiddelde van de voor de
afzonderlijke financieringsbronnen geldende kapitaalkosten. 1

B. DE CURVE VAN DE GEMIDDELDE PRODUKTIEKOSTEN

Laten we veronderstellen, dat een onderneming die zich op de
voortbrenging van een bepaald produkt toelegt, over alle vereiste
kwaliteiten beschikt op financieel, organisatorisch en technisch
gebied, zodat haar werkwijze als de 'best practice' gelden kan. Een
vraag die dan rijst is, welke methoden die onderneming toepast om
een bepaalde hoeveelheid goederen zo goedkoop mogelijk te
produceren.

Om het gewenste volume aan eindprodukten voort te brengen
moeten verschillende produktiefactoren in zekere kwantiteiten
worden aangewend. Vermenigvuldiging van de hoeveelheden der
vereiste factoren met de prijzen der corresponderende produktie-
middelen leert de totale produktiekosten kennen. Welke methode
voor de produktie van een bepaald volume het goedkoopst is, is

, m.a.w. afhankelijk zowel van de vereiste produktiefactoren bij de
verschillende technieken als van de prijzen der benodigde produktie-
middelen.

Eenzelfde berekening kan per techniek voor een aantal produktie-
volumina van verschillende grootte worden gemaakt. Voor iedere
hoeveelheid en voor iedere techniek in die reeks kunnen de pro-
duktiekosten worden berekend. Zo is het antwoord te vinden op
een tweede vraag, en wel op de vraag naar de afhankelijkheid der
minimale produktiekosten van de hoeveelheid goederen die een
ondineming produceert. Hieruit valt voorts gemakkelijk de relatie

2    -··- -   -          --M -

1. Nieuwe aandelen-emissies zouden we dan buiten de berekening van dit ge-
middelde willen houden, indien het althans juist is dat de hiervoor geldende
kapitaalkosten veel hoger zijn dan bij financiering met ingehouden winsten of
met leningen. Zoals gezegd zijn de toevoegingen aan het eigen vermogen -
althans in de Verenigde Staten - voor het overgrote decl afkomstig van inge-
houden winsten. Men moet aannemen dat het rendement, dat in de reele sfeer
normaliter op eigen vermogen kan worden behaald, overeenkomt met het ge-
wenste rendement op ingehouden winsten. Het normale rendement op het aan-
wezige aandelenkapitaal dient te worden afgemeten aan het bij alternatieve
aanwending te behalen rendement en kan daarom in de praktijk gelijk worden
gesteld aan de voor ingehouden winsten geldende kapitaalkosten. Zoals eerder
werd opgemerkt zal een emissie van nieuwe aandelen echter slechts gerecht-
vaardigd zun, indien een extra gunstig rendement mag worden verwacht.
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hussen het produktievolume en de gemiddelde produktiekosten 1 te
'
berekenen. Het betreft hier de gemiddelde kosten op lange termijn
(de-planning  curve).2 Op korte termijn  is de producent   niet  -
zoals hier is aangenomen - volledig vrij bij de keuze van de pro-
duktie-methoden en de produktiemiddelen. Verondersteld wordt
voorts dat de benodigde produktiefactoren en intermediaire pro-
dukten tegen - gezien de omvang van de onderneming - nor-
male prijzen kunnen worden verkregen.

De theorie die weleer gangbaar was, berustte op de volgende
onderstelling omtrent de vorm der kostenfunctie. Bij vergroting
van het produktie-apparaat van een onderneming zullen de ge-
middelde kosten zich aanvankelijk in dalende lijn bewegen; deze
vermindering zal zich voortzetten totdat de optimale situatie
wordt bereikt. Breidt men de grootte van het produktie-apparaat
nog meer uit, dan zullen de gemiddelde kosten weer oplopen. Uit-
1.  Onkosten ter bevordering van de verkoop, zoals voor het maken van reclame,
zijn thans niet aan de orde.
2. In verband met de fluctuaties van de vraag, die zich o. m. in de loop van de
conjunctuur-cyclus voordoen, en de daarmee gepaard gaande veranderingen in
de bezettingsgraad van de vaste produktie-factoren heeft Oort onlangs gesteld,
dat het begrip kosten op lange termijn niet of nauwelijks bruikbaar is, omdat de
toerekening van de kosten der vaste produktiefactoren per tijdsinterval (de af-
schrijvingen) onoverkomelijke moeilijkheden oplevert. Dit standpunt is, voor-
zover het de door Oort geanalyseerde problemen betreft, waarschijnlijk juist.
Voor ons doel lijkt het echter alleszins aanvaardbaar, conform de traditie in de
economische theorie, vast te houden aan de kostenfunctie op lange termijn.
De gemiddelde kosten per eenheid produkt kunnen worden berekend op grond
van de gemiddelde bezettingsgraad van de vaste produktie-factoren in de loop
van de conjunctuurcyclus (Fluctuaties op korte termijn vallen overigens goed-
deels buiten het terrein  van onze studie).   In dit verband rijst  nog de vraag,  of
niet eerst de prijspolitiek in de opeenvolgende perioden bekend moet zijn,
voordat de bezettingsgraad en daarmee de gemiddelde kosten op lange termijn
kunnen worden bepaald. In de industrie levert deze vraag in de praktijk geen
belangrijke problemen op, omdat bij de prijsstelling, zoals nog ter sprake komt,
niet ofnauwelijks op conjuncturele veranderingen van de effectieve vraag wordt
gereageerd; beperkte prijsmutaties hebben bovendien weinig invloed op het
afzetniveau. Juist met het oog op het lange-termijn-karakter van de prijspolitiek
in de industrie ligt het wel zeer voor de hand om bij de analyse gebruik te maken
van de kosten op lange termijn. Vanzelfsprekend wordt in de kostenfunctie
verdisconteerd, dat de producenten bij beslissingen over de omvang van het
produktie-apparaat en over de produktie-techniek rekening houden met con-
juncturele of seizoenmatige schommelingen van het vraagniveau. Zie de dis-
cussie tussen  C. J.  Oort  en F. Hartog  in de afieveringen  van De Economist van
oktober 1964, december 1964 en februari 1965.
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Willy,·d)1414..'..J   \,

gedrukt in een grafiek, waarin de gemiddelde kosten op de ordinaat     
worden afgezet, zal j kostencurve een U-vormig verloop hebben.    1
In een minder specifieke voorstelling vertoont de kostencurve
achtereenvolgens een dalend, een horizontaal verlopend, een
stijgend gedeelte. Volgens deze visie is er niet een punt-vormig
bepaalde optimale bedrijfsgrootte, maar een meer of minder uit-
gestrekt gebied, waarbinnen de onderneming met minimale ge-
middelde kosten kan produceren.

9         +         Is de voorstelling van het stijgend verloop van de curve_b.ij virdere
·3. / >  3   uitbreiding van een onderneming theoretisch en empirisc  wel

/ t.1/   f voldoende gefundeerd ?  Het is bekend  dat  met de grootte  van  een
-/i/' 4'   I  onderneming de problemen van de hiding toenemen, in het bij-

*yqi#. zgnder in ondernemingen waar produkten niet gestandaardiseerd
«¥ zun en waar veelvuldig toezicht nodig is. Bureaucratisering kan de

'1

I ef £isncy--Iladelig keinvloeden. De leiding van de ondernening
gaat, zo zeggen sommigen, op den duur een knflpunt vormen. In

r      I deze visie  is de leiding  egn_lpin_of_meer -gedregdc.factor,  met  als
i   L   gevolgdat de wet van de afnemende meero rengst zich zal laten

gelden. Dat is mogelijk.1 Het uitgangspunt van de redenering is
echter speculatief. Vele fheoretici staan er zeer sceptisch tegenover.
De sterke positie, die de grote bedrijven in de economie innemen,
geeft ook wel te denken. Door empirisch onderzoek is tot dusverre
niet aangetoond dat in de praktijk bij verdere uitbreiding van in-
dustriele bedrijven de gemiddelde kosten op den duur als regel in
stijgende lijn gaan. Het schaarse materiaal dat Bain hierover ver-
zameld heeft, wordt samenvattend gekarakteriseerd als 'generally
consistent with the thesis that such diseconomies have not normally
been  encountered in American manufacturing operations.' 1
Wiles komt tot een overeenkomstige conclusie. 2

De beschikbare gegevens overziende komt het ons voor, dat wij
geen ernstige fout maken als wij uitgaan van de hypothese, dat
zich in de praktijk bij vergroting van de omvang van een goed
geleide industriele onderneming geen  stijging  van de gemiddelde
kosten behoeft voor te doen.

Voor het dalende gedeelte van de kostencurve is wel een aan-
nemelijke verklaring te geven. Het kan voorkomen dat een onder-
neming, die grondstoffen, onderdelen of andere benodigdheden in
1. Op. cit., blz. 62.
2. P. J. Wiles, Price, Cost and Output, 1956.
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grote hoeveelheden van anderen betrekt, erin slaagt van haar
leveranciers extra korti gen te verkrijgen. Ook kan ver*i,cibng van
de onderneming aanmerkelijke besparingen in de reele sfeer
mogelijk maken, waartoe zij voordien niet in staat was. Bij pro-
duktie op grote schaal kunnen machines gecombineerd worden
benut en kan het werk wellicht volgens een meer efficiente arbeids-
yerdeling worden verricht. Aan de kundigheid van vele werknemers
kunnen dan minder hoge eisen worden gesteld, terwijl de aan- en
afloopverliezen, verbonden aan het overschakelen op andere taken
voor het merendeel kunnen worden vermeden. Als voornaamste
mogelijkheden tot verhoging van de produktie-efficiency noemt
Chamberlin: '(1) increased specialization made possible in general
by the fact that the aggregate of resources is larger and (2) quali-
tativily different and technologically more efficient units of factors
particularly machinery made possible by a wise selection from
among the greater range of technical possibilities opened up by the
greater resources. The two explanations overlap substantially
(mach; nery for instance being often the expression of further
'specialization' in the capital factor): 1

Ten aanzien van de kapitaalgoederen is vooral de capaciteit
van de machines van belang. Bij machines met een grote capaciteit
ligt de efficiency niet zelden hoger dan bij overeenkomstige machines      1   4
met een geringere capaciteit. Daarnaast kan zich het geval voor- 136. it

doen dat bepaalde machines slechts in  66n maat of in enkele maten
P . 1.,-3verkrijgbaar zijn. In dergelijke gevallen dalen de gemiddelde kosten

totdat de capaciteit van de machine volledig is benut.
De mogelijkheden tot een voordeliger produktiewijze zijn niet

onbeperkt. Er komt eens een punt, waarboven het, om een voor-
beeld te geven, niet meer mogelijk is nog lagere prijzen voor grond-
stoffen te bedingen. Zo ook zijn de mogelijkheden om door ver-
groting der factoreenheden of door verdere taakverdeling de efficien-
cy op te voeren niet onbegrensd. Er ligt ergens een produktie-
omvang, waarbij alle kostenvoordelen die aan de produktie op    1
grote schaal verbonden zijn, len volle worden benut. Zoals boven
werd uiteengezet, behoeft een vermeerdering van de produklie-
capaciteit niet tot een stijging van de gemiddelde kosten te leiden.

Zal de curve der gemiddelde kosten na het bereiken van de
1. E. H. Chamberlin, Proportionality, Divisibility and Economies of Scale,
Quarterly Journal of Economics, 1948.
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, produktiehoeveelheid met de optimale efficientie volkomen hori-
, zontaal verlopen ? In feite zal dit wellicht zelden voorkomen. Indien

bijvoorbeeld met omvangrijke machinale installaties wordt ge-
werkt, zal een beperkte produktieverhoging allicht tot een stijging
van de gemiddelde kosten leiden. De algemene trend vertoont dan
echter geen constante daling meer. Het verloop van de kostencurve i      .4

   is dan nog wel in zekere mate oscill2rend, maar wat dealgemer-e 1- .   IV-                    S.

liin betreft horizontaal. Het beginpunt van het horizontale ge-
I  &  .4

. deelte zullen   we   in het vervolg kortheidshalve aanduiden   als   de  
efficiente bedrijfsgeotlf                 P

Wat betreft het empirisch onderzoek naar de vorm van de kosten-
curve zij gewezen op de gegevens die Ilaitl in twintig industriele
bedrijfstakken in de Verenigde Staten verzameld heeft. Zijn be-
vindingen vormen een bevestiging van de gegeven uiteenzetting. 1
Ook Wiles komt op grond van zijn gegevens tot de conclusie, dat
de kostencurve gewoonlijk een vorm aanneemt zoals hierboven
beschreven. 2 Als wij ons hier tot de bevindingen van Bain be-
perken doen wij dit, omdat zijn verslag het meest gedetailleerd is
en omdat de weinige andere onderzoekingen, die op dit terrein zijn
verricht - afgezien wellicht  van een klein aantal studies  die  op
66n enkele bedrijfstak betrekking hebben - tot minder specifieke,
ook minder betrouwbare resultaten hebben geleid.

Bain heeft zijn studie in hoofdzaak gebaseerd op ramingen van
in de verschillende bedrijfstakken terzake kundigen. Dit is voor
dit soort van onderzoekingen alleszins gewenst, mits tevens, zoals
Bain deed, bij de selectie der verstrekte gegevens en mededelingen
de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen.

De steekproef die Bain nam - twintig op een totaal van meer
dan vierhonderd en vijftig industriele bedrijfstakken - is niet
groot. Er staat tegenover dat de steekproef belangrijke bedrijfs-
takken omvat. Er is 20 % van de industriele produktie van de Ver-
enigde Staten in vertegenwoordigd. Alle onderzochte bedrijfs-
takken   zijn   van   min   of _meer «ligopolistisc,4 karakter.   Dit   doet
vermoeden    dat de kostenvoordelen, welke' l produktie op grote
schaal kan meebrengen,  in de onderzochid bedIijfstakken groter
zijn dan voor de gehele Noord-Amerikaanse industrie. 3
1. Bain, op. cit.
2.  Wiles,  op.  cit.
3.  Gegevens over de in West-Europa bestaande verhoudingen zijn aan te treffen
bij B. Balasa, Economia Internazionale, Maggio 1961.
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Bain maakt onderscheid tussen 'economies of large plants' en
t   'economies of large firms'. In het echte geval kan een kostenver-

laging worden verkregen door vergroting van het fabriekscomplex.
In het tweede geval kan een voordeliger kostenrekening worden
bereikt door meerdere fabrieken van optimale grootte in bedrijf te
brengen. Omtrent de betekenis van kostenvoordelen op laatst-
genoemde wijze verkregen liepen de meningen uiteen. De bedoelde
kostenvoordelen zijn volgens Bain in de meeste bedrijfstakken van
weinig betekenis. Wij zullen onze bespreking daarom tot de 'econo-
mies of large plants' beperken.

Twee vragen van belang zijn deze: 1. Welke is de efficiente
bedFIjfsgrootie, uitgedrukt in een percentage van de produktie van
dE-betreffende bedrijfstak? 2. In welke mate stijgen de gemiddelde
kosten  bij een produktieyolume dat geringer  is?

/ Om de eerste vraag te beantwoorden dienden binnen enkele
bedrijfstakken verschillende scgmenten te worden onderscheiden.
Dit  wai npdli yoor  eed voldodnde  m-ate van homogeniteit zowel
wat betIW de g-eproduceerde goe ren als cid'geografische spreiding.

Volgens de gegevens van Bain behoeft een bedrijf om met mini-
male gemiddelde kosten te kunnen werken in acht van de twintig
bedrijfstakken (of segmenten) niet meer dan 5 % van de totale
produktie van de bedrijfstak te leveren. In zes-KEdrijfstakken-lag

I ........

die grootheid tussen 5 en.?i %. In de overige zes bedroeg ze 10 tot
20 %. Deze gegeveni<hebbed Setrekking op de grootste sub-markt.
(3'aat  men  uit  *MidE liIEIFiste submarkt, dan verschuiven  die  per-
centages aanmerkelijk. In slechts vier bedrijfstakken bedroegen zij
dan minder dan 5 %, in vijf gevallen 5 A 10 %, in vier gevallen
10 A 20 %, in vier andere bedrijfstakken 20 A 30 %, in twee bedrijfs-
takken 30 1 40 % en in 66n bedriji*tak 40 A 50 %. (In deze cijfers
zijn de normale fluctuaties in de bezettingsgraad van de vaste
produktie-factoren verdisconteerd;  dit  is van belang, omdat  pro-
duktie op grote schaal dikwijls kapitaal-intensief is, d.w.z. hoge
vaste kosten meebrengt).

Ter beantwoording van de tweede vraag - in welke mate
stijgen de kosten bij een minder dan optimale produktie-omvang -
zUn de beschikbare gegevens niet toereikend. Zij vertonen een
grote verscheidenheid.

In vele gevallen bleef, bij een kleinere dan de optimale pro-
duktiegrootte, de kostencurve vrij vlak; in een belangrijke minder-
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heid van de twintig bedrijfstakken vertoonden de gemiddelde
kosten een beduidende stijging.

Bij wijze van typering verdeel»Bain de empirisch relevante
kostencurven in drie categorieeg/De elastici«t van dez-P curveg*.
d.w.z. de procentuele daling vait de gemiddgltle kosten die optreedt
bii een produktieverho inglrit  1  %, _is bjj/behadering_Ronstant.
a. steile kostencurve; bij daling van de,produktie tot 50 %, 25 %,

10 % van de optimale grootte stijgen de gemiddelde kosten
respectievelijk 7 %, 14 9,0, 21 % boven het minimale peil. De
elasticiteit (s) bedraagt circa 0,1;

b. middelmatige kostencurve; de overeenkomstige cijfers voor de
kostenstijging bedragen hier respectievelijk 3,6 en 9 %; s = 0,05

c. vlakke kostencurve; de kostenstijging bedraagt respectievelijk
1,   2   en   3  % ;  s  =  0,01.

Om tegen minimale kosten te kunnen produceren mag de produktie
van het bedrijf niet beneden een zeker volum-e liggen. Dit niet
alleen. Tevens moet wat de te fabriceren produkten betreft aan

1 zekere eisen van uniformiteit worden voldaan. 1 Veelvuldig komt
het voor, dat een onderneming een bepaald soort van goederen in
varianten maakt. De mate der diversiteit kan weinig of sterk uit-
eenlopen. Twee auto's zijn verschillend als de ene blauw, de andere
rood of groen is. Veel groter zijn de verschillen als zij aanmerkelijk
afwijken in carrosserie of een andere motor bevatten. Voor een
economische bedrijfsvoering vormt de verscheidenheid der pro-
dukten die worden vervaardigd over het algemeen een belemmering.-jt
De volumina waarbij de mogelijke kostenvoordelen volledig te
behalen zijn, kunnen bij produktenvarianten aanmerkelijk uiteen-
lopen. Om de gemiddelde kosten bij de produktie van auto-
motoren zoveel mogelijk te drukken, moeten blijkens de ervaring,
tenminste 300.000 gelijke motoren per jaar worden vervaardigd,
terwijl het weinig bezwaarlijk is 300.000 auto's in enkele verschil-
lende kleuren af te leveren. 2 Er is dus een zekere speelruimte.
Vergroting van de diversiteit der produkten behoeft niet altijd
kostennadelen te brengen.

        1.   Verg.  J. A. Geertman  en  A. H. Geertman, Economisch-Technische Ver-
    schijnselen, 1954; J. A. Geertman, Pro en Contra Uniforme Prijzen van Merk-

artikelen, 1961.
I 2. Bain, op. cit. blz. 245.
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De uitbouw van een kleine onderneming tot een omvang,
waarbij alle 'economies of scale' kunnen worden benut, is geen
kleinigheid, vooral niet wanneer het een overgang betekent tot een
optimale bedrijfsomvang, die in absolute zin genomen groot is.
Het vereist een wijziging van de bedrijfsvoering, van de organisatie,
het produktie-apparaat, de produktiemethoden; bovendien dienen
de werknemers met de nieuwe werkwijzen vertrouwd te worden
gemaakt. Waar eerst bij een aanzienlijke absolute omvang de
efficiente grootte wordt bereikt, staan met voor iedere ondernemer
de mogelijkheden open, die in de kostenfunctie zijn vervat. Verdere
ilitbreiding om van de 1ec6nomies ofscale' profijt te kunnen trekken,
zai door vele ondernemers niet worden nagestreefd, hetzij omdat
men zich bew.ust is van zijn beperktheden, hetzij omdat men opziet
tegen de grote inspanningen, welke daarvoor nodig zouden zijn,
en de risico's niet wenst te nemen. Van degenen, die een groot-
scheepse expansie trachten te verwezenlijken, zal menigeen voor
hogere gemiddelde kosten komen te staan in plaats van voor lagere.
Weinigen zullen het zover brengen, dat hun onderneming uitgroeit
tot een efficient werkend grootbedrijf.

Een en ander kan voor een niet onbelangrijk decl verklaren,
dat Bain in de bedrijfstakken die hij onderzocht een aantal onder-
nemingen heeft aangetroffen, die te klein waren om de 'economies
of scale' te benutten. Dat waren geen jonge ondernemingen, die
nog in hun ontwikkelingsperiode verkeerden. Het betrof een groep
van ondernemingen die zich permanent in die situatie bevonden;
door de groep werd ongeveer 20 % van de totale produktie ver-
zorgd.

C. ANDERE KOSTENBEPALENDE FACTOREN

Naast de bedrijfsgrootte zijn er velerlei andere factoren die op het
kostenniveau van invloed zijn en de gemiddelde kosten van onder-
neming tot onderneming doen verschillen. Zo behoeft geen nader
betoog dat de lulndjglyid van de leiding, zoals die in de financiering,
de inkoop, de organisatorische -opzet, de produktiestijl, het perso-
neelsbeleid en de gehele bedrijfspolitiek tot uiting komt, van invloed
is op het kostenpeil der onderneming. In een bedrijf ontsnapt in-
tussen wel het nodige aan de greep van de leiding. Dit geldt bijv.
voor de practische (starre of soepele) hantering van de formele
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organisatieprincipes, welke een duidelijk effect op de produktiviteit
blijkt te hebben. 1 De leiding kan hierop slechts indirect invloed
uitoefenen (hetzij door de keuze van de bazen of chefs, hetzij door
hun   opleiding).

Voor het doel, dat wij ons hebben gesteld, is het niet nodig een
complete beschrijving te geven van de omstandigheden, die
op het gemiddelde kostenpeil van invloed zijn. We volstaan met de
aanduiding van twee factoren van bijzonder belang, de voor aan-
p Ssing beschikbare tijd-99_detechnische vooruitgang.

De factor tijd.
1 De flexibiliteit van de organisatorische opzet en van het produktie-i

,& apparaat is niet onbeperkt. Maken de omstandigheden een wijzi-
ging van het produktievolume gewenst, dan zal het niet altijd
mogelijk zijn binnen korte tijd de nodige maatregelen te treffen

+ om de optimale efficiency te kunnen bereiken.
De economische theorie schenkt speciaal aandacht aan de kosten-

functie op korte termi» Ten aanzien van de kapitaalgoederen-
voorraad, delr*anisatorische opzet en een deel van de personeels-
bezetting 2 wordt verondersteld,  dat de kosten  over een korte
tijdsspanne genomen geen veranderingen vertonen. De kosten die
w61 met het produktie-volume varieren, hebben betrekking op de
grond- en hulpst flko., op _slijtage en onderhoud van kapitaal-
goedfren en op een gedeelte van de lonen en salarissen. Blijft de
produktie bij de 'normale' capaciteit ten achter, dan is - zoals uit
empirische onderzoekingen o.a. van Jhonston is gebleken 3 - het

-7     totaal van de variabele kosten recht evenredig met de produktie-
hoeveelheid. Zijn de capaciteitsgrenzen bereikt, dan zullen de

- Ak-\
variabele kosten meer dan proportioneel stijgen onder meer door

 '.7
de hogere lonen voor overuren. In sommige bedrijfstakken wordt
reeds vrij gauw een absolute grens bereikt, in die zin dat verdere

AV* produktievergroting practisch onmogelijk is.

1. Een overzicht van enkele empirische onderzoekingen op dit terrein gaf B.
Folkertsma in Doelmatig Bedrijfsbeheer, XIV, 2, 1962.
2. Volgens Verheyen dienen de kosten van de faktor arbeid in hoofdzaak als
vaste kosten te worden aangemerkt. Dit geldt o.i. in sterkere mate voor de West-
Europese landen dan voor de Verenigde Staten, waar geen sprake is van chro-
nische arbeidstekorten. P. A. Verheyen, Het Wervingsvraagstuk van Arbeiders,
1963.

3.  J. Jhonston, Statistical Cost Analysis,    1960.
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Bij    fluftliaties   in   de lafzet   (of  in het prijspeil), die verband
houden met het seizoen of de conj,qctuur, zal het voor een onder-
neming meestal niet lonend zijn onl tot aanpassing van het pro-  \
duktie-apparaat oyer te gaan. In dergelijke omstandigheden is de
kostenfunctie op korte termijn van toepassing. Bovendien kan het
zijn dat een afzetverandering van blijvende aard zich in zulk een
snel tempo voltrekt, dat de betreffende onderneming niet in de
gelegenheid is om tijdig de gewenste aanpassingen te realiseren.
Wijziging van de produktie-omvang naar de mogelijkheden van de
kostenfunctie op lange termijn vergt steeds enige tiid.

Dit geldt, voorzover het om relatief grote hoeveelheden gaat,
zowel voor inkrimping als voor opvoering van de produktie-omvang.
In het eerste geval ondervindt de ondernemer de beperkingen, die
aan de levensduur van de aanwezige kapitaalgoederen zijn ver-
bonden. Bovendien kan de produktiecapaciteit veelal niet geleide-
lijk met kleine hoeveelheden worden verminderd. Ook uitbreiding
is tijdrovend. Planning en verwezenlijking van een uitbreiding
stellen, zoals Penrose 1  beklemtoont, niet zelden hoge eisen  aan
degenen, die aan het hoofd staan. De leiding kan nieuwe krachten
aantrekken, maar deze behoeven enige tijd om zich in te werken.
Bij zijn eerdergenoemde empirische onderzoek heeft Mackintosh bij
een vrij groot aantal ondernemingen geconstateerd, dat de grenzen
van hun groeicapaciteit waren bereikt. 'Their development has
been checked by a combination of influences none of which would
alone be enough to set a limit. Among them are limits to the rates
at which new developments can be digested, to the amount of new
building or installation of new machinery that can be done by
one firm in a given time, and to the rate of change which managers
are willing and able to organise. 2 Bovendien kunnen zoals gezegd
met name matig renderende ondernemingen bij hun groeitempo
worden beperkt, doordat de benodigde kapitaalmiddelen slechts
geleidelijk kunnen worden geaccumuleerd.

Technische Doomitgang
Ecn bedrijf, dat cen represenlanl is van de stand van de techniek en
van de factorprijzen uit de periode waarin het tot ontwikkeling werd

1. E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, 1959.
2. A. S. Mackintosh, Op. Cit; blz. 51.
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gebracht, zal te gelegener tijd tot een ander produktie-type en
nieuwe produktiemethoden moeten overgaan. Komen superieure
methoden in gebruik of wanneer de verhouding in de factorprijzen
verandert, dan zal het in vele gevallen aanvankelijk nog wel
mogelijk zijn de werkwijze van de fabriek daarnaar aan te passen.
Op den duur wordt de kloof tussen de oorspronkelijke en de moderne
produktiestijl echter zo groot, dat de bedoelde aanpassing niet
meer mogelijk is.

Een ouderwetse bedrijfsinstallatie blijft dikwijls nog lang in
gebruik, net zo lang als het voort-laten-draaien van de oude fabriek
goedkoper lijkt dan het opzetten van een nieuwe. Dientengevolge
zijn, zoals Salter 1 met Cmpirische gegevens heeft aangetoond, de
efficiency-verschillen tussen ouderwetse en moderne fabrieken
dikwijls aanzienlijk. Er zijn zodoende ondernerq gendiegedurende
giruimet<d minder efficient werken. D.e bedoelde verschillen be-
hoeven echter niet van blijvende aard te zijn. De ouderwetse in-
stallaties van vandaag worden morgen vervangen, de moderne
fabrieken van vandaag zijn morgen ouderwets.

De voor de toekomst te_verwachten veroudering van de tech-
nische installaties wordt geacht in de kostencalculatie verdiscon-
leerd to  zijn. Voor het overige gaat de prijstheorie uit van de

c kosten die bij de nieuwste vindingen, welke in een bepaalde periode
toepasselijk zijn, moeten worden gemaakt. Dit is een uitvloeisel van
het beginsel, dat (niet de historische kosten maar) de very_angings-
kosten relevant-zij)._ In feite wordt de winstpositie door de histo-
rische kosten wel degelijk mee bepaald. Dat de gemiddelde pro-
duktie-kosten - aldus geinterpreteerd - voor de ondernemer
geen exact bekende grootheid kunnen zijn, behoeft niet te ver-
wonderen.2

' In de gebruikelijke prijstheorieen wordt de technische vooruit-
gang niet expliciet verdisconteerd.1 Toch  is dit mogelijk, zoals
Salter heeft aangetoond, en wel op een betrekkelijke eenvoudige
wijze en zonder dat de analyse essentieel behoeft te worden ge-
wijzigd. 3

Op de invloed van technische vernieuwingen heeft ook betrek-
king de theorie van Downie. Hij ziet de stand van de techniek niet

1-*
1. W. Salter, Productivity and Technical Change, 1960.
2. J. M. Clark, op. cit. blz. 130.
3. W. Salter, op. at.
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als 'a library of blue prints, freely accessible to all' maar als 'the
aggregate ofwhat firms are actually doing in any particular period' 1

 
Gewoonlijk, zo betoogt hij, zijn de ondernemers niet nauwkeurig
op de hoogte van de werkwijze van hun concurrenten en van de
resultaten die zij daarmede behalen. Een onderneming, die een

9
goede technische vernieuwing invoert, zal een voorsprong krijgeo

L en gedurende enige tijd behouden. Ter verbetering van hun con-
currentiepositie zullen de achterblijvers dan trachten hun achter-
stand in te lopen en door invoering van nieuwe methoden zo
mogelijk in een voorsprong om te zetten. Dit wedijveren kan een
cyclisch patroon gaan vertonen, zegt Downie; ook kunnen
ondernemers erin slagen een technische voorsprong zo lang te
behouden dat zij in de bedrijfstak een dominante positie ver-
overen.

In de oligopolistische situatie welke dan ontstaat, zo merkt
Witteveen op, kunnen kleine ondernemingen na verloop van tijd
(o.a. afhankelijk van de looptijd van patenten) de nieuwe methoden
overnemen, maar de groten, beschikkend over de middelen  ter ver-
richting van wetenschappelijk onderzoek, he ben voor verdere
technische vernieuwingen de beste papierelpJNeliswaar zijn de
kleinere ondernemingen niet kansloos. Van hen zullen wellicht
enkelen belangrijke vernieuwingen aanbrengen en een betere
positie in de bedrijfstak verwerven. Volgens de slotsom der uiteen-
zetting van Witteveen 2 zullen de grotere ondernemingen - verge-
leken bij de eventueel naar samenstelling veranderde groep van
kleine ondernemingen - over het algemeen hun technische voor-
sprong behouden.

Naar het ons voorkomt bevat de visie van Downie omtrent de
toegankelijkheid van de technische mogelijkheden een kern van
waarheid: Ze is echter niet op het gehele gebied van de technische
vooruitgang van toepassing. De onbekendheid of ongewisheid om-
trent de technische mogelijkheden loopt van bedrijfstak tot be-
drijfstak uiteen. In jonge bedrijfstakken als de chemische industrie
of die der elektronica zal men minder goed geinformeerd zijn dan
in de sigarettenindustrie. Over het gewicht, dat daaraan gemiddeld
moet worden toegekend, valt a priori niet veel steekhoudends te
zeggen.

1. Downie, op cit., blz. 88.
2.   H. J. Witteveen, Winstaandeel en Economische groei,  1961.

5
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De  weinige, ons bekende empirische gegevens 1  die hier enig
licht op kunnen werpen, ontlenen wij aan het onderzoek van_Bain.        
Bij de twintig bedrijdtakken, waarover hij gegevens verzameld     
heeft, ging hij namelijk ook na, in_hoeverre nieuw te vestigen be-       3
drijven - in vergelijking met gevestigde, meer begunstigde -    -
kostennadelen zouden ondervinflgl -als geyolg_yan.-Ratenten of in
verband met moeilijk te verwerven _'know-how'. Hij noteert  bij
alle bedrijfstakken dat de bedoelde nadelen voor nieuwe bedrijven
gedurende enige tijd aanwezig waren. In de grote meerderheid der
gevallen bleken ze echter van geringe betekenis te zijn. Hoewel
geenszins is gezegd dat alle gevestigde ondernemingen in gelijke
mate over de technische kennis beschikken, wettigen de bevindingen
van Bain het vermoeden dat gedurende lange tijd aanhoudende,
beduidende kostennadelen hoogstens in een beperkt aantal bedrijfs-
takken aan het niet beschikbaar komen van de vereiste technische
kennis kan worden toegeschreven. Hieraan dient te worden toege-
voegd, dat de technische vooruitgang als zodanig in samenhang
met de factor manlgement het ontstaan van kostenverschillen in
dehand werkt. Als de technieken de organisatiemethoden nauwe-
lijks veranderden, zouden de meeste ondernemingen er waarschijn-
lijk wel in slagen op den duur door imitatie het optimum dicht te
benaderen. In een dynamisch tijdvak is echter goed inzicht en
grote kundigheid vereist om te bereiken wat als 'best practice' mag
gelden.

c    Nemen de grote ondernemingen op het gebied van technische
vindingen en de industriele ontwikkeling daarvan een superieure
positie in? Deze vraag kunnen we - zo algemeen gesteld - niet
bevestigend beantwoorden. 2 In bepaalde bedrijfstakken, waar het
1.  Cijfers over de tussen ondernemingen voorkomende kostenverschillen kunnen
op dit punt geen uitsluitsel geven, omdat niet is na te gaan in hoeverre de ge-
constateerde verschillen aan de door Downie bedoelde oorzaak dan wel aan
andere factoren moeten worden toegeschreven. Het is niettemin interessant de
uitkomst te vermelden van een statistisch onderzoek van Downie naar de mate,
waarin de efficiency van de afzonderlijke ondernemingen, gemiddeld genomen,
afwijkt van de gemiddelde efficiency in de bedrijfstak. In de dertig onderzochte
bedrijfstakken in het Verenigd Koninkrijk bedroeg de bedoelde afwijking ge-
middeld 14 %. Downie's cijfers hebben betrekking op de verschillen in arbeids-
produktiviteit en zijn daarom niet geheel maatgevend voor de totale produktie-
kosten.
2.  Zie hiervoor P. Hennipman, Monopoly: impediment or stimulus to economic
progress, 1954.
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natuurwetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol speelt, laat
het zich echter zeer wel denken dat de grote bedrijven - zoals
Witteveen stelt - een voorsprong hebben en die ook behouden.
In hoeverre betreft  het  hier  een  vorm van 'economies of scale' ?
Een nieuw te vestigen bedrijf van grote omvang mag er niet op
rekenen onmiddellijk op gelijke voet te komen met de grote, reeds
gevestigde ondernemingen. Op den duur zal de nieuwe onder-
neming - naar het Wns voorkomt- echter eveneens kunnen profi-
teren van de voordela, die aan research p grote schaal kunnen zijn
verbonden. Er wordt wel gezegd, dat pndernemingen of een groep
van ondernemingen die een monopolistische positie innemen, ten
aanzien van de toepassing van techjiische vindingen soms opzette-
lilk  terughoudend  zijn.  Dat  is  met' name  wat de introductie  van
dduwe produkten betreft niet uitgdsloten. Het lijkt echter niet aan-
nemelijk, dat een monopolistische onderneming zich bij de keuze
van haar produktietechniek of een verandering daarin laat leiden
door andere overwegingen dan een onderneming die onder de druk
van de concurrentie staat. Wel is het begrijpelijk, dat een monopo-
list, wiens winstpositie een stootje velen kan, zich minder genoopt
voelt om maatregelen te treffen die voor een zo groot mogelijke
efficiency worden vereist. In hoeverre een dergelijke attitude in de
praktijk een rol van betekenis speelt, is moeilijk uit te maken. Be-
dacht zij evenwel dat het veelal gaat om een groep oligopolistische
ondernemingen, die de eigen-kosten-positie terdege in het oog
moeten houden om de concurrentiekracht te behouden. 1

§4. BELEMMERINGEN VOOR NIEUWE VESTIGING

Blj afwezigheid van belemmeringen voor nieuwe vestiging in een      4
bedrijfstak tenderen de prijzen in sterke mate naar het normale
niveau, d.w.z. naar het minimum niveau van de gemiddelde kosten
inclusief een normaal rendement over het geinvesteerde kapitaal.
Stel dat de prijzen in een bepaalde bedrijfstak - om welke reden        G
dan ook - gedurende langere tijd hoger dan normaal zouden zijn.
De hiermee corresponderende overwinst zou  het voor onder-
nemingen uit andere bedrijfstakk en aantrekkelijk maken een bedrijf
te vestigen in de betrokken bedrijfstak. 0 p den duur zou de produk-
1.  J.  Du essenberry,  op.  cit.
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tiecapaciteit zo groot worden in verhouding tot de afzet, dat het
prijspeil niet langer op het hoger dan normale niveau kan worden
gehandhaafd. 1

De omstandigheid dat aan nieuwe vestiging in een bedrijfstak
belemmeringen in de weg staan is voor de reeds aanwepgtqnder-
nemingen in die bedrijfstak van niet geringe betekenis"De geves- -'<
tigde ondei nemingen, die daarin een zekere beveiliging

hebben,          kunnen zonder de vestiging van nieuwe concurrerende onder-  l
nemingen uit te lokken hun prijzen, zij het binnen grenzen, ver-    
hogen en meer dan normale winsten maken. Hieronder beschrijven     
wij de omstandigheden welke de belangrijkste belemmeringen voor
nieuwe vestiging vormen.

Omtrent de bezwarende omstandigheden voor nieuwe vestiging
heeft vooral Bain ons ingelicht. 2 Hij heeft daarnaar een uitvoerig
onderzoek ingesteld bij industriele ondernemingen in de Verenigde
Staten.

De aspirant-concurrenten hebben niet allen even goede mogelijk-
heden. De toetreding tot een bepaalde bedrijfstak is voor onder-
nemingen, die reeds in verwante bedrijfstakken zijn gevestigd, in
het algemeen gesproken, gemakkelijker dan voor nieuw op te
richten ondernemingen. Daar komt bij dat de gevestigde onder-
nemingen niet alle een even sterke positie innemen. Het is met
mogelijk en ook niet vruchtbaar alle potentiele concurrenten af-
zonderlijk te vergelijken met de diverse gevestigde ondernemingen.
Bain heeft de hoogte van de toetredingsbarri&re geschat op basis

van 'a comparison of the most favored potential entrant or class of
potential entrants with the most favored established firm or firms. 3

Bain onderscheidt drie categotieen van belemmeringen voor
nieuwe vestiging. Het  zijn 1. economies of large scale, 2. absolute
cost adfailtagEs of established firms, 3. product differentiation  ad-
vantages of established firms.

l'      Economies of scale betrefi n de yoordelen verbonden aan pro-
D      '    duktie op grote schaal alsook de voordelen van verkoopbevordering

1. Op deze redenering dienen in bepaalde omstandigheden kwalificaties te
worden aangebracht, die in het vervolg nog ter sprake zullen komen.
2. Bain, Barriers to New Competition, 1956.
3. Bain, op. cit., blz. 125. In de literatuur treft men de opvatting aan, dat Bain
de mogelijke toetreding van ondernemingen, die reeds in andere bedrijfstakken
gevestigd zijn, zou hebben verwaarloosd. Dit is een misvatting zoals onder meer
kan blijken uit Appendix A van Bain's boek.



VESTIGINGSBELEMMERINGEN                        69

op grote schaal. Wanneer bedrijven van efficiente grootte een be-,1- -
duidend percentage van de totale produktie van de bedrijfstak  «32
op de markt brengen, terwijl daarbij hun kostencurve (inclusief <
de  verkoopkosten)   niet  al  te vlak verloopt,  ligt  het  voor  de  hand,  L.. -
dat het vestigen van nieuwe bedrijven in dezelfde bedrijfstak een ---
moeilijke zaak isFEen aspirantconcurrent zou om met minimale
gemiddelde kosten te kunnen werken binnen niet al te lange tijd
ook een aanzienlijk produktievolume - laten we zeggen  1 0  %  van
de produktie van de bedrijfstak - op dezelfde markt moeten
kunnen brengen. Het ligt voor de hand dat het prijspeil als gevolg
hiervan zou dalen. Dit betekent dat de gevestigde ondernemingen
hun prijs boven het peil der gemiddelde kosten kunnen houden,
terwijl het voor aspirant-concurrenten toch niet aantrekkelijk is
tot de bedrijfstak toe te treden.

De prijzen_kunnen echter  niet onkeperkt boven de gemiddelde %   0 2.,c,r -
kosten stijgen zonder nieuwe vestiging uit te lokken. De maximum- AC*C*prijs waarbij toetreding nog wordt voorkomen,  is  uit de gegevens   : *
betreffende de'economies of scale' alleen niet af te leiden. Zoals nog 61 &

ter sprake komt moeten daartoe enkele additionele veronderstel-
lingen worden gemaakt. De hypotheses die Bain op dit punt maakt
zijn voor kritiek vatbaar. Zoals in hoofdstuk IV blijken zal, komen
ons zijn schattingen van de vestigingsbelemmering te hoog voor.

Van de zestien bedrijfstakken waarvoor Bain voldoende gegevens
ter beschikking stonden, kon zijns inziens zonder nieuwe vestiging
op te roepen in drie gevallen de prijs iets meer dan 5 % boven de
gemiddelde kosten stijgen, in zeven bedrijfstakken circa  3  % .  In  de
overige zes gevallen bleek de betreffende belemmering van geringe
betekenis te zijn. Deze cijfers hebben betrekking op de grootste
sub-markten.

. 1  1De tweede categorie van vestigingsbelemmeringen bestaat   uit  21
absolute kostenvoordelen van gevestigde ondernemingen. Zij doen
zich voor, wanneer de aanwezige ondernemingen of een aantal
hiervan tegen lagere gemiddelde kosten kunnen produceren dan
aspirant-concurrenten het zouden kunnen doen. Zoals reeds werd
opgemerkt kan het zijn, dat een nieuwe ondernerning personeel      1
met de nodige kundigheid  of de vereiste know-how  niet zou kunnen
krijgen. Afgaande op de antwoorden die Bain op zijn rondgestuurde
lijst van vragen ontving, scheen dit probleem in vrijwel alle gevallen
van geringe betekegjs te zijn. Wel waren de aspirant-concurrenten
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genoopt zich daarvoor gedurende een periode een beperkt kosten-
nadeel te getroosten.

Een ondernemer kan wo-den weerhouden in zijn plan cot een
nieuwe vestiging door patenten. Patenten op een superieur produk-
tieproces, waarvoor een aspirant-concurrent royalties betalen moet,
wil hij niet volgens een minder efficiente techniek gaan produceren,
kunnen een ernstige belemmering vormen. In de door Bain onder-
zochte bedrijfsstakken bleken de patenten geen belangrijke rol te spe-
len. Slechts in twee gevallen was dit in het verleden het geval geweest.

Soms kan het zeer moeilijk zijn om in een bedrijfstak binnen te
dringen doordat gevestigde  onderneminggn_ het  a8nbod_van  on-
misbare, natuurlijke ge«stpfren, zoals ijzererts of een ander
mineraal, onder controle hebb_en. In twee gevallen heeft Bain die
moeilijkheid geregistreerd.

Een netelige kwestie voor een ondernemer of een combinatie
van  ondernemers kan gelegen  zijn  in de Illgeilijkheidp.maan_het
voor een bedrijfvan optimale omvang benodigde kapitaal te kornen.
De kapitaal-vereisten varieren. Soms gaat het om indrukwekkende
bedragen. Volgens de becijferingen van Bain spant de staalindustrie
in de Verenigde Staten de kroon met 265 tot 665 miljoen dollar.
Het  maken van betrouwbai e schattingen van vestigingsbelemme-
ringen, die aan de kapitaalvereisten vastzitten, acht Bain onmoge-
lijk. Hij beperkt zich tot de mededeling dat van de zeventien
bedrijfstakken, ten aanzien waarvan hij over de nodige gegevens
beschikte, in vijf gevallen de kapitaalvereisten z6 aanzienlijk waren
(meer   dan 100 miljoen dollar),   dat zij 'appreciable barriers   to
entry' vormden. Voor vijf andere bedrijfstakken, waarvoor de
kapitaal-vereisten   1 0   h 50 miljoen dollar bedroegen,   gold  dat  in
mindere mate. Voor de zeven overige bedrijfstakken viel het te
betwijfelen, of er wel van vestigingsbelemmeringen als gevolg van
de kapitaalvereisten kon worden gesproken.

f
De derde categorie van vestigingsbelemmeringen betreft pro-

duktpreferenties, die gevestigde ondernemingen hebben. Deze
lierusten op de voorkeur van de afnemers, als geheel genomen, voor
de produkten van die onderneming. *fillen aspirant-concurrenten
een redelijke afzet van de eigen produklen, van dezelfde aard en
kwaliteit, verwerven, dan zullen zij als regel genoopt zijn gedurende
geruime tijd hun prijs lager te stellen dan die van de ondernemingen
wier produkten in trek zijn.

Door de gewoonte van de afnemers, hun loyaliteit gebaseerd op
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reeds lang bestaande relaties en op de ervaring met een betrouwbare
leverancier te doen te hebben, heeft een gevestigde onderneming
een voorsprong ten opzichte van een bedrijf dat nog moet worden

gevestigd. Volgens de bevindingen van Bain vormt deze bevoor-
deelde positie van gevestigde ondernemingen slechts een geringe
belemmerhlvoor nieuwe vestigingen. In bepaalde gevallen bleken
de gevestigde ondernemingen onder meer door langdurig gevoerde
reclame een sterke preferentiele positie te hebben opgebouwd, die
in de reputatie van hun produkten tot uitdrukking kwam. Tevens
bleek het dealer-systeem tot belangrijke vestigingsbelemmeringen
te kunnen leiden, omdat de bestaande ondernemingen op deze
wijze de beste distributiekanalen in handen krijgen.

Er is een-onderschei4naar de aard der artikelen, dat niet uit het
92&-m-ag worden verloren. In bedrijfstakken van intermediaire
produktiegoederen en van eenvoudige investeringsgoederg is van
een voorkeurspositie voor de gevestigde ondernemingen nauwelijks
sprake, omdat de produkt-differentiatie hier geen rol van betekenis

jspeelt. Gaat het om complexe investeringsgoederen, waarvan de
f kwaliteit moeilijk te beoordelen is,  dan zijn de goede reputatie van
%en   onderneming   en   de   seivice   die   zij verleen , factoren   die   een

»aanmerkelijke vestigingsbelemmering vormen. Dit is door Bain in
drie bedrijfstakken vastgesteld. Daarnaast bleken vooral in de
industrie van-consumptiegoederen de produktdifferentiatie-nadelen
voor nieuwe concurrenten zwaar te wegenz Maar ook daarin was
dat niet steeds het geval. Met name werd het in veel mindere mate
aangetroffen bij eenvoudige consumptiegoederen die veelvuldig
worden gekocht en gemakkelijk op hun m6rites kunnen worden
beoordeeld. Voor een klein aantal gevestigde ondernemingen bleek
er een gebied van produkten bij uitstek in aanmerking te komen
om een uitgesproken, sterke voorkeurspositie te verwerven. Speciaal

bij complexe, duurzame consumptiegoederen en bij artikelen die
van de welstand van de bezitters getuigen, komt het frequent voor
dat een klein aantal gevestigde ondernemingen een sterke voor-
keurspositie hebben.

Samenvattend consta teerde   Bain   dat de produkt-differentiatie-
voordelen van gevestigde ondernemingen in enkele gevallen zeer
ernstige belemmeringenvoor nieuwe vestigingvormden. Bij de vier en
twintig bedrijfstakken en segmenten van bedrijfstakken, ten aanzien
waarvan globale schattingen konden worden gemaakt, bedroegen
de produkt-differentiatienadelen voor aspirant-concurrenten -
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uitgedrukt als percentage van de gemiddelde kosten - in zes ge-
vallen 5 tot  10 % of meer, in zeven bedrijfstakken 2 A 3% ,i n de
elf overige sectoren  1  % of minder.

1Om een totaalbeeld van de yestigingsbelemmeringen t£_bijgen
moeten de genoemde drie categorien samen in rekening worden
gebracht. Dit is geen eenvoudige zaak.fainb-eperktdih tot globale
schattingen, waarbij hij mogelijke belemmeringen in verband met
de kapitaal-vereisten buiten beschouwing laat. Zijn bevindingen
en schattingen vat hij als volgt samen. Zonder nieuwe vestiging uit
te lokken konden de gevestigde ondernemingen in zes bedrijfs-
takken of segmenten van bedrijfstakken hun prijzen minstens  1 0  %
boven het niveau der gemiddelde kosten opvoeren, in zes andere
gevallen (v66r 1950 in acht gevallen) ongeveer 7 %, in acht be-
drijfstakken (v66r 1950 in zes gevallen) niet meer dan 4 0//0, in
drie gevallen ongeveer 1 %.

_Het is vrijwel steeds zo dat de omstandigheden die tot vestigings-
1

belemmeringen leiden, tfgeljpferttid_ irl -sterke mate werken  in  de
richting van een hoge mate van concentratie. Had Bain een groteraantal weinig geconcentreerde bedrijfstakken in zijn onderzoek
betrokken, dan had hij ongetwijfeld frequenter geringe toetredings-
barritres aangetroffen. In dit verband zij erop gewezen dat de drie
bedrijfstakken, waar de hoogte van de barridre niet meer dan
circa 1 % bedroeg, een relatief geringe mate van concentratie

& hadden. 3 n mag aannemen dat de factoren, die tot belangrijke
vestigingsbelemmeringen aanleiding geven, in polypolistische be-drijfstakken niet ofnauwelijks aanwezig zijn:jqas dit wel het geval,

v'     dan zou de polypolistische structuur evolueren naar de oligopo-l_ listische marktvorm.
Men mag deze redenering niet omkeren. Oligopolistische be-

drijfstakken behoeven niet altijd door aanmerkelijke toetredings-
barridres omgeven te zijn. Bain's onderzoek laat er echter geen
twijfel over dat dit in de praktijk veelvuldig voorkomt. Tegelijker-
tijd is het van belang te constateren dat de hoogte van de aanwezige
barridres beslist niet onbeperkt is. 'It was difficult', zo schrijft Bain,'to establish that even in the cases of the highest barriers, they
were such, that established firms could elevate price by muchmore than 10 % above minimal costs without inducing entry'. 1
1. J. S. Bain, Industrial Organization, 1959; blz. 248.



HOOFDSTUK IIl

DE PRIJSVORMING IN POLYPOLISTISCHE
BEDRIJFSTAKKEN

Bij een analyse van de prijsvorming in polypolistische bedrijfs-
takken is het gebruikelijk onderscheid te maken al naar gelang de
afzonderlijke ondernemingen homogene dan wel heterogene pro-
dukten op de markt brengen. Al is in feite aan het criterium van
homogeniteit in de industrie vrijwel-nooit voldaan, toch lijkt het
van nut een dergelijk onderscheid te handhaven. We zullen uitgaan
van een situatie waar heterogeniteit minimaal aanwezig is; ver-
volgens zal met een sterkere mate van produktdifferentiatie worden
rekening gehouden.

In de regel is de prijsvorming bij polypolistische concurrentie de
resultante van het individuele winststreven der afzonderlijke onder-
nemingen1 In bepaalde omstandigheden tracht men de concur-
rentie te beperken door de vorming van een kartel. Kartelafspraken    ,
sorteren in polypolistsiche bedrijfstakken niet gemakkelijk effect. 1
In de Ver. Staten zijn ze in het algemeen gesproken verboden. We
zullen er geen aandacht aan besteden; ook gaan we voorbij aan
eventueel ingrijpen van de overheid in de prijsvorming.

§ 1. DE PRIJSVORMING BIJ SEMI-HOMOGEEN POLYPOLIE

We gaan uit van een situatie, waarin iedere onderneming haar
eigen, vaste klanten heeft. De producenten stellen zelf hun prijzen,
maar hun bewegingsvrijheid ten deze is uitermate beperkt. Zeer
kleine prijsverschillen -l d 2% - zijn voor vele kopers vol-
doende aanleiding om van leverancier te veranderen. Op wat
langele termilgezien_is te verwachten dat de prijzen_ongeveer

-gekik-komen te liggen. De ondernemingen kunnen bij die markt-
1.  Don Patinkin, Multiplant Firms, Cartels and Imperfect Competition, Quar-
terly Journal of Economics,  Febr.  1947.
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t prijs niet elke gewenste hoeveelheid afzetten. Om meer te verkopen
-. dan hun vaste klanten afnemen, zullen zij de prijs tijdelijk enigszins

beneden de marktprijs moeten stellen.
Om de koers te bepalen, die een onderneming moet volgen om

haar winst te maximaliseren, worden in de prijstheorie gewoonlijk
de marginale opbrengst en de marginale kosten met elkaar verge-
leken. Onder marginale opbrengst wordt verstaan de verandering
van de opbrengst, welke optreedt indien door middel van prijs-
verlaging het afzetvolume met een eenheid toeneemt. De toename
van de totale onkosten, welke het gevolg is van die produktie-ver-
groting, vormt de marginale kosten. Is de marginale opbrengst
groter (resp. kleiner) dan de marginale kosten, dan zal door een
vergroting (resp. vermindering) van de produktie de winst stijgen.
Zijn de marginale kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk, dan is
het winstmaximum bereikt.

Passen wij deze begrippen toe op de lange termiin, dan geldt
voor de marginale opbrengst het volgende. Een kleine, tijdelijke
prijsverlaging leidt tot een blijvende, relatief grote toeneming van
de afzet, zonder dat tegenmaatregelen van de concurrenten be-
hoeven te worden verwacht. Het prijsoffer dat tijdelijk moet
worden gebracht om de afzet duurzaam met een eenheid te ver-
groten, is daarom op langere termijn gezien van te verwaarlozen
betekenis. Dit betekent dat de m-arginale opbrengst practisch gelijls
is aan de marktprijs.

Zolang de produktie niet achterblijft bij de omvang, die voor
optimale efficiency is vereist, zijn de gemiddelde kosten constant
en varieren de totale kosten recht evenredig met het produktie-
volume. De ma/ginale kosten zijn_dan gelijk aan de gemiddelde
kosten. Concluderend is de gelijkheid van marginale kosten en
opbrengsten in de gegeven situatie equivalent aan de gelijkheid
van de marktprijs en de gemiddelde kosten (incl. een normaal
kapitaalrendement).

Liggen de gemiddelde kosten van een onderneming lager dan de
marktprijs, dan is een snelle expansie in het belang van de winst.
Een onderneming, waarvan de ggrI*14skle kosten hoger zijn dan
de prijs, zal haar kostenpositie moeten verbeteren; indien een be-
langrijk nadelig verschil tussen kosten en prijs blijft bestaan, zal de
produktie op den duur moeten worden gestaakt. Indien de gemid-
delde kosten gelijk zijn aan de marktprijs, maakt het uit een oog-
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punt van overwinst geen verschil uit, of de produktie-capaciteit
wordt uitgebreid dan wel wordt ingekrompen. In de loop van de
tijd neemt de vraag van de vaste klanten geleidelijk toe. Dat een
normaal rendefende onderneming haar produktie-capaciteit daar-
mee ongeveer gelijke tred zal laten houden, lijkt de meest plausibele
veronderstelling, die in algemene zin te maken valt.

Wij nemen in eerste instantie aan, dat
dT

kostenpositie van alle  
ondernemingen in de bedrijfstak gelijk is. Globaal gesproken zal

7 de Plijs.dan niet afwijkcn yan. de gemiddelde kosten. Indien de
f prils gedurende langere tijd hoger zou zijn, zouden de onder-

nemingen hun capaciteit extra snel vergroten. Het aanbod zou
dan groter worden dan de bij de gegeven prijs gevraagde hoeveel-
heid. Om de produktie-capaciteit volledig bezet te houden zouden
de producenten tot onderbieding overgaan, zodat de marktprijs
zou dalen. Overeenkomstige overwegingen gelden voor het geval
de prijs lager zou zijn dan de gemiddelde kosten. Het evenwicht
kan alleen worden gehandhaafd bij een prijs gelijk aan de gemid-
delde kosten, d.w.z. bij de normale prijs.

Deze conclusie is met name van tpepassing voor het geval het
groeitempo van de vraag ongevee50*ereenkomt met het algemeen-
economische expansietempo. Men mag aannemen dat de onder-
nemingen dan bij de aanpassing van de capaciteit aan de groeiende
vraag geen speciale moeilijkheden ondervinden. Het lijkt ook niet
plausibel dat de ondernemingen tot deze aanpassing alleen bereid
zouden zijn bij bijzonder gunstige winstperspectieven.

Een relatief laag groeitempo van de vraag naar de produkten
van de bedrijfstak geeft minder ruimte aan de expansie-drang van
de ondernemingen. In dit verband kan o.m. de gewoonte om een
belangrijk deel van de winst in te houden van betekenis zijn. Het
is geenszins uitgesloten dat sommige ondernemers geneigd zijn die
gelden als kosteloze fondsen te beschouwen en dat zij er op uit zijn
dat kapitaal zo mogelijk in hun bedrijfte investeren.1 Het rendement
in de bedrijfstak kan zo tot onder het normale niveau dalen. On-
nodig te zeggen dat de ondernemingen er goed aan doen investe-
ringsmogelijkheden buitcn dc bedrijfstak te zoel:en. Zoals nog ter
sprake komt, blijkt dit in de practijk vrij veelvuldig te gebeuren.

1.  Verg. M. Cobbenhagen, De reservevorming en haar betekenis voor kapitaal-
vorming en kapitaaldistributie, in De Economist Cobbenhagen 1957; J. E.
Andriessen, De economische groei in Nederland, 1962.
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In bedrijfstakken met een in absolute zin teruglopende vraag is
een laag of zelfs negatief kapitaalrendement te verwachten. Tot
inkrimping of algehele stopzetting van de produktie zal een pro-
ducent niet gemakkelijk overgaan. Veel hangt af van de samen-
stelling van de kapitaalgoederenvoorraad. Daarbij zijn van belang
de leeftijdsopbouw alsook de efficiency-verschillen tussen de diverse
produktie-eenheden,waartoe de technische vooruitgang leidt. Zijn de
kostenverschillen tussen oudere en nieuwere installaties aanzienlijk,
dan vormt de inkrimping van de produktie-capaciteit een minder
pijnlijk proces; de natuurlijke dood van een aantal oudere instal-
laties wordt dan slechts wat versneld. Als de kostenverschillen

      gering
zijn, kunnen zich ernstiger moeilijkheden voordoen.

In bedrijfstakken, waar de vraag zeer snel toeneemt, kan de
prijs allicht boven het normale niveau stijgen. Zoals reeds werd
opgemerkt is aan twijfel onderhevig of een onderneming, die een

A\1 4.- niet meer dan normaal kapitaalrendement behaalt, voldoende
kapitaalmiddelen kan of wil accumuleren om een zeer snelle ex-
pansie te realiseren. Een extra winstpremie dekt een deel van de
kapitaalbehoefte en vormt tegelijkertijd een stimulans om een groter
dan normale produktie-uitbreiding te entameren. Van niet te ver-
onachtzamen betekenis is daarnaast de aantrekkingskracht die
hiervan uitgaat op ondernemingen uit andere bedrijdtakken.
Stigler heeft onlangs 99 industriele bedrijfstakken gerangschikt,
waarbij hij als criterium genomen heeft de procentuele toeneming
van de 'total assets' tijdens de periode 1948-1956. In de dertig
bedrijfstakken met de snelste groei was de totale stijging van het
kapitaal voor slechts 65 A 80 % toe te schrijven aan de toeneming
van de gemiddelde ondernemingsgrootte. De resterende 20 A 35 %
kwam van nieuwe vestigingen in de betrokken bedrijfstakken. In
de stagnerende bedrijfstakken deed zich een tegengestelde ont-
wikkeling voor. 1

De relatie tussen de prijs en het groeitemp-0 van de vraag komt nog
sterker naar voren, indien men rekening houdt met de - in de
practijk veelvuldige voorkomende - kostenverschillen tussen de
afzonderlijke ondernemingen. Deze kostenverschillen zijn voor
een deel te verklaren uit het feit, dat er altijd wel een aantal onder-

1.  G.  J.  Stigler,  op.  cit.
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nemingen is, waarbij de produktie-omvang te gering blijft om
efficient te kunnen werken. Dit verschijnsel is niet te verklaren met
de algemene termen van winstmaximering. Blijkbaar zijn er altijd
ondernemers die hun bedrijf niet kunnen of niet willen uitbouwen
tot een zekere absolute grootte. Bij een decl van deze onder-
nemingen mankeert het niet alleen aan grootte. Ondoelmatig.
bedriifsbeheer zal veelal de belangrijkste oorzaak voor een gebrek
aan levensvatbaarheid zijn.

Daarnaast noemden wij als factoren die kostenverschillen kunnen
veroorzaken, de leiding van de onderneming, de organisatorische
regelingen alsmede de technische ontwikkeling. De door de
technische vooruitgang veroorzaakte efficiency-verschillen tussen
oudere en nieuwere installaties kunnen uiteraard ook de kosten-
verhouding tussen de onderscheiden ondernemingen beinvloeden.
Dit behoeft echter niet noodzakelijk verschillen tussen de onder-
nemingen mee te brengen wat betreft hun uitbreiding in een be-
paalde periode. Niet alle ondernemingen benutten de technische
ontwikkelingen in gelijke mate: 'Some firms', aldus Clark, 'take
the lead with innovations, which may or may not succeed, and
others follow the succesful leads with varying degrees of promptness
and success or the opposite31

Mede gezien de uitkomsten van het empirisch onderzoek 2 lijkt
het waarschijnlijk dat de volgende groepering veelvuldig voorkomt:
een beperkt aantal zeer succesvolle ondernemingen, een groot
aantal goed lopende ondernemingen en een niet te grote groep
zwakke broeders. In de loop der jaren ondergaat de samenstelling
van deze groepen verandering. Niet alle succesvolle ondernemingen
handhaven zich aan de top, andere ondernemingen zullen hun
plaats innemen. Een deel van de zwakke ondernemingen zal haar
positie weten te verbeteren; een ander deel zal de strijd moeten
staken. Tegenover de uittreding staat de vestiging van nieuwe
ondernemingen met varierende efficiency.

Het is onder deze omstandigheden niet mogelijk een prijs aan
te geven, die alle afzonderlijke ondernemingen in een evenwichts-
peilie brengt. Bij ecn marktprijs, waarbij de totale vraag en het
totale aanbod in de lopende periode aan elkaar gelijk zijn, is het
voor de efficiente ondernemingen aantrekkelijk hun produktie-
1. J· M. Clark, op. cit., blz. 128.
2. J. M. Clark, t.a.9 en J. Downie, op. cit., hfst. XIV.
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capaciteit uit te breiden. De zwakke ondernemingen behalen
bij die prijs slechts een gering kapitaalrendement of leiden ver-
lies.

De vergroting van het aanbod zal in de pas moeten blijven met
*-    het  groeitempo  van de vraag.  Bij welk prijsniveau  is  dit het geval?

In stagnerende 1,drijfstakken tendeert het prijspeil naar het
kostenniveau van deimeest efficiente ondernemingen. In Span-
derende bedrij stakken zal het prijspeil hoger moeten zijn. Bij een
prijs, waarbij Vaorde zeer efficiente ondernemingen niet meer dan
een normaal kapitaalrendement overschiet, zal deze groep vrijwel
de gehele uitbreiding van de produktie-capaciteit voor haar reke-
ning moeten nemen en wellicht bovendien een zekere capaciteits-
inkrimping in de rest van de bedrijfstak moeten compenseren.  Stel
dat  de zeer efficiente ondernemingen  1 0  21  20  %  van de produktie
verzorgen. Het kan dan gemakkelijk gebeuren dat zij hun produktie
met   40   h   50  %   per jaar moeten verhogen   om te voorkomen   dat
het totale aanbod achterblijft bij de vraag. Men moet aannemen
dat de mogelijkheden van een onderneming voor een efficiente
expansie niet zo ver reiken.

Meestal zal de prijs zo hoog moeten zijn dat de middelmatige
ondernemingen een normaal rendement behalen. De zeer efficiente
groep zal haar marktaandeel dan uitbreiden ten koste van de in-
efficiente ondernemingen._'Bij zeer snel expanderende bedrijfs-
takken kan men zich indenken, dat de prijs zo hoog blijft dat ook
de zwakke ondernemingen nog een dragelijk rendement behalen.
Dit wordt echter tegengegaan door nieuwe vestigingen in de be-
trokken bedrijfstak. Ondernemingen, die in langzaam groeiende
bedrijfstakken zijn gevestigd, blijken zoals gezegd in belangrijke
mate te switchen naar snel groeiende bedrijfstakken.

Stigler vermeldt gegevens over de nominale toeneming van het
geinvesteerde kapitaal, alsmede over het kapitaal-rendement (na
aftrek van belasting en afschrijvingen maar v66r aftrek van
interest) in industriele bedrijfstakken met een lage of matige con-
centratie-graad. 1 In de onderstaande tabel is het gemiddelde
kapitaal-rendement   in de periode    1949   t/m 1957 weergegeven,

1. Het betreft hier bedrijfstakken waar de vier grootste ondernemingen
minder dan 50 % van de produktie verzorgen. Voor bedrijfstakken, waar de
regionale spreiding een belangrijke rol speelt, is de bovengrens op 20 % ge-
steld.
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waarbij de bedrijfstakken zijn onderverdeeld naargelang het stij-
gingspercentage van het kapitaal. 1

Deze cijfers bevestigen de stelling dat het kapitaalrendement in
snel expanderende bedrijfstakken relatiefhoog ligt.2 De rendements-
v-erschillen blijken echter ondanks aanzienlijke verschillen in de
toeneming van het kapitaal betrekkelijk gering te zijn. De onder-
nemingen reageren naar het schijnt zo sterk op de winst- en expansie-
perspectieven in de afzonderlijke bedrijfstakken, dat zelfs kleine
rendementsverschillen voldoende zijn voor het aanbrengen van
ingrijpende wijzigingen in het bedrijfstaksgewijze produktiepatroon,
die in verband met de economische groei gewenst zijn.

Kapitaal in 1957 Aantal Gemiddeld kapitaal-
op   basis   1949   = 100 bedrijfstakken rendement 1949-1957

< 100                                 4                             2,6 %
100-139                       15                      4,7 %
140-179                           18                         6,4 %

>179                         17                       6,9 %

Bron:   G. J. Stigler, Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries,
1963.

Opgemerkt zij nog dat de rendements-verschillen tussen de
diverse bedrijfstakken volgens de berekeningen van Stigler veel
geringer zijn dan de verschillen tussen de ondernemingen van een-
zelfde bedrijfstak. Deze bevinding bevestigt o.i. de grote betekenis
van de kostenverschillen, die tussen de afzonderlijke ondernemingen
van een bedrijfstak voorkomen.

1. De in de tabel opgenomen cijfers berusten op door de ondernemingen aan
de belastingdienst verstrekte gegevens. Ten aanzien van dit soort cijfers dient
ern zekere rpserve te worden gemaakt vooral in verband met de wijze. waarop
de waarde van het gebruikte kapitaal is bepaald. Conform de suggestie van
Stigler menen we te mogen aannemen, dat de gebruikte cijfers redelijk represen-
tatief zijn.
2. Aangetekend zij, dat een rendementsverschil van 1 % gemiddeld genomen
ongeveer overeenkomt met een verschil van 1 % in de produkt-prijzen.
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Enkele auteurs, waaronder m.n. Steindl z en Downie 2 kennen aan
de kapitaalvoorziening per bedrijfstak 3 een strategische rol toe bij
de prijsvormifg. Zij.zien de winst primair als financieringsbron;
de hoog#te van wristen en prijzen zou daarom door de uit een oog-
punt van financiering te stellen eisen worden bepaald.

Het model van Downie ziet er, in zijn eenvoudigste versie, als
Volgt Uit.

p-ktw
waarin:    p = produkt-prijs

k = gemiddelde kosten per eenheid produkt,
exclusief de kapitaalbeloning

w = winst per eenheid produkt (incl. normale
winst).

Bepalend voor w is de eis, dat voldoende financieringsmiddelen
beschikbaar moeten komen voor het verrichten van de investe-
ringen, die nodig zijn om de kapitaalgoederenvoorraad uit te
breiden overeenkomstig het groeitempo van de vraag. Stel dat de
som van interne en externe financieringsmiddelen (F) evenredig
varieert met de winstsom (winst per eenheid (w) X produktie-
volume  X):

F=f.U).X
Aangezien de kapitaalgoederenvoorraad (K) moet toenemen
overeenkomstig het groeitempo van de vraag  (g),  zijn de benodigde
investeringen (I) gelijk aan:

I=g.K
OS·.I=g.7..X
waarin   x   de kapitaalcoefficient (KIX) symboliseert.
De voorwaarde F=I impliceert:

g.z
w = -f

1. J· Steindl, Maturity and Stagnation in American Capitalism, 1952.
2. J. Downie, op. cit.
3. De functie, die het kapitaalinkomen op macro-economisch niveau vervult
in verband met het evenwicht tussen besparingen en investeringen, komt in een
volgend hoofdstuk ter sprake.
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Gegeven de kapitaal-intensiteit zou de winstmarge dus recht
evenredig varieren-met de financieringsbehoefte, welke uitgedrukt
9er eenlieid produkt wordt weergegeven door de factor gLE

Hierizij vooreerit opgemerkt, dat de relatie wins»firianciering,
per bedrijfstak bezien, aanzie3lilk_ jA fs«ing-ellt is dan het be-
schreven model suggereert, aangezien eenyrij belangrijk deel van
de ondernemingen blijkt te switchen van traag naar snel groeiende
bedrijlbtakken. Deze re-allocatie wordt weliswaar mede teweegge-
bracht door de verscliIII 'In winstniveau tussen de diverse bedrijfs-
takken, doch het financierings-aspect van de winst is hierbij niet
van invloed. Wat de in de bedrijfstak gevestigde ondernemingen
betreft, moet worden betwijfeld,  of het model op de groep van goed
renderende ondernemingen toepasbaar is. Afgaande op de eerder

genoemde onderzoekingen van Barna en Mackintosh vormt de
financiering niet een limiterende factor voor de expansie van flore-  e-
rende ondernemingen. Zulks kan bij de zwakke ondernemingen
-wel liet gevalljiii-1 inzoverre bevat het beschreven model een
element, dat voor de prijsvormingvan reele betekenis is.

In de industrie wordt bij de prijscalculatie veelvuldig het full-
cost' systeem toegepast.   Hall en Hitch, die hiervoor   in    1939   de
aandacht van de theoretici hebben gevraagd, omschrijven dit
systeem op grond van door 38 ondernemers verstrekte informatie als
volgt: 'prime (or direct)   cost  per  unit is taken  as  the  base,   a  per-
centage addition is made to cover overheads (or oncost, or indirect
cost)   and a further conventional addition (frequently   10  per  cent)
is made for profit'. 2 Verdere onderzoekingen hebben enkele varian-
ten van de 'full-cost' methode aan het licht gebracht, die hier
onbesproken blijven. 3

Het calculatie-schema dat bij de prijsstelling wordt gebruikt
zegt weinig over de dieperliggende factoren, die bij de prijsvorming
een rol spelen. 4 Voorzover bedoeld systeem in polypolistische be-
1. Zoals gezegd is een laag rendement op zichzelf niet altijd voldoende om deze
ondernemingen van verdere expansie af te houden.
2.  R. L. Hall aiid C. J. Hitch, Price Theory and Business Behaviour, blz.  113;
in T. Wilson and P. W. S. Andrews ed., Oxford Studies in the Price Mechanism,
1951.

3.  Zie onder meer A.  D. H. Kaplan, J. B. Dirlam and R. F. Lanzilotti, Pricing
in Big Business, 1958.
4.  Verg. J. E. Andriessen, De Ontwikkeling van de Moderne Prijstheorie,  1955.

6
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drijfstakken met weinig produktdifferentiatie toepassing vindt, mag
men aannemen dat de full-cost-prijs overeenkomt met de normale
prijs op lange termijn.

Wat de korte  termijrl betreft kwamen  Hall en Hitch  tot  de  con-
clusie dat bij de prijsstelling niet of nauwelijks op conjunctuur-
schommelingen wordt gereageerd. Hierbij dient te worden aan-
getekend dat een groot deel van de bij hun onderzoek betrokken
ondernemingen in een min of meer oligopolistische situatie ver-
keerde.rDit- is van belang omdat stabilisering  van de bruto-winst-
opslag  in  de  loop  van de conjunctuur-cyclus niet zelden  als  een
typisch oligopolistische gedragswijze wordt aangemer11 Kwanti-
tatief onderzoek van Ruggles, Yance en Yordon doet vermoeden
dat het een meer algemeen verschijnsel is, een verschijnsel dat zich
in de industrie eveneens in polypolistische bedrijfstakken voordoet. 1
Ook gegevens voor de industrie als geheel 2 wijzen op een  Sri e   -
gevoeligheid-vB-n dfPrijzen_voor veranderingen in het niveau van
de macro-economische vraag. 3

Eeii verklaring voor dit verschijnsel is - voor zover het polypo-
listische bedrijfstakken met weinig produkt-differentiatie betreft -
moeilijk te geven. Bij een minder dan normale bezettingsgraad van
de produktie-capaciteit liggen de marginale kosten op korte termijn
aanmerkelijk lager dan de gemiddelde kosten op lange termijn. Op
grond van de regel: marginale kosten = prijs, zou men daarom in
perioden van recessie een gevoelige daling van de prijzen en de
1.   R. Ruggles, The Nature of Price Flexibility and the Determinants ofRelative
Price Changes in the Economy, in Business Concentration and Price Policy, 1955.
J. v. Yance, A Model of Price Flexibility, The American Economic Review,
June   1960.   W. J. Yordon, Industrial Concentration and Price Flexibility  in
Inflation, The Review of Economics and Statistics, August 1961.
2. R. R. Neild, Pricing and Employment in the Trade Cycle, 1963.
3. Dit betekent nog niet dat het aandeel van de winsten in de toegevoegde
waarde in het geheel geen conjuncturele fluctuaties vertoont. Neild veronder-
stelt dat bij de prijsstelling op basis van de directe kosten geen rekening wordt
gehouden met de conjuncturele fluctuaties in de arbeidsproduktiviteit, die ont-
staan doordat de werkgelegenheid niet of slechts in geringe mate wordt aange-
past aan conjuncturele veranderingen in de produktie. Zodoende schommelt
ook het winstaandeel. De fluctuaties die zich in de Engelse industrie in de vijf-
tiger jaren hebben voorgedaan, kunnen vrijwel geheel op deze wijze worden
verklaard. In de Amerikaanse industrie waren de winstfluctuaties wat groter,
terwijl de schommelingen in de arbeidsproduktiviteit veel geringer waren. Dit
doet vermoeden, dat de prijzen in de Ver. Staten toch enigszins gevoelig zijn
voor veranderingen in de effectieve vraag.
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winstmarges moeten verwachten, die vervolgens in de hausse door
een aanzienlijke prijs- en winststijging zou worden gevolgd.

Zoals gezegd is de marginale opbrengst bij semi-homogene pro-
dukten iets kleiner dan de marktpIijs, gezien het tijdelijke prijsoffer,
dat ter vergroting van de afzet moet worden gebracht. Uiteraard
weegt deze factor op korte termijn zwaarder dan op lange termijn;
op zichzelf genomen kan dit de relatieve stabiliteit van de winst-
marges echte- niet, verklaren.  Wel  kan van betekenis zijn  dat  het
effect van een prijsverlaging op de afzet van een bepaalde onder-
neming in de recessie relatief gering is: de kopers (veelal produ-
centen in andere bedrijfstakken of groothandelaren) blijven hun
orders bij voorkeur bij hun vaste leverancier plaatsen, onder voor-
waarde dat deze laatsten eveneens met een lagere prijs genoegen
willen nemen.

Voor de afnemers is het van belang dat zij van regelmatige leve-
ranties verzekerd zijn. Ook in de hoogconjunctuur moeten zij erop
kunnen rekenen dat hun orders tijdig worden uitgevoerd, natuurlijk
tegen niet al te hoge prijzen. Kunnen de vaste leveranciers niet aan
deze eis voldoen, dan komen de kopers in moeilijkheden; in derge-

lijke omstandigheden kunnen zij moeilijk bij andere verkopers
terecht. De producent die in minder goede tijden door onder-
bieding zijn capaciteit volledig bezet tracht te houden, zal in de
hausse  niet aan de orders van zijn nieuwe klanten kunnen voldoen
(of slechts tegen extra hoge kosten). Hij schaadt daardoor   de
goodwill bij zijn kopers en de continuiteit van zijn onderneming.

Wellicht moet de conclusie hiervan zijn dat een stelselmatige
politiek van onderbieding in de recessie ineffectief is.  Daar komt  bij
dat de ondernemers gewoonlijk sterk voor stabiele winstmarges
zijn geporteerd, omdat de onzekerheid over de bedrijfsuitkomsten
anders aanzienlijk zou toenemen. Onderbieding in 46 baisse lijkt in
strijd te zijn met de code voor behoorlijk ondern nersgedrag.

De geldingskracht van deze overwegingen is zeker niet onbe-
perkt. Zo maakt men zich tijdens een ernstige depressie weinig
zorgen over de vraag of in de hoogconjunctuur - als die zal terug-
keren - nog wel aan de orders van de vaste klanten kan worden
voldaan.

Het bovenstaande brengt mee dat zich in de hausse niet zo gauw
een prijsstijging voordoet. De producenten streven ernaar over
voldoende capaciteit te beschikken om aan het hoogste niveau van
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de vraag te kunnen voldoen. Het kan voorkomen dat de marginale
kosten in bepaalde ondernemingen hoger liggen dan de prijs.
Indien een belangrijk deel van de producenten vasthoudt aan
stabiele winstmarges, zijn ook de overige ondernemingen - willen
zij hun goodwill niet op het spel zetten 1 - aan deze gedragslijn
gebonden. Onnodig te zeggen, dat de winstmarges bij een langdurig
overspannen conjunctuur wel degelijk een stijging te zien kunnen
geven.

§2. DE PRIJSVORMING BIJ HETEROGEEN POLYPOLIE

In polypolistische bedrijfstakken of segmenten van bedrijfstakken
neemt de produkt-differentiatie geen spectaculaire vormen aan.

„l i.j ·  r-BefaAIdde merken, grote reclame-acties, dealer-systemen treft  men
N,   I . 3 er zelden aan. De verkoop wordt gewoonlijk op min of meer
1 , ./''i..'

traditionele manier o.m. door reizigersbezoek verzorgd. De direkte

1.'-  : klanten zijn veelal grossiers, inkoopcombinaties of detaillisten.

r Ale produkten behoren  in de regel  tot de consumptie-sector.
#'  Voordelen van verkoopbevordering op relatief grote schaal passen

<

niet in het beeld van een polypolistische struktuur. Dit wil zeggen,
dat de netto-afzetcurve  van de onderneming, zod-La-een vrij_be-
perkt afzetvolume is bereikt, in het gunstigste geyal horizontaal zal

1 - verlopen. Bij-horizontaal verlopende prijs-afzetcurven wordt de ver-
houding tiissen deprils en_(»-marginale opbrengst door de produkt-
difTerentiatie niet beinvlld. In dat geval zou nadere analyse van
de prijsvorming dus niet nodig zijn. We moeten echter rekening
houden met de mogelijkheid dat horizontale of nagenoeg horizon-
tale prijs-afzetcurven voor bepaalde polypolistische bedrij6t akken
een al te optimistische voorstelling van zaken geven.

De theorie van Cbamberlin_2 gaat uit vln dalende afzetcurven,   , 
met dien verstande  dat de curven door prijsveranderii,gen -- in
1. De ondernemingen in de staalindustrie in de Ver. Staten, die in de twintiger
jaren een (te) ruim gebruik hadden gemaakt van de gunstige conjunctuur om
hoge prijzen te berekenen, hebben daarvan de weerslag ondervonden tijdens de
daaropvolgende crisis. De kopers legden toen een voorkeur aan de dag voor de
leveranciers die zich in de hausse gematigd hadden betoond bij de prijsstelling.
Zie L. W. Weiss, Economics and American Industry, 1961.
2. E.  H. Chamberlin, op. cit.; Mrs. Robinson formuleerde te zelfder tijd een
overeenkomstige theorie; J. Robinson, op. cit.
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tegenstelling met hetgeen wij eerder betoogden - geen verschui-

ving ondergaan. Deze ruim dertig jaar geleden geformuleerde
theorie geldt nog min of meer als de 'officiele' leer betreffende de
.prijsvqrming bij heterogeen.P91)Bolie. Over de geldigheid ervan is
in de loop van de jaren steeds  meer  twij fel ontstaan.  Van een alter-
natieve algemeen aanvaarde theorie kan echter nog niet worden
gesproken.

Chamberlin gaat uit van 3ymmetrische vraagygrhoudingen.
Indien een van de ondernemingen haar prijs verlaagt heeft dit een
vermindering van de afzet van de overige ondernemingen in de
bedrijfstak tot gevolg, welke repercussie - zo luidt de hypothese -
gelijkelijk over de afzonderlijke ondernemingen is verdeeld. Een
prijsverlaging van onderneming A heeft daarom geen merkbare
gevolgen voor de afzet van ieder der overige ondernemingen. De
ondernemer behoeft dus 1 ij zijn prijspolitiek geen rekening te
houden  met de mogelijkheid,  dat hij pljjsreacties  bij de overige
ondernemingen in de bedrijfstak zal oproepen.

Het dalende verloop van de op deze basis berekende afzetcurve
betekent, dat ter vergroting van het afzetvolume een niet onbe-
langrijk prijsoffer moet worden gebracht. De marginale opbrengst
is steeds ger#liger,+dan-de prijs, waartegen de extra afzet wordt ver-
kocht, ornda vqor de reeds bestaande afzet een lagere prijs dan
voorheen 46rdt ontvangen. De winstmaximerings-regel - margi-
nale opbrengst = marginale kosten -impliceert dus dat «prijs be-
duidend hoger zal zijn dan de marginale kosten. Stel dat de onder-
nemingen in eerst¢ instantie van efEciente omvang zijn. Zoals
gezegd zijn de mai' nale kosten dan gelijk aan de gemiddelde
kosten. In deze situatie is de prijs hoger dan de gemiddelde kosten,
zodat meer dan normale winsten worden behaald. Dit leidt tot
toetreding van nieuwe ondernemingen tot de bedrijfstak, met als
gevolg  dat de gevdstigde' ondernemingen bij gegeven prijzen  hun
afzet zien inkrimpen. Anders gezegd verschuiven de prijs-afzetcurven
in voor de producenten ongunstige richting. Dit proces gaat door
totdat in de .bedrijfstak_ niet langfr Ineer dan normale winsten
kunnen worden gemaakt. Zulks is het geval, wanneer de afzet-
curve en de kostencurve van de afzonderlijke ondernemingen op de
hieronder aangegeven wijze aan elkaar raken. Hierbij is aange-
nomen dat de onderscheiden onderntmingen identieke afzet- en
kostencurven hebben.
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De voor de onderneming optimale prijs en produktie-hoeveelheid
corresponderen in de grafiek met punt P, waar de gemiddelde
kosten en de prijs aan elkaar gelijk zijn. Bij elke andere produktie-
hoeveelheid ligt de prijs lager dan de gemiddelde kosten, zodat
verlies wordt geleden. Anders gezegd zijn - zoals Chamberlin
laat zien - de marginale opbrengst en de marginale kosten bij de
produktie-hoeveelheid xe aan elkaar gelijk. De meest opvallende
conclusie van deze theorie is dat de ondernemingen in de even-
wichtsituatie niel 02_fle_1Reest EfRie  yijye produceren. Depro-
diiftie-hoeve6Iheid is geringer din voor optimale efficiency ver-
eist is. 1

prUS;
gem.kosten

K

VCS.-PPe ------ ---4 .m _

1-                K
1 \
1

3-v
Xe produktie volume

Van de economisten die Chamberlin's analyse kritisch hebben
becommentarieerd noemen  wij  in de eerste plaats .Iialdor. 2  Een
van zijn bezwaren geldt de veronderstelling dat de vrmgverhou-
dingen-sy Blet-«Mch zijn:.Kaldor hecht grote betekenis aan de reeds
genoemde mogelijkheid dat de produkten via een lange keten van
substitutie-betrekkingen met elkaar in verband staan. Produkt P
is bijv. zeer goed te vervangen door de produkten 0 en 2, maar
in veel mindere mate door de overige produkten van de bedrijfstak.
Op haar beurt is de substitutie-elasticiteit van produkt 0 t.o.v.
de produkten M en P bijzonder groot en zo verder. Een belangrijke
afzetvergroting van produkt P zal een voelbare vraagvermindering
1.  Hierbij is afgezien van eventuele voordelen van verkoopbevordering op grote
schaal. Meer algemeen gesteld liggen de totale gemiddelde kosten - d.w.z.
produktie- + verkoopkosten - in de evenwichtssituatie boven het minimum-
niveau.
2. N. Kaldor, Market Imperfection and Excess Capacity, Economica, February
1935.
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voor de produkten  0 en e tengevolge hebben.  In deze omstandig-
heden moet de ondernemer - anders dan in de door Chamberlin     
beschreven situatie - bij zijn prijspolitiek rekening houden mg,   1
mogelijke prijsreacties van zijn nabije concurrenten. In de con-
currentie-relatie komt dus een oligopolistisch element, waardoor

-

de prijss».11jng.«n wezenlijk andrre aard krijgt.
Vraagverhoudingen met het door Kaldor bedoelde karakter kan

men zich zeer wel voorstellen. Of ze in de praktijk veelvuldig
voorkomen, valt moeilijk te zeggen. Zoals reeds werd opgemerkt
hebben wij uit de literatuur de indruk gekregen, dat zulks - be-
houdens wellicht in sommige bedrijfstakken, waar de regionale
spreiding een belangrijke rol speelt - in de Amerikaanse industrie
niet het geval is. In de Europese industrie zijn 'chain relationships'
A la Kaldor misschien meer frequent aan te treffen. In het vervolg
zullen we aannemen, flat_devraagy rhoudingen binnen de be- 6
drijfstak of binnenle afzonderlijke (duidelijk onderscheiden) seg-
menten van de bedrijfstak bij benadering symmetrisch ziin.

Kaldor heeft voorts aandacht geschonken aan C»mberlin's
veronderstelling, dat de afzonderlijke ondernemingen gelijke afzet-
en kostencurven hebben. Wanneer men deze veronderstelling laat
vallen, behoeft de theorie naar zijn mening niet noodzakelijk wezen-
lijk te worden veranderd. Men behoeft slechts aan te nemen, dat alle
ondernemingen gelijke kansen hebben, in die zin dat zij een wille-
keurig produkt tegen gelijke condities kunnen produceren en afzetten.

De argumentatie van Kaldor kan gelden voor het geval de
vraagverhoudingen asymmetrisch zijn. Het is dan te verwachten,
dat nieuwe ondernemingen zich vestigen 'in de nabijheid' van
ondernemingen met een gunstige winstpositie. Het is denkbaar dat
de ondernemingen zodoende allen in de beschreven raaklijn-situatie
komen te verkeren. 1 Bij symmetrische vraagcondities gaat deze
redenering niet op. Stel dat de kostencurven in de uitgangssituatie
1. Deze conclusie berust op de veronderstelling, dat de gevestigde ondernemin-
gen bij hun prijspolitiek er geen rekening mee houden, dat hoge prijzen nieuwe
vestigingen in hun nabijheid uitlokken. Deze hypothese is - zoals Kaldor
terecht beklemtoont - in de gegeven situatie niet realistisch. De prijsstelling
vertoont in dit soort gevallen overeenkomst met de op het voorkomen van nieuwe
vestiging gerichte prijspolitiek van oligopolistische ondernemingen, welke in
het volgende hoofdstuk ter sprake komt. In dit verband zijn met name de toe-
tredingsbelemmeringen in verband met economies of scale van belang (Verg.
Hfdst.   IV,   par.   3).
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gelijk zijn, doch de afzetcurven niet. et is moeilijk in te zien dat
/de afzetcurven  op den duur gelijk worden als gevolg van een proces-4an nieuwe toetreding. Is dit laatste niet het geval, dan kan de

raaklijn-situatie niet voor alle ondernemingen werkelijkheid worden.-*.;
1 In de praktijk hebben de ondernemingen niet alle gelijke afzetcur-

               ven.  Een  van de oorzaken daarvan ls,  dat deene onderneming  een
ineer uitgebreid assortiment voert dan de andere. Dit veroorzaakt          1
ook verschillen in de kostencurven: hoe groter het assortiment, hoe
-groter in de regel 0612  de produltie-omvang,  die voor optimale
efficiency vereist is. Verschillen in de produktie-omvang van de
ondernemingen behoeven dus nog niet te betekenen, dat Chamber-
lin's theorie in de praktijk niet opgaat. Van de andere kant is
geenszins gezegd, dat de bestaande afzet-verschillen in de regel
door verschillen in de kosten-curven worden gecompenseerd.

Harrod lis van mening, dat de ondernemingen in de evenwichts-
situatie niet kleiner behoeven te zijn dan uit een oogpunt van effi-
ciency optimaal zou zijn. Zal dit dan niet -- zoals hierboven werd
gesteld - tot meer dan normale winsten en nieuwe vestiging
leiden ?  Naar de mening van Harrod  is  dit  niet het geval,gill
ondernemers de op korte termijn aanwezige winstmogelijkheden
niet _zullen uitbuitin.

Hun prijspolitiek zal gericht zijn op het voorkomen van nieuwe
vestiging. Afgezien van toetredingsbelemmeringen, die de auteur
van geringe betekenis acht, betekent dit, dat de prijs niet boven het
minimum van de gen:tiddelde kosten wordt gesteld. Volgens Harrod
komt zo'n gedragslijn aan de winst op lange termijn ten goede.
Hahn betwist dit, omdat op korte termijn winstmogelijkheden
worden opgeofferd zonder dat daar op lange termijn een zekere
(over)-winst tegenover staat.2 Een tweede bezwaar geldt de hypo-
these dat de afzonderlijke ondernemingen een beduidende invloed
kunnen uitoefenen op de mate van toetreding tot de bedrijfstak.
Dit is niet plausibel omdat de invloed van een enkele onderneming
op het algemene winst- en prijspeil in de bedrijfstak van zeer geringe
betekenis is. 3 Harrod's argumentatie is niet aan kritiek ontkomen,

1. R. F. Harrod, Economic Essays, 1952.
2. F. H. Hahn, Excess Capacity and Imperfect Competition, Oxford Economic
Papers, 1953. Zie voorts E. H. Chamberlin, Mr Harrods Recantation, in
Towards a more general Theory of Value, 1957.
3. Verg. evenwel voetnoot   1,   biz.   87.
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zijn visie wordt echter meer aannemelijk wanneer men de weinig
realistische hypothese, dat de afzonderlijke ondernemingen stabiele
afzetcurven hebben, laat vallen.

Bij de werkelijkheid past o.i. het beste een prijs-afzetcurve, die geen
horizontaal en ook geen stabiel dalend verloop heeft, doch die
tussen deze beide mogelijkheden het midden houdt. Door een
tijdelijke prijsverlaging kan een beperkte ten dele blijvende afzet-       
vergroting worden verkregen. Naarmate de produktdifferentiatie
van meer betekenis is, zal het winnen van nieuwe vaste klanten
moeilijker zijn en meer tijd vergen. Hier komt als historisch element
in het geding de_goodwill. die de fabrikant bij zijn afnemers (veelal
detaillisten) verworven -heeft. Deze factor  is zo belangrijk, omdat
de detaillist normaliter slechts de produkten van een beperkt aantal
producenten in zijn assortiment kan opnemen.

Stel dat een onderneming in een bepaalde periode haar afzet
kan behouden als haar prijs p gelijk is aan het algemeen prijspeil
in de bedrijfstak  . De afzet stijgt wanneer p kleiner is dan :r; be-
draagt het verschil x %, dan stijgt de afzet in de lopende periode
met   p.x %. Wordt p  in de volgende periode wederom  op  het  peil  x
gebracht, dan blijft van de oorspronkelijke afzetvergroting  X x be-
houden, (61-X)x gaat weer verloren<Het verschil tussen B en X

hangt samen met de omstandigheid, dat een prijsverlaging aan-
leiding is voor een aantal detaillisten (evt. inkoopcombinaties)
om de betrokken fabrikant als vaste leverancier te kiezen. Deze
kopers zullen voor het merendeel voor de fabrikant, ook wanneer
de oorspronkelijke prijsverhouding is hersteld, behouden blijven;
dit komt in de X-coefficient tot uitdrukking. De niet blijvende com-
ponent p-X wordt als volgt verklaard. De oude afnemers zullen
hun aankopen vergroten, omdat zij bij de extra-lage prijs een grotere
hoeveelheid van de betrokken artikelen aan de consumenten kunnen
verkopen. Sommige detaillisten zullen de produkten in eerste in-
stantie aan hun assortiment toevoegen maar weer laten vallen als
de normale prijsverhouding hersteld is.

De lengte van de perioden dient nader te worden omschreven.
Voorzover cr cen bepaalde planning-periode is, in de zin dat bijv.
slechts eenmaal per jaar mogelijke wijzigingen in de prijsstelling
in overweging worden genomen, ligt het voor de hand hierbij aan
te sluiten. Zo lang de keuze van de periode binnen redelijke grenzen
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blijft, worden de uitkomsten van de analyse er niet wezenlijk door
beinvloed. Om de gedachten te bepalen stellen we de lengte van
de periode op 66n jaar.

De afzekun_ctie kan in een bepaalde periode t als volgt worden
weergegeven:

xt =A t (lit/Pi), . (,rilh)11-X   .   .   I   .   I   I   .   .   I   .   (1)
en: Al+1 =A t (m/A)1...........(2)

At representeert het afzetniveau dat gerealiseerd wordt als pt = xt;
-Al is 9·m. afhankelijk van de kwaliteit van de produkten, van de
verkoopbevordering, alsmede van de goodwill, die ii_het verleden
is verworven. De verandering in de marktpositie van de onder-
neming, die door een afwijking van de normale prijsverhouding
p = ir wordt teweeg gebracht, komt tot uiting in de waarde van
At+1· De algemeen economische groei laten we voorlopig buiten
beschouwing.

De bovenstaande formule is slechts illustratief bedoeld. Het kan
zijn dat een onderneming bij de verkoop speciale yoor- of nadflen
.geniet. Voor p=x dient dan te worden gelezen p - cx, waarbij c
de voorkeurspositie van de betrokken onderneming weergeeft. Het
kan ook zijn dat de coefficienten B en X in de loop van de tijd ver-
andering ondergaan. Evenzo kunnen B en x bij een gering verschil
tussen p en x een kleinere waarde hebben dan bij een duidelijke
discrepantie tussen P en :r. Wanneer in het vervolg van onder-
bieding sprake is, kunnen we ermee rekenen dat het prijsverschil
zo nodig aan de forse kant wordt gesteld. Een onderneming die
haar prijs slechts in geringe mate boven A stelt, kan een zeker afzet-
volume behouden. We menen echter wel te mogen aannemen, dat
A  -  bij een duidelijk 994#ef vers«lil tussen ten  ic - op  den  duur
zo klein wordt dat geen 1qnende produktie meer mogelijkjb

gp basis van deze afzetfunctie dient nu vooreerst de raaklijn-
situatie A la Chamberlin 'te worden bezien. Volgens Chambeilin
is in de evenwichtssituatie de kostenelasticiteit s gelijk aan de reci-
RFoke yan de afzetelasticiteit. Stellen wij - afgaande op de
onderzoekingen van Bain - de waarde van s op ten hoogste
0,05 h 0,10 1  dan  moet de afzetelasticiteit  (p)  10 A 20 bedragen.

1. Bij een kostenelasticiteit van zeg 0,01 A 0,02 is de helling van de kostencurve
voor de prijsvorming van te verwaarlozen betekenis.
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Of in de realiteit  aan  deze  eis is voldaan, is moeilijk  vast te stellen.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de afzetcurven van
de afzonderlijke ondernemingen in polypolistische bedrijfstakken
een 11oge elas#citeit hebben.

1/\/V
We berekenen thans voor een onderneming, waarvan de produktie
achterblijft bij de voor optimale efficiency vereiste omvang, of
een produktie-verhoging de winst al dan niet ten goede zal komen.
Daarbij wordt aangenomen, dat het assortiment zo beperkt is dat
uit dien hoofde geen extra eisen aan de produktie-omvang worden
gesteld om efficient te kunnen produceren. Het algemeen prijspeil

2) is in de uitgangspositie gelijk aan het niveau van de gemiddelde
kosten (ko), dat behoort bij de bedrijfsgrootte van de betrokken
onderneming. 1 Voorts zij verondersteld, dat de producent erop
rekent, dat deze gelijkheid in de toekomst gehandhaafd blijft.

We stellen ons voor dat de ondernemer overweegt zijn prijs (p)
gedurende 66n periode lager te stellen dan x, om vervolgens p
weer tot het niveau A terug te brengen. Op deze wijze realiseert hij
een blijvende verandering in de afzet A, die een verlaging van de   I
gemiddelde kosten mogelijk maakt. »)

De  te maximeren grootheid  is in symbolen:

W = 2           wl      .- xo (po - ko)  +  2  xt(x--kt)
0 (1 + r)t 1  (1 + 41

Hierin is x het produktie-volume en r de disconto-voet.
Voorts geldt:

Xt=Ao + AA
i  s.AA

kt = x <1         A    
zodat:

·rt s.AA
W =xo (po-ko) + (Ao + AA)r ....(3)

Ao

1. Ter vergelijking met Chamberlin's model kan worden uitgegaan van een
bedrijfsgrootte, waarbij de kostenelasticiteit (s) gelijk is aan de reciproke van de
afzetelasticiteit   (p).   In  de gemiddelde kosten is steeds de normale kapitaal.
beloning begrepen.
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We nemen aan, dat de onderneming de nodige voorzieningen treft
om de hoeveelheid A+A A z o goedkoop mogelijk te produceren.
In  de lopende periode is de afzet groter dan A+A A, omdat
B> 1.  Het is denkbaar dat deze extra hoeveelheid relatiefhoge
kosten meebrengt, omdat het produktie-apparaat daarop niet is
ingesteld. Eenvoudigheidshalve veronderstellen we daarom, dat
de produktievergroting in de lopende periode per saldo geen ver-
laging  van de gemiddelde kosten meebrengt, zodat ko =x=
constant.

Om na te gaan of een prijsverandering de winst kan verhogen,
dientuitgaande van formule (3) Wte worden gedifferentieerd naarpo.

Wanneer bij p = x zou gelden dW/* = O, dan zou die prijs de
maximale winst opleveren. Indien daarentegen bij deze prijs zou
gelden dW/dp < 0, zou een tijdelijke prijsverlaging en de daarmee
corresponderende produktie-uitbreiding aan de winst ten goede
komen.

Bij   p  =  z  =ko kan worden berekend:  1

dW*-Ag l ';'}i
dW                       T
-<oals X> -      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (4)dp'         s

1. Uitgaande van formule 3 kan worden berekend:

dW       dxo   dx-  dAA x AA     dAA   (Ao + AA) . *. s
*- = 4+ 1.*-ko -Ii   + -*.i .s·-4 +  -lf          A           -T

Volgens formule 1  geldt: xo = Ao ·    
dxo       xo. Bzodat  - - - - -
dp           P

/Al XVolgens formule 2 geldt  Ao + AA - A° 1 )
d (AA) Ao  /7,1 1

dus: --4- --->-  1 j  · X
Aldus krijgt  men:
dW ko. B.xo Tr  S   TQ jX X /=1 X Tr. S

4 - *O- Fxo + p -1 -.-.1-1 ·AA--·1-1 . (Ao + AA) · -r.rp\P, P \Pi
Door in bovenstaande formule in te vullen p = n - k verkrijgt men het in
formule 4 weergegeven resultaat.
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We concluderen dat de raaklijn-situatie A la Chamberlin geen even-
wicht weer kan geven, indien de coefficient X een zekere waarde
te boven gaat. Stellen we r op 0,03 en s op 0,05 A 0,10 dan zou  X
kleiner dan *A l moeten zijn, wil de analyse van Chamberlin
van toepassing zijn. De reciproke van r geeft het gewicht weer dat
aan de winst in de toekomstige perioden wordt toegekend verge-
leken met de winst in het lopende jaar. We menen te mogen aan-
nemen dat  1 /r niet veel minder  dan  10 zal bedragen. Een produktie-
vergroting zal dan steeds aantrekkelijk zijn, indien X groter is dan
1 A 2. Zoals gezegd is de totale afzetelasticiteit (9) waarschijnlijk
vrij hoog. Naar het ons voorkomt maakt X in industriele bedrijfs-
takken een beduidende fractie uit van B. Het lijkt ons daarom aan-
nemelijk dat de theorie van Chamberlin -- behalve wellicht voor
speciale arcikelen - in de industrie zelden actualiteitswaarde
bezit.

Aangenomen dat X de bedoelde critische waarde te boven gaal,
zullen de ondernemingen ernaar streven dat hun produktie niet
achterblijft bij de (uit efficiency-oogpunt) optimale omvang.

Wanneer derhalve de produktie van de afzonderlijke onder-
nemingen gelijk is aan het voor optimale efficiency vereiste volume,
kan men zich denken dat de evenwichtsprijs gelijk is aan het
minimum-niveau van de gemiddelde kosten.

Het is ook mogelijk dat de prijs in de gegeven situatie boven het
niveaider -gfmiddelde  kosien- Egt. HIerdoor   kan de toetreding
van nieuwe ondernemingen worden uitgelokt. Men moet echter
aannemen dat nieuwe ondernemingen bij een prijs gelijk aan het
algemene in de bedrijfstak heersende niveau in eerste instantie niet
voldoende afzet ktijgen om met minimale gemiddelde kosten te
kunnen werken. IDe nieuwe ondernemingen hebben een zekere
handicap omdat zij bij de afnemers nog goodwill moeten ver-
werven. De prijs kan dus iets hoger liggen dan de gemiddelde
kosten, maar niet meer dan overeenkomt met de hoogte van de
vestigingsbarridre. De omvang van de individuele ondernemingen
zou anders als gevolg van de nieuwe vestiging tot minder dan de
efficiente bedrijfsgrootte dreigen te worden gereduceerd, hetgeen
een tendentie tot prijsverlaging zou doen ontstaan.

Tot nog toe is nog geen rekening gehouden met de algemeen econo-
mische groei. Eensdeels kan de efficiente bedrijfsgrootte veranderen
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als gevolg van de technische ontwikkeling en als gevolg van ver-
anderingen in de verhouding der factorprijzen. Anderdeels neemt
de vraag geleidelijk toe. Indien het groeitempo.v,_n de vraag hoger     /
ligt dan dat van de efficien2f-bedrijfsgrootte, ontstaat er ruimte    voor een groter aantal ondernemingen van efficiente grootte.
De prijs kan dan worden gehandhaafd op een niveau waarbij een
zekere mate van toetreding plaats vindt..

We moeten er voorts rekening mee houden dat een prijsniveau,
dat hoger ligt dan de gemiddelde kosten voor de gevestigde onder-
nemingen een extra snelle expansie van het produktie-apparaat
aantrekkelijk kan maken. Om deze kwestie te analyseren, gebruiken
we de bovenstaande formules in enigszins gewijzigde vorm.

Formule 2 schrijven   we   als:

/79\1

At +1  - At<*    .(1  + g)
1 Hierbij is rekening gehouden met een autonome groeifactor g,

die gelijk wordt gesteld aan de procentuele toeneming van de vraag
- _naar de produkten van de bedrijfstak-}Mogelijke nieuwe vesti-

gingen blijven voorlopig buiten beschouwing.
Wat de kosten betreft hebben we reeds aannemelijk gemaakt,

dat de ondernemingen de produktie op lange termijn niet zullen
laten dalen beneden het voor optimale efficiency vereiste niveau.
Voorts wordt verondersteld dat de prijspolitiek binnen zodanige
grenzen blijft en zo lang van te voren wordt voorbereid, dat het
mogelijk is de kapitaalgoederenvoorraad bij de afzet in de lopende
periode aan te passen. 1

Veronderstel dat in de bedrijfstak op den duur een evenwichts-
pI ijs 1, tot stand komt. Uiteraard dient z niet geringer te zijn dan de
gemiddelde kosten   (k).  Bij deze prijs bestaat  er  voor  geen  van  de
ondernemingen aanleiding om door prijsveranderingen haar markt-
aandeel te wijzigen. Wij merken op dat deze methode ons niet
in staat stelt de prijspolitiek in een dynamische situatie nauwkeurig
van periode tot periode te volgen. De evenwichts-hypothese is
enkel bedoeld om de kenmerken van het evenwicht op het spoor te
komen.
1. De bovengenoemde kwalificatie in verband met het verschil tussen EL en X
laten we hier buiten beschouwing. In verband met de economische groei is dit
verschil minder belangrijk.
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De  te maximeren winst  kan als volgt worden geschreven:

99 Wt St° (1 + g)1
W-L - xo (po-k) + (Ao + AA) (x-k) 1

0  (1 +r)t 1 (1 + r)'
Hierin stelt A A wederom de blijvende verandering van de afzet
vooi, die door de prijspolitiek in de lopende periode wordt gereali-
seerd. In de volgende perioden, zo is verondersteld, handhaaft de
onderneming haar marktaandeel   (x  = P). Haar afzet neemt  dan
per jaar toe met g %:)We nemen aan dat g kleiner is dan r.  Voor
het geval g>r moet de sommering -o m t e vermijden dat W
oneindig groot zou worden - niet lopen van 0 tot N maar over
een eindig interval van Tjaren.

Bij   benadering  kan   (1  + g) /(1  + r) gelijk worden gesteld   aan
1/(1+ r-g). Toepassingvan de regels derinterestrekeninggeeft dan:

(Ao + A A) (* -k)
W -xo (po-k) + .....(5)T-g

voorts kan worden berekend:

dW C k B\ A    /,r \A   (7; - k)   A-=11-9 +-IAo-dpo
\ Po I

A. (403  .  (r - g) '   0

Zoals gezegd wordt in een bedrijfstak een algemeen evenwicht
eerst bereikt, als voor alle ondernemingen geldt, dat haar optimale
prijs gelijk is aan *.

Uit de bovenstaande formule kunnen we dus afteiden de waarde
voor x, waarbij het voor de onderneming het voordeligste is haar
marktaandeel ongewijzigd te handhaven.

Stel dW/* = 0 en p = *, dan geldt:

9 + AI(r - g)                   l
P = A = .k=-.k . . .  .   (6)9 + Al(r-g)-1 l-1

j

Volgens dcze formule is de prijs in de evenwichtssituatie gelijk aan
de gemiddelde kosten vermenigvuldigd met een zekere coefficient,
die groter is dan 66n. Deze_ uitdfukking_h-eeft dez fde yorm als de
zg. formule van Amoroso-Robinson voor de optimale prijs bij    r
monopolie of heterogeen polypolie. De coefficient l geeft daar
weer de elasticiteit van de vraag naar de produkten van de onder-
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neming. Ook in formule (6) kan men l als de afzetelasticiteit op
lange termijn interpreteren. Daarin stelt X het blijvende effect
van een prijsverandering voor; de factor 1 / (r-g) representeert het
gewicht dat hieraan wordt toegekend.

De overwinstmarge, die met (6) correspondeert, is in de onder-
staande tabel berekend voor enkele alternatieve waarden van de
diverse parameters.

l
Parameters Overwinstmarge  1-1 - 1

9                  X              r-g
5                  2 0,10 4,2 %

10                  5 0,10 1,7 %
10                  5 0,20 0,9 %
15                  7 0,20 0,6 %

Van bijzonder belang is de waarde van X. Indien X groter of gelijk
is aan 4 A 5, bedraagt de overwinst per eenheid produkt maximaal
1 h 2% van de kostprijs. Zou X echter niet groter zijn dan ca. 2,
dan zou de overwinstmarge uit kunnen komen op niet minder dan
4 A 5 %.

Indien het juist is dat de vestigingsbarriBres_in polypolistische
bedrijfstakken gering  zijn,  zal een overwinstmarge van 4 A 5%
tot toetreding leiden. Wat hebben de nieuwe ondernemingen te
bieden ?   Op  het  punt  van de goodwill hebben  zij een achterstand,
hun kracht moet liggen in het brengen van nieuwe artikelen. Aan-
genomen dat de nieuwe en de gevestigde ondernemingen gemiddeld
genomen even aantrekkelijke artikelen op de markt brengen, be-
staat de inbreng yan de nieuwe ondernemingen in een yergroting

--9-van de vaneteit der produkten. Uiteraard kunnen ook de geves-
tigde ondernemingen hun assortiment uitbreiden. Zolang de
produkt-varieteit gering is, kan assortimentsverbreiding een zo
effectieve verkooppolitiek zijn, dat de afzetcurve horizontaal loopt,
zonder dat zich significante kostennadelen voordoen. Naarmate
de yarieteit in de bedrijfstak toeneemt, wordt de serie-grootte per
artikel echter geringer, zodat op den duur een punt wordt bereikt
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lyaarbij de gemiddelde kosten gaan oplopen. Een onderneming
die in deze situatie nieuwe varieteiten aan haar assortiment toe-
voegt, komt allicht voor stijgende kosten te staan. Zij kan dit ver-
mijden door via tijdelijke prijsverlagingen zijn afnemerskring uit
te breiden. Wanneer daarentegen de prijs boven het in de bedrijfs-
tak geldende niveau wordt gesteld en de produktie wordt vermin-
derd, kan het, om een stijging van de gemiddelde kosten te voor-
komen, nodig zijn, tegelijkertijd het assortiment in te krimpen.

Het effect van prijsveranderingen op de afiet komt - rekening
houdende met de hiermee gepaard gaande veranderingen in het
assortiment - relatief hoog uit. Het lijkt daarom aannemelijk
dat de waarde van X tenminste  op 4015 kan worden gesteld.
Zoals gezegd correspondeert hiermee een overwinstmarge van
maximaal 1&2% .

We concludeerden reeds dat de produkt-differentiatie niet tot     
produktie-eenheden van een kleinere dan efficiente omvang be-
hoeft te leiden.  Zien wij  het goed,  dan kan hieraan worden_toege-
v66gd, dat de produkt-differentiatie geen belangrijke invloed uit-
oefent op de verhouding tussen de prijs en de gemiddelde kosten.

De vraag rijst, of de in de bovenstaande formules weergegeven
relaties voor de praktische prijspolitiek van veel betekenis zijn. Te
verwachten dat een ondernemer veel belang hecht aan een be-
rekening, waaruit blijkt dat hij de differentiatie van de produkten
zo goed mogelijk kan benutten door de prijs l % boven de gemid-
delde kosten te stellen, is niet redelijk. De aard van de beschikbare
gegevens maakt  een zo grote precisie onmogelijk.  (Verg.  blz. 64).

Bedacht zij voorts dat de prijspolitiek slechts een onderdeel
vormt van het beleid ten aanzien van de afzet. De verkoopbevor-
dering en de keuze van kwaliteit en assortiment zijn niet zelden van
even groot belang als de prijspolitiek. De optimale gedragslijn van
de afzetpolitiek als geheel laat zich niet met exactheid bepalen.

In de praktijk zijn de ondernemingen op het terrein van de
marketing bepaald niet allen even succesvol. De krachtsverhou-.
dingen zijn bovendien voortdurend aan verandering onderhevig.
Daarnaast spelen de kostenverschillen een belangrijke rol. Hiermee   /rekening houdende rechtvaardigl-de _gegeven anal e  sle.chts.ile  4
volgende globale conclusies. Wanneer de prijs, waarbij het markt-
aandeel kah-wor[eng iandhaafd, merkbaar meer dan een normale
kapitaalbeloning oplevert, is het voor de onderneming voordelig
7
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haar marktaandeel te vergroten. Bij een beduidend minder dan
normaal rendement, kan de prijs aan de hoge kant worden gesteld,
zodat het marktaandeel geleidelijk afbrokkelt. De middelmatige
ondernemingen zullen hun marktaandeel handhaven; zij kunnen
het kapitaalrendement wellicht enigszins aan de hoge kant stellen.

Onze analyse van de prijsvorming bij heterogeen polypolie
berust op gissingen ten aanzien van de parameters 61,  1 en  1/(r-g).

Aangezien het empirisch onderzoek hierover tot dusverre geen
exacte gegevens en ten hoogste slechts enkele globale aanduidingen
heeft opgeleverd, kunnen we slechts vermoedens uitspreken. Een
zekere steun menen we te vinden bij de opvattingen van degenen
- zoals Hall, Hitch, Harrod en Andrews - die hebben nagegaan,
welke factoren in de praktijk bij de prijsstelling in aanmerking
worden genomen. Volgens de 'orthodoxe' theorie is de prijs de
resultante van de rriarginale kosten en de ela#i teit van de afzet-
curven.    Aan-de  afzetelasticiteit is weliswaar   in onze theoretische
analyse ruime aandacht besteed, doch we concludeerden dat de
genoemde elasticiteit voor de practische prijspolitiek waarschijnlijk
niet of nauwelijks van betekenis is.\De bovengenoemde auteurs    1
vermoeden op grond van hun empirilch onderzoek dat de produ-       J
centen de afzetelasticiteit expliciet, noch impliciet in aanmerking

-1 nemen en dat de prijs eenzijdig op basis van de gemiddelde kosten     (
op lange termijn wordt bepaald. De bovenstaande berekeningen
kunnen wellicht tot de theoretische verklaring hiervan bijdragen. ,  j
Hieraan zij toegevoegd dat het streven om - eventueel ten koste
van de winst - de onderneming uit te breiden, de aangegeven
tendenties in belangrijke mate kan versterken. Bij een sterke
expansie-drang zullen de prijzen niet licht boven het normale
niveau, d.w.z. het peil der gemiddelde kosten, worden gehandhaafd.

Over de prijspolitiek op korte termijn zij nog opgemerkt dat er,
gezien de geringere afzetelasticiteit op korte termijn bij heterogeen
polypolie, extra reden is om te verwachten dat de winstmarges
weinig conjunctuurgevoelig zijn.



HOOFDSTUK IV

DE PRIJSVORMING IN OLIGOPOLISTISCHE
BEDRUFSTAKKEN

§ 1. DE VERHOUDING TUSSEN OLIGOPOLISTISCHE
ONDERNEMINGEN                                    -

Het opstellen van een model, dat de oligopolistische prijsvorming
op een bevredigende wijze weergeeft, is geen gemakkelijke taak.
De geschiedenis  van de theorie van het oligopolie wijst  dat  uit.
Welke is de moeilijkheid waarvoor men zich bevindt?

Wanneer 66n van de oligopolisten door middel van prijsver-
laging zijn afzet vergroot, kan dit voor ieder der overige onder-
nemingen leiden tot een niet te verwaarlozen verandering van de

, afzet, waarin zij vanzelfsprekend niet zonder meer berusten.' De
wijze waarop de concurrenten zullen reageren, zal in belangrijke
mate bepalend zijn voor het effect, dat de prijsverandering zal
hebben op de winst van de eerstgenoemde oligopolist. De prijs-
verandering op zich lokt reacties uit. De manier waarop deze
reacties dan weer worden beantwoord zal wederom van invloed
zijn op de winst. Welke politiek zal in dit spiraalvormige proces
uiteindelijk de grootste winst voor de afzonderlijke ondernemingen            . . /
opleveren ?

Cournot 1 heeft de oligopolistische prijsvorming op een wijze
benaderd die haar problematiek over-vereenvoudigt. Ter illustratie
van zijn methode gaan we uit van een bedrijfstak met twee onder-
nemingen, die homogene produkten maken. Cournot borduurde
op de volgende veronderstelling. Ondernemer A houdt bij de be-
paling van het aanbod, dat hij op de markt brengt, wel rekening
met het aanbod van B maar verwacht niet dat verandering van
het eigen aanbod op het aanbod van B van invloed zal zijn. A
beschouwt het aanbod van B louter als een gegeven; B is t.a.v. het
1. A. Cournot, Recherches sur les principes mathematiques de la theorie des
richesses,  1838 .
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aanbod van A dezelfde opinie toegedaan. Zijn de kostenfuncties
en de afzetfunctie voor het produkt van de bedrijfstak bekend,
dan zijn de prijs en de productie-volumina van de beide onder-
nemingen te bepalen.

Worden de kosten en de vraagfactoren gelijk verondersteld, dan
zal de oligopolie-prijs hoger liggen dan de prijs bij homogeen
polypolie, maar lager dan de monopolie-prijs, welke de winst voor
de bedrijfstak als geheel zo groot mogelijk zou maken.

Tot andere conclusies leiden de theorien van Bertrand en
Edgeworth. 1 Toch vertonen hun modellen een zekere overeen-
komst met het model van Cournot. Van de producilten wordt
verondersteld  dat zij ervan uitgaan,  dat  hun -acties.geen reacties
bij de concurrenten zyllen oproep-en-·-

De gestelde reactie-hypothese lijkt niet aannemelijk; zij impli-
ceert immers dat de oligopolisten de situatie, die in het model wordt
beschreven, steeds weer verkeerd beoordelen. Bij zijn beslissingen
over de grootte van zijn aanbod op de markt houdt producent A,
volgens de theorie van Cournot, rekening met het aanbod van B;
veranderingen in het aanbod van de 66n leiden tot veranderingen
in het aanbod van de ander. De beide ondernemers zullen volgens
de reactie-hypothese die samenhang echter niet opsporen. Irra-
tionele handelwijzen zijn geenszins uit te sluiten. Toch doet het
vreemd aan als men t.a.v. producenten bij voorbaat die speciale
vorm van kortzichtigheid als punt van uitgang neemt.

L             Er zijn ook andere reactie-hypothesen voorgesteld. In 1939 is
door Hall en Hitch 2 en onafhankelijk van  hen door SwEEY 3 de*--br--------theorie van de geknikte vraagcurve ontwikkeld.

Deze berust op een r»«6-hYPgthese die Mel aannemelijk lijkt.
De oligopolist, zo wordt verondersteld, gaat er van uit, dat de
concurrenten hem bij een prijsverlaging zullen volgen, maar dat
zij dit bij een prijsverhoging niet zullen doen. Concurrenten grijpen
elke gelegenheid aan om hun aandeel op de markt te vergroten,
maar zijn niet geneigd zonder meer te aanvaarden dat door onder-
1. J· Bertrand, Journal des Savants, 1883; F. Y. Edgeworth, Teoria Pura del
Monopolio, Giornale Degli Economisti, 1897. Een gedetailleerde bespreking
treft men o.m. aan bij F. Machlup, The Economics of Sellers' Competition, 1952;
F. M. Shubik, Strategy and Market Structure, 1959.
2. R. L. Hall and C.J. Hitch, op. cit.
3. P. M. Sweezy, Demand under conditions of Oligopoly, Journal of Political
Economy, August 1939.
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bieding inbreuk op hun marktaandeel wordt gemaakt. Dat in een
dergelijke situatie 66n der ondernemingen haar winst door prijs-
verandering aanzienlijk vergroot, is niet waarschijnlijk. Zolang de  '
gestelde prijs heger  ligt dan de_marginale kosten en lager  dan  de
prijs, die zou tot stand komen indien de bedrijfstak in handen ware
van een monopolistische onderneming, is het niet in het belang
van de afzonderlijke onderneming haar prijs te wijzigen. Nemen wij
deze stelling iii haar algemeenheid aan, zo zegt Sweezy, dan be-
hoeft de theorie slechts de begrenzingen te specificeren, die
hierboven werden aangeduid. Daarbinnen zal elke prijs, die door
een of ander toeval tot stand komt, worden gehandhaafd.  Dit  is
een vergaande conclusie. Is de toepasselijkheid van de gestelde
reactie-hypothese daarvoor   niet te beperkt ?

Stel dat men het in een bepaalde bedrijfstak eens is over de
gewenstheid van een prijsverhoging. Dan vereist haar realisering
de medewerking van de afzonderlijke ondernemingen. Wanneer
een van de oligopolisten echter nalaat zijn prijs te verhogen dan
zullen de overigen hun prijsverhoging weer ongedaan maken.
Indien men zich van deze samenhang bewust is, zulien alle onder-
nemingen volgen wanneer de wenselijk geachte prijsverhoging
door 66n van hen wordt geentameerd. In een dergelijke situatie
is de theorie van Sweezy niet van toepassing.

Het kan voorkomen dat men in 66n of meer ondernemingen in
onzekerheid verkeert over de vraag, welk het prijsniveau is,
dat door de concurrenten aanvaardbaar wordt geacht. Het is
denkbaar, dat allen van oordeel zijn, dat het prijspeil te laag
ligt, terwijl geen van de producenten het aandurft het initia-
tief te nemen tot verhoging van de prijs. Duessenberry wijst er
echter op dat het de ondernemer niet moeilijk zal vallen zijn be-
reidheid tot een prijsverhoging aan zijn collega's kenbaar te
maken. 'All in all, it seems unreasonable to suppose that there
is any very serious problem of communication.31

Binnen een bedrijfstak kan verschil van mening over de verdeling
vad de markt een belemmering vormen voor een algemene prijsver-
hoging. Dit kan leiden tot een prijzen-oorlog. Ofde geknikte vraag-
curve bij de analyse van deze en dergelijke verhoudingen te bezigen
is, valt te betwijfelen. Haar waarde is beperkt. 4_maakt aanne-

1. J. S. Duessenberry, op. cit. blz. 126.
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melijk, dat een afwijking van het prijspeil, dat door de hele groep
aanvaardbaar wordt geacht, zelden in het belang is van de af-
zonderlijke onderneming en voorts dat bij verschil van mening over
het gewenste prijsniveau, de op»tting van de  ondeglerrling die de
laagste prijs voorstaat, meestal zal prevaleren.

Hall en Hitch hebben de theorie van de geknikte vraagcurve in die
zin geinterpreteerd. Waar de gestelde prijs onverklaarbaar bleef,
introduceerden zij het 'full-cost'-principe. De reeds eerder genoemde
enquete bij 38 ondernemingen had hen o.m. het volgende geleerd.
Gewoonlijk is er geen prijs-concurrentie-strijd. De ondernemers
calculeren in de prijs 'a fair profit'. De hoogte van de winstmarge
wordt niet uitsluitend door ethische motieven bepaald. Niet zelden
wordt de hoogte van de winstmarge beperkt gehouden uit vrees
voor potentiele concurrentie. Tot een exacte aanduiding van de
voor de prijs bepalende factoren kwamen Hall en Hitch niet.

Zoals gezegd brengt onderbieding door 66n van de ondernemin-
gen het gevaar mee, dat de concurrenten hun prijzen eveneens
verlagen. Zijn de ondernemers zich hiervan bewust, dan zullen zij
niet tot verlaging van hun prijs overgaan, tenzij de prijs zo hoog
is dat daardoor de winst van de bedrijfstak als geheel genomen kan
worden vergroot. Anderzijds zal een prijsverhoging door alle onder-
nemingen worden overgenomen, als men het over de gewenstheid
daarvan eens is. 'Dit zal met name het geval zijn, indien Ce prijs-

. verhoging de winst voor allen in de bedrijfstak vermeerderk!Mogen
wij hieruit de gevolgtrekking maken, dat het wat de prijs betreft,
weinig verschil maakt of de bedrijfstak in handen is van een groep

C                   . oligopolisten  dan  wel  van 66n monopolistische onderneming?  Wie»     \
slechts 66n aspect van de betrekkingen tussen de gevestigde onder-
nemingen in het licht stelt, het gemeenschappelijk belang van de
oligopolisten, geeft een eenzijdig beeld. Tegelijkertijd is ef, wanneer
het gaat om verdeling van de winst, een fundamentele tegenstelling
tussen de belangen der oligopolisten. Op dit aspect heeft de theorie

van ENklerl een merkwaardig licht geworpen.
In zijn opvatting is het oligopolie een situatie die leidt tot

'bargaining'. Hiervoor behoeft geen formele bespreking te worden
gevoerd. In de ruime zin van het woord wordt er al'onderhandeld',

1. W. Fellner, Competition among the Few, 1949.
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wanneer oligopolisten op de markt zijn om de reacties van de
concurrenten te toetsen. Komt er in de bedrijfstak een stabiel
gedragspatroon tot stand, dan is het alsof er een overeenkomst is
gesloten.

De uitkomst van dergelijke onderhandelingen is van verschil-
lende factoren afhankelijk. Van veel belang is in geval van een
conflict het bestand-zijn tegen verliezen  (dank zij het financieel
vermogen en de liquide middelen); zo ook het bij-machte-zijn om
verliezen  toe te brengen (dank zij kosten- en produktdifferentiatie-
voordelen). Binnen die grenzen is de onderhandelings-bekwaamheid
van de betrokken partijen van doorslaggevende betekenis voor de
afloop van de onderhandelingen.

»elal zal men tot overeenstemming komen. Van tijd tot tijd
moet, in verband met wijzigingen in de krachtsverhoudingen, de
overeenkomst worden herzien. Er zullen dan ook perioden van
aggressieve concurrentie voorkomen waarin de krachtsverhou-
dingen worden getoetst.

De partijen staan niet onverschillig tegenover de grootte van de
totale te verdelen koek. De tendentie tot maximalisering van de     1
gezamelijke winst is vrijwel permanent aanwezig. Afwijkingen van
deze tendentie berusten in hoofdzaak op de omstandigheid, dat er
vrijwel altijd verschil van_mening is over de krachtsverhoudingen in
de toekomst en hierbij aansluitend over de verdeling van de toe-
komstige totale winst/Deze moeilijkheid kan worden omzeild
door het treffen van overeenkomsten van beperkte strekking. Met
name kunnen activiteiten op het gebied van onderzoek, van pro-
duktvariatie, van reclame, kortom van activiteiten waarbij het
vooral aankomt op bekwaamheid en vindingrijkheid, in aanmerking
komen om bij de overeenkomst te worden uitgezonderd. Om de
maximale gezamenlijke winst te verwerven kan het, aldus Fellner,
nodig zijn de produktie en de afzet onder gezamenlijke contr6le te
brengen. Verder zullen voor een aanvaardbare verdeling van de
winst, winstoverdrachten tussen de ondernemingen moeten plaats
vinden. Het is zonder meer duidelijk, dat de concurrentie-positie
van een onderneming, die het van dergelijke overdrachten moet
hebben, wordt verzwakt. Met het oog op de krachtmeting in de
toekomst is, zolang er geen overeenstemming is over de toekomstige
winstverdeling, een stelsel van winst-overdracht niet aanvaardbaar.
Bovendien zou dit moeilijkheden opleveren in verband met de
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anti-trust-wetten. Met een minder winstgevende produktie-regeling
zal genoegen moeten worden genomen. Wordt een bepaalde ver-1
deling van de winst overeengekomen, dan moet de afzet zodapi 
worden geregeld, dat de opbrengst voldoende is om de afzonderlijMe·r
ondernemingen hun aandeel in de winst te laten toekomen.

Voor sommige ondernemingen kan een dergelijke regeling mee-
brengen dat haar marktpositie achteruitgaat. Daarom wordt aan
een overeenkomst, die betrekking heeft op de marktaandelen van de
verscheidene bedrijven, de voorkeur gegeven. Bij produkt-differen-
tiatie kan de beoogde verdeling bij benadering worden gerealiseerd
door voor de produkten een bepaalde prijsverhouding overeen te
komen.

De theorie van Fellner hebben wij om haar originele gedachten-
gang betrekkelijk uitvoerig vermeld. Dat zij alle vraagstukken
oplost zal niemand verwachten. De verdeling van de afzet en de
winst over de afzonderlijke ondernemingen is een punt dat bij
Fellner in het vage blijft. Over de uitkomst van de onderhande-
lingen kan slechts worden gespeculeerd. Duessenberry 1 wijst crop
dat dit probleem minder netelig is dan het lijkt, wanneer men de
historische ontwikkeling in de bedrijfstak in aanmerking neemt.
In de uitgangssituatie is er een bepaalde verdeling van de afzet
over de diverse ondernemingen, welke o.m. berust op vaste zaken-
relaties met de afnemers of op de gewoonten van de consumen-
ten. Een afzet-verlies dat onderneming A lijdt tengevolge van
onderbieding door onderneming B, is voor een belangrijk deel van
blijvende aard. Uit de in hoofdstuk II gegeven beschrijving van de
afzetcurven blijkt, dat A - wanneer de oorspronkelijke prijsver-
houding wordt hersteld - niet alle oude afnemers zal terugwinnen.
Hierbij zij bedacht, dat een afzetvermindering in de lopende
periode zich ook in de komende perioden zal doen voelen. A heeft
er daarom alle belang bij prompt te reageren op mogelijke prijs-
verlagingen van zijn concurrenten. Daar komt bij dat het accep-
teren van een afzetverlies door de concurrenten als een teken van
zwakte zal worden beschouwd. Dit kan hen tot nog agressiever
optreden stimuleren.

'The effect of the above considerations is, zo zegt Duessenberry 2,
(1) It makes the likelihood of a long-drawn-out conflict as a
1. J· S. Duessenberry op. cit.
2. op. cit. blz. 123.
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result of an agressive move rather high.  (2)  If the rivals are reaso-
nably well matched, the final outcome is likely to be a draw and
(in terms of shares) a return to the status ante bellum. The return
to the previous price level may take a long time because of cus-
tomer resistance to price increases. (3) This makes it likely that,
at the beginning of an oligopolistic rivalry, firms  will be willing
to fight to preserve their historical market shares but a great deal
less willing to fight to take away their rival's shares. This state of
affairs will be known to all the participants. As a result, they can
usually agree without the use of agressive tactics to maintain such
relative prices as will preserve existing market shares or customer
relationships.' Het is begrijpelijk dat Duessenberry hieraan de
conclusie verbindt, dat de prijs bij oligopolie globaal gesproken
gelijk zal zijn aan die bij monopolie. Het ontbreken van prijs-
concurrentie betekent uiteraard niet dat de ondernemingen de
bestaande marktverdeling als gegeven beschouwen. Met name op
het gebied van de produkt-variatie is een intensieve mededinging
te verwachten.

De theorie van Duessenberry is o.i. met name van toepassing
op  bedrijfstakken met  een  zeer hoge concentratie-graad.  In een
weinig geconcentreerd oligopolie, waar een belangrijk deel van
de produktie door polypolistische ondernemingen wordt verzorgd,
wordt de onderlinge afhankelijkheid minder gevoeld. Er is dan een
niet geringe kans dat de oligopolisten een zekere mate van prijs-
concurrentie voeren., Van belang is hierbij  dat  in  de  vorm  van

1
stille kortingen of  anderzins tegemoetkomingen   op de officiele
pr zen kunnen worden gegeven, hetgeen wellicht iets minder gauw
tot tegenmaatregelen leiden zal. De coardinatie die - bijv. in de
vorm van :price-leadership' - bij de prijsstelling wordt toegepast,
wordt op allerhande wijzen meer of minder openlijk ontdoken. In
verband hiermee valt op grond van de diverse procedures, die in de
onderscheiden bedrijfstakken ter regeling van de prijsstelling
worden gevolgd, weinig te zeggen over de mate, waarin prijs-
concurrentic - cventucel onder de oppen·lakte - voorkomt.
Bain 1 concludeert daarom 'that descriptions of conduct per se in
individual cases have little independent significance in analysing
market behavior or predicting performance, . . .'

1. J. S. Bain, Industrial Organization, 1959.
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De vraag rijst, of de verschillen tussen meer en minder geconcen-
treerde oligopolies niet zo groot zijn dat de oligopolistische markt-
vorm in een aantal categorieen behoort te worden onderverdeeld.
Zoals gezegd is een bedrijfstak oligopolistisch, wanneer een be-
lingrijk_fkel-Yan-de produktie bii een beperkt aantal onderne-
PBngen is geconcentreerd. Deze ruime omschrijving geldt bijv.
voor een bedrijfstak, waarin de totale produktie in handen is van
twee ondernemingen; zij geldt ook voor een bedrijfstak waarin
75 % van de produktie in handen is van 4 grote ondernemingen
terwijl de rest door een groep kleine ondernemingen verzorgd
wordt. Een bedrijfstak waarin de 10 grootste ondernemingen 40 %
van de produktie controleren en de rest in handen is van een aantal
middelgrote en kleine ondernemingen, kan wellicht eveneens als
Oligopolistisch worden gekwalificeerd.

We kunnen op grond van de bevindingen van een onderzoek,
dat Bain ingesteld heeft naar de relatie tussen het kapitaalrendement
en de mate van concentratie, een globale indeling in twee groepen
maken. 1 Bij dit onderzoek, dat betrekking had op 40 bedrijfstakken,
werd de graad der produktie-concentratie bij elke bedrijfstak af-
gemeten aan het percentage van de produktie in handen van de
8 grootste ondernemingen.

Er bleek een positief verband te bestaan tussen de winstvoet en
de concentratiegraad. Het verschil tussen de hoog-geconcentreerde
en de overige bedrijfstakken was het grootst, indien de bedrijfs-
takken, waarin de 8 grootste ondernemingen 70 % van de produktie
in handen hadden, als kritische strook werden genomen. Boven of
onder dat gebied viel geen verband tussen winstvoet en concen-
tratie-graad te constateren. Dat bracht  Bain  tot het vermoeden,
dat de prijsconcurrentie binnen matig geconcentreerde bedrijfs-
takken veel intenser is dan in hoog geconcentreerde bedrijfstakken.
Zonder op de merites van deze interpretatie in te gaan, zij gecon-
stateerd dat het opstellen van theorieen omtrent de concurrentie
binnen meer of minder geconcentreerde bedrijfstakken weinig
perspectieven biedt. Dergelijke theorieen behouden bij de huidige
stand van kennis een arbitrair karakter.

Verondersteld dat de oligopolisten onderling geen prijsconcur-
rentie voeren, dan nog rijst de vraag in welke mate de potentiele
J. J. S. Bain, Relation of profit rate to industry concentration, The Quarterly
lournal of Economics, August 1951.
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concurrentie van nieuw te vestigen ondernemingen en de feitelijke
concurrentie van kleine ondernemingen een neerwaartse druk op
de door de oligopolisten te stellen prijzen uitoefenen. Aangezien
deze beide vormen van concurrentie aan de oligopolisten norma-
liter een vrij nauwe speelruimte in de prijsstelling laten, wordt de
onzekerheids-marge aanzienlijk beperkt en is de intensiteit van de
concurrentie tussen de oligopolisten een minder belangrijk vraag-
stuk. Dit geldt althans voor het geval de oligopolisten de door de
externe concurrentie gestelde grenzen met te boven gaan. In be-
drijfstakken waar het uit een oogpunt van winststreven wel aan-
trekkelijk is deze grenzen te overschrijden, kunnen zich compli-
caties voordoen en neemt de onzekerheid omtrent de gang van
zaken toe. Deze mogelijkheid komt aan het einde van dit hoofdstuk
aan de orde.

Wij zullen in het vervolg aannemen dat de oligopolistische onder-
nemingen onderling geen prijsconcurrentie voeren. Bij verschil
van mening over de hoogte van de optimale prijs zal de onder-
neming die de laagste prijs voorstaat, de doorslag geven. De ver-
deling van de afzet over de onderscheiden oligopolisten beschouwen
we als gegeven.

In vele oligopolistische bedrijfstakken blijven zoals gezegd een
aantal kleine ondernemingen bestaan. We veronderstellen, dat
deze ondernemingen een polypolistische prijspolitiek voeren; zij
beschouwen het algemeen prijspeil in de bedrijfstak als een gegeven,
niet te beinvloeden grootheid.

§ 2. COURNOT EN CHAMBERLIN

Gegeven de veronderstelling dat de oligopolisten onderling geen
prijsconcurrentie voeren, heeft de theorie, welke Cournot voor
monopolistische situaties heeft ontworpen, de oudste rechten om
ook op oligopolistische bedrijfstakken te worden toegepast.-}Zijn
analyse van de optimale prijs mondt uit in de volgende formule: 1

e e
p -..ni=..(1-4.ke-1 e-1

Hierin symboliseert e de (absolute waarde van de) elasticiteit
van de vraag naar de produkten van de bedrijfstak. Eenvoudigheids-
1. Het bewijs van deze formule is opgenomen in de appendix.
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halve is aangenomen  dat de afzet-elasticiteiten voor de afzonderlijke
ondernemingen bij een gezamelijke verandering van de prijzen
gelijk zijn. Verondersteld is voorts dat de oligopolisten de gehele
produktie van de bedrijBtak in handen hebben. In de formule
staan m en k voorde marginale resp. de gemiddelde kosten; kosten-
verschillen tussen de afzonderlijke ondernemingen blijven hier
buiten beschouwing. Voorts geeft s de absolute waarde weer van
de elasticiteit van de gemiddelde kosten   t.o.v. het produktievolume.

De met deze formule corresponderende prijs leidt tot de grootst
mogelijke winst, zolang mag worden aangenomen dat hierdoor
geen nieuwe vestiging wordt uitgelokt. Dit laatste is o.i. van belang.
Daartegenover staat wel dat de oligopolisten niet met lage prijzen
genoegen behoeven te nemen, wanneer zij er maar voor zorgen in
de voorkomende gevallen zo fel op nieuwe vestigingen te reageren,
dat een reputatie wordt opgebouwd, welke nieuwe concurrenten
afschrikt. Het is evenwel duidelijk dat moeilijk een zodanige repu-
tatie kan worden gecreeerd, dat efficiente en kapitaalkrachtige
ondernemingen worden weg geconcurreerd. Zo het al mogelijk
zou zijn eenmaal toegetreden, sterke ondernemingen weer te ver-
dringen, zouden daarmee naar verhouding grote kapitalen zijn
gemoeid.

Dit geldt trouwens ook -- zij het in mindere mate - als het om
zwakkere concurrenten gaat. De prijs moet dan een tijd lang be-
neden de variabele kosten van de nieuwe onderneming worden
gehouden, terwijl tegelijkertijd de produktie aanmerkelijk moet
worden vergroot, hetgeen veelal relatief hoge kosten zal meebrengen.
Slechts in een beperkt aantal gevallen - met name wanneer de
markt in kleine delen uiteen valt zodat de prijzenoorlog tot een
enkele plaats of een enkel produkt kan worden beperkt - valt   het
te verwachten dat een dergelijke agressieve politiek aantrekkelijk
zal zijn. Dat de situatie in de regel anders ligt, wordt bevestigd door
het feit dat de sterke ondernemingen in vrijwel alle bedrijfstakken
naast zich ook aan kleine, zwakkere ondernemingen een plaats
laten. 1 Buitendien kan in voorkomende gevallen van vestiging op
relatief grote schaal worden geconstateerd, dat zulks in de regel

1. Dit verschijnsel kan ten dele doch meestal niet geheel worden verklaard door
het bestaan van speciale hoeken in de markt, d.w. z. dat aan kleine onder-
nemingen de produktie wordt overgelaten van speciale produkt-varieteiten,
waarnaar slechts weinig vraag is.
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niet tot een dermate ingrijpende prijzenoorlog leidt dat 66n of
meer van de betrokkenen de bedrijfstak moeten verlaten.

Onderzocht moet dus worden of een prijs h la Cournot tot  '
nieuwe vestiging leid. Daarbij nemen we voorshands aan dat het
produktievolume van de afzonderlijke ondernemingen groter is
dan de minimale produktie-omvang,_welke vereist is om tegen zo

t, laag mogelijke gemiddelde kosten te produceren.j De gemiddelde
kosten op lange termijn ondergaan dan als gevolg'van wijzigingen
in het produktie-volume geen veranderingen. De waarde van s is
dan nul, zodat de formule wordt gereduceerd tot:

e

P-eZI-1.k
Eerder is reeds betoogd dat de elasticiteit van de vraag naar de
produkten van een bedrijfstak normaliter ten hoogste 2 A 3 bedraagt.
Volgens deze formule zou de prijs minstens   1,5   A   2   maal   zo   hoog
zijn als de gemiddelde kosten (incl. normale kapitaalbeloning).
In feite zijn de vestigings-belemmeringen niet zo groot, dat zo'n
enorme winsten kunnen worden gemaakt, zonder toetreding aan  te
trekken. De conclusie is, dat de bovenstaande formule normaliter
geen  evenwichts-situatie op linge termiin weergeeft.

Deze stelling moet worden aangevuld voor bedrijfstakken, die teza-
men een sector vormen. In dergelijke bedrijfstakken kan de afzet-
elasticiteit aanmerkelijk hoger liggen dan hierboven is aangeno-
men. Indien alle bedrijBtakken in de sector een oligopolistische
structuur hebben, is het denkbaar dat tussen de bedrijfstakken
geen prijsconcurrentie wordt gevoerd teneinde de winst voor de
sector als geheel te maximeren. Aangezien de afzetelasticiteit voor
de sector relatiefgering is, behoeft onze negatieve conclusie over de
toepasbaarheid van de Cournot-formule in dit geval geen wijziging.

Het is ook mogelijk, dat de bedrijfstakken bij de prijsstelling meer
of minder onafhankelijk te werk gaan. Het kan bijv. zijn dat de
ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak het prijspeil in de
overige bcdlijfsiakken als een gegeven grootheid beschouwen. Bij
wijze van eerste benadering kan de bovenstaande formule op de
prijsstelling in de afzonderlijke bedrijfstakken worden toegepast;
e staat dan voor de elasticiteit van de vraag naar de produkten van
een bepaalde bedrijfstak. Wanneer e zo groot is, dat de daarmee
corresponderende overwinstmarge - bij gegeven toetredings-
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barri2re - geen nieuwe vestiging uitlokt, geeft de formule de
evenwichts-prijs weer.

Het kan ook zijn, dat 66n van de bedrijfstakken oligopolistisch is
en de overige bedrijfstakken van de sector een polypolistische
structuur hebben. De oligopolistische ondernemingen kunnen er
dan van uitgaan, dat het prijspeil in de polypolistische bedrijfs-
takken op lange termijn op het niveau van de gemiddelde kosten
wordt gehandhaafd.

Een overeenkomstige situatie kan zich voordoen, wanneer een
bedrijfstak met een geringe afzetelasticiteit uit meerdere segmenten
bestaat, die ieder voor zich een hoge afzetelasticiteit hebben.
De prijsvorming in bedrijfstakken, die uit een oligopolistisch en
een polypolistisch segment bestaan, wordt in § 5 nader geanaly-
seerd. Het is ook denkbaar, dat de afzonderlijke segmenten door
verschillende oligopolistische groepen worden beheerst. In de
practijk komt zo'n situatie echter zelden voor.

We laten de prijsvorming in sectoren en segmenten nu rusten en
keren terug tot de hoofdlijn van het betoog.

Chaqiberlin 1  heeft de theorie verder uitgewerkt  door  ook  de
vestiging van nieuwe onderngningen in de bgchouwing te ketrek-
ken. Hij gaat er van uit d-atde gevestigde ondernemingen noch op
het gebied van de produktie noch op het gebied van de verkoop,
voordelen genieten vergeleken met nieuwe concurrenten. Hierop
berust zijn s elling dat op den duur door een procesyan toefrgling_gf
uittreding een situatie wordt bereikt2 waa»ij  allf  onder-nemingen_ _

, normale winsten behalen maar ook niet meer dan dat. Hoe dit in
zijn werk gaat, wordt voor een representatieve onderneming in de
volgende grafiek geillustreerd. 2

' Als in de uitgangssituatie de vraagcurve (Vu) althans ten dele
boven de kostencurve (K) ligt, is het mogelijk een productie-
1.  E. H. Chamderlin, op. cit.
2. Deze grafiek gelijkt sterk  op de grafiek in hoofdstuk  III; er is evenwel een

/ belangrijk verschil. Aan de vraagcurve te dezer plaatse  ligt de hypothese  ten
    grondslag, dat een prijswijziging van onderneming A gepaard gaat met

 
gelijke proportionele veranderingen van de prijzen van de overige onder-
nemingen in de bedrijfstak; in hoofdstuk III is daarentegen verondersteld  dat
een prijswijziging van A niet tot veranderingen leidt in de prijzen van de

' overige ondernemingen. De elasticiteit  van de vraagcurve  is   in het laatste
geval normaliter veel groter dan  in  de hier besproken situatie.
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volume te kiezen, waarbij de prijs hoger is dan de gemiddelde
kosten. 1

Er kunnen dan m.a.w. meer dan normale winsten worden ge-
maakt. Chamberlin veronderstelt dat de oligopolisten deze gelegen-
heid  te baat nemen  en bij gevolg toetreding van nieuwe onder-
nemingen uitlokken.

prus,

gem kosten
VU

K
Ve

Pe

VU

1

K

Ve

Xe produktie volume

Het marktaandeel van de afzonderlijke ondernemingen wordt
hierdoor verminderd; in de grafiek verschuift de vraagcurve dan
naar links. Dit proces gaat door totdat de vraagcurve de stand Fe
heeft bereikt, waar zij raakt aan de kostencurve. Dan kan nog
slechts een normale winst worden behaald bij de prijs Pei alle
andere mogelijke prijzen zouden minder dan normale winsten
oplevereIQ Uiteindrlijk wordt een situatie bereikt, waarbij de moge-
lijkheden van de bedrijfstak om overwinst te maken geheel worden
benut voor het in stand houden van minder efficiente werkmethoden

1. Wanneer de vraagcurve geheel onder de kostencurve ligt, kunnen bij geen
enkele productie-hoeveelheid normale winsten worden behaald. De bedrijfstak
moet dan worden gesaneerd door een proces van uittreding.
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als gevolg van produktie op te kleine schaal. In de formule
e

p - ezn  . (1 - s) . k,  zou s dan zo groot worden dat  het pro-

:

dukt -e     . (1 -s) gelijk wordt aan 66n; p is dan gelijk aan k.
e-1

1 De conclusie van Chamberlin dat meer dan normale winsten
worden geelimineerd kan intussen skchb als benadering gelden.
De raaklijn-situatie kan in de practijk normaliter niet precies
worden bereikt, omdat de toetreding (resp. uittreding) van 66n
onderneming een aanzienlijk effect heeft. Ligt in de uitgangs-
situatie de FF-curve enigszins boven de kostencurve, dan behoeft
toetreding toch niet aantrekkelijk te zijn, omdat het marktaandeel
van de afzonderlijke ondernemingen daardoor zozeer zou ver-
minderen, dat de vraagcurven geheel onder de kostencurven
komen te liggen.

Onder zekere voorwaarden  kan uit deze theorie worden afgeleid,
dat de afzonderlijke oligopolisten in de evenwichts-situatie gelijke
prijzen en gelijke produktievolumina moeten hebben. Aan deze
voorwaarden wordt door bedrijfstakken met weinig produkt-
differentiatie voldaan. Men mag dan immers aannemen dat de
kostencurven gelijk zijn, terwijl ook de elasticiteiten van de diverse
vraagcurven eenzelfde waarde hebben.

Hieruit kan worden opgemaakt dat het raakpunt tussen kosten-
en vraagcurven voor de afzonderlijke ondernemingen bij 66n en het
zelfde produktie-volume liggen zal. Bij een aanzienlijke mate van
produktdifferentiatie is meer varieteit mogelijk. Deze meer ge-
compliceerde situaties kunnen hier onbesproken blijven.

Ons beperkend tot de bedrijfstakken zonder produktdifferen-
, tiatie, valt het op dat Chamberlin niet voldoende adstrueert op
welke wijze de gelijkheidvan marktaandelen - zonder welke in
zijn gedachtengang geen evenwichts-situatie denkbaar is - tot
stand komt. Indien de marktaandelen in de uitgangssituatie ongelijk
zijn, 1 is o.i. op geen enkele wijze te beredeneren dat aan deze

1.  Is bij volstrekte homogeniteit te verwachten, dat de marktaandelen over  een
langere periode gezien gelijk zijn, omdat de kopers zich 'at random' over de
verkopers verdelen? Deze, o.i. niet zonder meer bevestigend te beantwoorden
vraag laten we hier rusten, omdat aan de voorwaarde van volstrekte homoge-
niteit in de industriele practijk vrijwel nooit wordt voldaan. In feite zijn de
marktaandelen van de oligopolisten normaliter niet gelijk.
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ongelijkheid op den duur een einde zal komen. Hiermee komt de
theorie van Chamberlin   in de lucht te_-hangen. Houdt   men   er
rekening  mee  dat de marktaandeln  over het algemeen niet gelijk
zijn, dan kan uiteraard geen oplossing worden geconstrueerd,
waarbij alle oligopolisten tegelijkertijd normale winsten behalen,
tenzij de ondernemingen alle tenminste de uit efficiency-oogpunt
optimale omvang zouden hebben en de prijs gelijk zou zijn aan het
minimum der gemiddelde kosten. Dit laatste is echter in tegenspraak
met de conclusies van Chamberlin; het laat zich trouwens ook  moei-
lijk rijmen met het streven naar maximale winst.

Zelfs als per toeval de door Chamberlin geconstrueerde raaklijn-
situatie zou zijn bereikt, liggen daarin toch destabiliserende
krachten besloten. Voor ondernemingen die - bijv. door middel
van een fusie - kunnen bewerken dat hun vraagcurve naar rechts
verschuift, liggen belangrijke overwinsten in het verschiet. Even-
eens is niet bewezen dat nieuwe toetreding onder die omstandig-
heden niet aantrekkelijk is, zolang de mogelijkheid niet kan worden
uitgesloten dat de nieuwe onderneming een marktaandeel kan
verwerven dat groter dan het gemiddelde is.

Zijn de conclusies van Chamberlin theoretisch onvoldoende
onderbouwd, zij zijn evenmin in overeenstemming met de resul-
taten van empirisch onderzoek. Zoals gezegd heeft Bain geconsta-
teerd dat in de door hem onderzochte oligopolistische bedrijfs-
takken het grootste deel van de produktie wordt verzorgd door
bedrijven van efficiente grootte. Voorts zij bedacht dat de volgens

e
Chamberlin vereiste gelijkheid:         .  . ( 1 - s) = 1 niet gemak-e-1

kelijk kan worden gerealiseerd. Aangezien het eerste decl van dit
produkt normaliter niet kleiner is dan 2, zou s een waarde moeten
bereiken van 0,5. Uit de door Bain gepubliceerde resultaten
kunnen echter geen grotere waarden voor s worden afgeleid dan
0,1. Misschien zouden hogere waarden zijn gevonden, wanneer
de produktie op kleinere schaal was opgezet dan in feite kon worden
gecoiistateerd. Voordat de oligopolistische ondernemingen tot zo
geringe afmetingen zouden zijn teruggebracht, zou de structuur
van de bedrijfstakken echter reeds tot polypolistisch zijn geevolueerd.

Al met al is onze conclusie dat theorieen, volgens welke het
verschil tussen de prijs en marginale kosten wordt bepaald door de
elasticiteit van de vraag op het niveau van de bedrijfstak, in de
8
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regel niet op de practijk van toepassing zijn. 1 Met enkele moderne
auteurs, waaronder met name Bain en Witteveen, zijn we van
mening, dat de potentiele concurrentie van nieuw te vestigen be-
drijven en de feitelijke concurrentie van kleine gevestigde onder-
nemingen de belangrijkste limiterende factoren vormen bij de
prijsstelling van oligopolistische ondernemingen.

§ 3. BELEMMERINGEN VOOR VESTIGING OP GROTE SCHAAL

Wanneer een nieuwe onderneming zich op grote schaal vestigt,
behoeft dat volgens Chamberlin voor haar geen bijzondere na-
delen mee te brengen. In recente publikaties hebben Bain, Sylos-
Labini en Modigliani een ander standpunt ingenomen. 2  De
essentie van hun betoog kan als volgt worden weergegeven.

Stel dat de gevestigde ondernemingen hun produktievolume na
een eventuele nieuwe vestiging handhaven op het oorspronkelijke
niveau,  dan zal de prijs na toetreding van een bedrijf van optimale
grootte dalen met b/e %, waarbij b de efficiente bedrijfsomvang
als percentage van de totale produktie van de bedrijdtak voorstelt       en e de ela§ticiteit van de vraag naar het produkt van de bedrijfstak.
Als b bijv. 5 % van de totale afzet uitmaakt en de afzetelasticiteit
*  bedraagt,  moet de prijs  met  1 0 % dalen  om de extra-produktie
geheel te kunnen afzetten. Aangenomen dat de gevestigde zowel
als de nieuwe ondernemingen deze repercussies in hun bereke-
ningen betrekken, volgt hieruit dan weer, dat de gevestigde onder-
nemingen hun prijs  b /e % boven het minimum-niveau  van  de  ge-
middelde kosten kunnen stellen, zonder dat daardoor de vestiging
van nieuwe bedrijven van efficiente grootte wordt uitgelokt.       - 7

Een complicatie is, dat vestiging op kleinere schaal betere pers-
pectieven kan inhouden; het nieuwe bedrijf ondervindt dan welis-        
waar een kostennadeel, maar daar staat tegenover dat het prijs-
drukkende effect van de toetreding geringer is.

1. Deze conclusie betreft de prijsvorming op lange termijn. De betekenis van de
afzet-elasticiteit voor de prijsvorming op korte termijn zal in het vervolg nog ter
sprake komen.
2. J· S. Bain, Barriers to New Competition  1956; P. Sylos-Labini, Oligopolio e
progresso tecnico, 1956 (Engelse vertaling verschenen in  1962); F. Modigliani,
New Developments on the Oligopoly Front, Journal of Political Economy,
June 1958.
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Stel dat het nieuwe bedrijf een produktie-omvang van * b kiest     l
en dat de gemiddelde kosten een fractie c hoger liggen dan bij de
efficiente produktie-omvang b. Indien nu geldt dat f b/e +c< ble   o
dan is * b een aantrekkelijker toetredingsomvang dan b.                 4

Aangetoond kan worden dat het nadeel voor nieuwe concur-
renten groter   is bij vestiging van een bedrijf ter grootte   b  dan  bij
vestiging op kleinere schaal, indien s < b/e, waarbij s wederom de
kosten-elasticiteit bij vermindering van de produktie voorstelt. In dat               
geval is de vestigingsbelemmering het geringste bij de toetredings-        
omvang (z), waarvoor geldt z - s . e. 1 Vestiging op kleinere schaal
wordt dus waarschijnlijker naarmate de efficiente

produktie-omvang         '_jgroter is, de kostencurve vlakker (s kleiner) en de afzetelasticiteit
geringer is. Wanneer de gevestigde ondernemingen toetreding
willen vermijden, zullen zij hun prijzen vanzelfsprekend zodanig
moeten stellen dat ook de vestiging van een kleiner bedrijfgeen meer
dan normale winst in het vooruitzicht stelt.

De weergegeven theorie is niet zonder bedenkingen. De voor
deze analyse essentiele veronderstelling, dat de gevestigde onder-
nemingen hun produktie na de nieuwe vestiging constant houden
en een dienovereenkomstige prijsverlaging doorvoeren, is in feite
arbitrair gekozen. Het dubieuze van deze hypothese springt in
het oog wanneer men zich voorstelt, wat er gebeurt, indien 66n
van de potentiele concurrenten, al is de geldende prijs lager dan
het niveau, waarbij - volgens de theorie - nieuwe vestiging aan-
trekkelijk zou zijn, toch tot vestiging besluit. De consequentie zou
zijn dat de bedrijfstak tot in lengte van dagen met minder dan nor-
male winsten zou werken;  dit komt ons absurd voor.

1. Een verhoging van z met 1 % heeft tot gevolg:

a. Een extra prijsdaling. Verhoging van de totale afzet van de bedrijfstak met
1   %   zou an prijsdaling  met 1 /e % vereisen. Verhoging   van z met  1  %  heeft  dus
een   prijseffect   van z/e %.

b.   Een   kostendaling   met  s  % .

Verhoging van z is aantrekkelijk zolang de kostenverlaging groter is dan de
extra prijsdalings >zle. Inkrimping van z is geboden indiens <z/e. De optimale
waarde   van z wordt dus bereikt   bij:   z  -s e.
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Betreffende de wijze, waarop de gevestigde ondernemingen
reageren op nieuwe vestiging, neemt Bain een meer gereserveerd
standpunt in. Na vermelding van een aantal mogelijke 'reactie-

hypotheses' concludeert hij, dat de realiteit waarschijnlijk het
midden houdt tussen de eerdergenoemde veronderstelling en een
tweede gedragshypothese, volgens welke de gevestigde onder-
nemingen na de toetreding hun prijzen constant houden en aan de
toetreder een evenredig deel van de markt gunnen. In de door Bain
onderzochte bedrijfstakken zou de nieuwe onderneming een
markt-aandeel krijgen niet kleiner dan de efficiente produktie-
grootte. Bijgevolg zouden de oligopolisten - willen zij toetreding
vermijden - de prijs niet hoger kunnen stellen dan het minimum
der gemiddelde kosten.

Hoe de gang van zaken zal zijn bij toetreding op grote schaal
valt niet met zekerheid te zeggen, zo erkent Bain terecht. Eensdeels
is van betekenis,  dat de gevestigde ondernemingen door produktie-
beperking of eventueel door een zekere prijsverhoging er veel aan
kunnen doen om de terugslag van een nieuwe vestiging op de
winsten te matigen. Hiertoe bestaat aanleiding, omdat zij - afge-
zien van voordelen die zij uit anderen hoofde kunnen genieten
vergeleken met de nieuwe concurrent - de toetreder geen verliezen
kunnen toebrengen zonder tegelijkertijd zelf in een verliespositie
te geraken. Anderdeels mag niet bij voorbaat worden aange-
nomen dat de nieuwe verdeling van de markt, waartoe vestiging
op grote schaal noodzaakt, zonder slag ofstoot tot stand zal komen.
De repercussies, waartoe de kans groot is, zijn o.i. niet van blij-
vende doch van voorbijgaande aard. Dit kan het beste worden
toegelicht aan de hand van een model, waarin expliciet met de
economische groei rekening gehouden wordt.

Door de vestiging van een nieuw bedrijf van efficiente omvang
wordt de totale produktiecapaciteit in eerste instantie groter dan
nodig is om bij de geldende prijs aan de vraag te kunnen voldoen.
Dat hierop onmiddellijk zou worden gereageerd met een prijsver-
hoging en een dienovereenkomstige produktie-beperking is -
hoewel in theorie niet ondenkbaar - zeer onwaarschijnlijk. Dat de
gevestigde ondernemingen hun produktie enigszins beperken om de
prijs in de nieuwe situatie op het oorspronkelijke niveau te houden
is zeer wel mogelijk. De toetreder zal er dan op moeten rekenen dat

hij een groter deel van zijn produktiecapaciteit dan zijn oudere
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collega's onbenut zal moeten laten; de rentabiliteits-situatie    van
de nieuwe onderneming zal dus in eerste instantie relatiefongunstig
ZlJn.

Omtrent de grootte van dit nadelige verschil valt theoretisch
slechts te zeggen, dat het niet groter zal zijn dan de winstderving,
die zou optreden in geval de prijzen zover zouden worden verlaagd
dat de produktie-capaciteit volledig kan worden benut. Wij zullen
dit laatste geval als uitgangspunt nemen om de voor de toetreder
,ongunstigste mogelijkheid te illustreren.

/   We kunnen aannemen dat de winsten in eerste instantie zullen
/ dalen 1*neden het normale niveau. 1 Na verloop van tijd komt
L«ihierin Verbeteringl Vooreerst  is het mogelijk  dat de gevestigde

ondernemingen hun produktie-capaciteit geleidelijk verminderen.
In de praktijk roept inkrimping ernstige weerstanden op, zodat
men hierop slechts mag rekenen wanneer de vooruitzichten voor
de toekomst zeer somber zijn geworden. Aangezien toetreding
onder deze voorwaarden weinig aanlokkelijk is, zullen wij de moge-
lijkheid van inkrimping buiten beschouwing laten. Wel mag
worden aangenomen dat de uitbreidings-investeringen aanmerkelijk
zullen worden gereduceerd; eenvoudigheidshalve nemen we aan
dat de uitbreidingsinvesteringen geheel achterwege blijven. 2
Aangezien de economische groei leidt tot een geleidelijke toene-
ming van de vraag, zal de prijs bij volledige benutting van de pro-
duktie-capaciteit weer gaan oplopenj Wanneer het oorspronkelijke
prijsniveau weer is bereikt zullen de uitbreidingsinvesteringen zich
herstellen en zal de expansie verder bij gelijkblijvende marktaan-

L:'delen plaatsvinden.
Laat ons veronderstellen dat de efficiente produktieomvang

10 % bedraagt, de jaarlijkse toeneming van de vraag 5 % en de
afzet-elasticiteit 1 is. In het eerste jaar na de nieuwe vestiging

1. Wij zoeken immers naar de prijs, welke geen toetreding uitlokt. Als de toe-
treder van de aanvang af normale winsteh zou behalen, zou nieuwe toetreding
uiteraard wel aanlokkelijk zijn.
2. Deze hypothese is gezien vanuit het standpunt van de loetreder wellicht
aan de optimistische kant. Daar staat echter tegenover dat de gevestigde onder-
nemingen de door de toetreding veroorzaakte vergroting van de capaciteit
geruime tijd van tevoren - de  bouw van produktie-installaties kost tijd -
kunnen zien aankomen en hun investeringsplannen dienovereenkomstig kunnen
herzien. Op dit laatate punt is gewezen door B. L. Johns, Barriers to entry  in  a
dynamic setting, The Journal of Business, december  1963.
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daalt de prijs dan tot 10 % beneden het oorspronkelijke niveau,
in het tweede jaar vermindert dit verschil tot 5 % en in het derde
jaar wordt het oorspronkelijke peil weer bereikt. Berekend over een
periode   van   10 h  1 5 jaar, bedraagt het prijseffect gemiddeld   ca.
1 % per jaar. De gevestigde ondernemingen zouden de prijs dus
1 % boven het minimum der gemiddelde kosten kunnen stellen
zonder nieuwe vestiging uit te lokken. 1

Aangezien de efficiente produktie-omvang in de door Bain onder-
zochte bedrijfstakken - behalve bij sommige kleine deelmarkten
-  niet   hoger (en meestal geringer)   dan   1 0 % bleek   te  zijn,   kan
men stellen, dat de economies of scale bij de Amerikaanse ver-
houdingen in expanderende bedrijfstakken in de regel ten hoogste
een vestigingsbelemmering van l A 3% kunnen veroorzaken. In
uitzonderingsgevallen komt de barridre overeen met 4 A 5 % van
de gemiddelde kosten. 2 Voorts geldt, dat vestiging van een bedrijf

J van efficiente omvang te verkiezen is boven toetreding op kleinere
schaal. (Zie onderstaande formule).

Op de kleine deelmarkten in de Ver. Staten en op de nationale
markten van West Europa zal de efficiente produktie-omvang
dikwijls een hoger percentage van de totale produktie uitmaken.
We hebben daarom ook de toetredingsmogelijkheden bij zeer aan-
zienlijke economies of scale geanalyseerd.

Uitgaande van de bovenbeschreven beginselen kan, zoals in
de appendix is geadstrueerd de optimale toetredingsgrootte (r) bij
benadering gelijk worden gesteld aan:

z glfs.  &  0  6.   (1   +  4

Hierin symboliseert s wederom de kostenelasticiteit, e is de afzet-
elasticiteit, g de jaarlijks toeneming van de vraag en r de jaarlijkse
disconto-voet.

De formule geldt uiteraard slechts voor het geval z geringer is
dan    b (efficiente bedrijfsgrootte). Aangenomen    dat de diverse
parameters constant blijven in de loop van de tijd,maakt de opti-

1. Dit cijfer zou volgens de formule van Sylos 10 maal en volgens Bain ca. 5
maal zo hoog uitkomen.
2. De genoemde cijfers veronderstellen een redelijk expansietempo van de
vraag.
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male toetredingsgrootte een vast percentage uit van de totale pro-
duktie van de bedrijfstak.

Bij de prijsstelling kunnen de gevestigde ondernemingen het
minimum der gemiddelde kosten met een marge u verhogen,
zonder toetreding   uit te lokken:

v-dtc=*s+11/ +C
1 s. g ) - g)
F   e.(1 + r)

Hierin symboliseert d het prijsdrukkende effect van de toetreding;
*c stelt het verschil voor tussen de gemiddelde kosten van de toe-

tredende onderneming (bedrijfsgrootte kleiner dan b) en het mini-
mum der gemiddelde kosten. Deze laatste grootheid verhoogd met

- d en c vormt de limietprijs.

Stel s - 0,05; r = 0,10; g = 0,05; e = 1; b = 0,50.  De opti-
male toetredingsomvang bedraagt dan bijna 25 % van de
totale produktie. Bij de gegeven waarden van s en b zou c op
ongeveer 3 % uitkomen. Het verschil (v) tussen de limietprijs en
het minimum der gemiddelde kosten zou dan ca. 6 % bedragen.
De overwinstmarge van de oligopolisten kan bij deze prijs echter
minder dan 6 % bedragen, omdat niet is gezegd dat hun bedrijven
van efficiente omvang zijn; ook bij de gevestigde ondernemingen
kunnen de gemiddelde kosten hoger liggen dan het minimale
niveau.

Dit brengt ons tot het empirisch geconstateerde feit, dat in vrijwel      
alle bedrijfstakken ondernemingen voorkomen van minder dan  <
de efficiente grootte. Volgens Sylos en Bain kunnen de voordelen   i
van produktie op grote schaal al gauw tot een aanzienlijke vesti-
gingsbarritre leiden. De oligopolisten kunnen dan een niet onbe-
langrijk positief verschil tussen de prijs en de minimale gemiddelde       s
kosten handhaven, hetgeen ook voor kleine bedrijven een bestaans-
mogelijkheid zou openen.

In bedrijfstakken waar, - zoals in de Ver. Staten veelal het
geval is - de efficiente bedrijfsomvang niet zeer groot is, kan het
bestaan van kleinere ondernemingen naar ons inzicht slechts in
geringe mate op deze wijze worden verklaard. Bij aanmerkelijke
economies of scale  is deze mogelijkheid wel aanwezig.  In ons voor-
beeld zou de prijs 6 % boven het minimum der gemiddelde kosten
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liggen. Bij deze prijs zou een bedrijf, ter grootte van een kwart
van de efficiente omvang nog normale winsten kunnen behalen.
Vanzelfsprekend zou voor dergelijke bedrijven een verdere ex-
pansie aantrekkelijk zijn, doch de concurrentie-verhoudingen binnen
de bedrijfstak zullen dat niet toelaten. Als enige weg blijft dan een
fusie over, doch de weerstanden daartegen worden - met name
zolang nog normale winsten worden behaald - niet licht over-
wonnen. In bedrijfstakken met belangrijke economies of scale kan
het dus zeer wel gebeuren dat bedrijven van minder dan de effi-
ciente omvang naast elkaar blijven bestaan. 1

De vraag rijst, of het voor de oligopolisten uit een oogpunt van
winst aantrekkelijk is een gematigde prijspolitiek te voeren, waarbij
toetreding wordt vermeden. Ter vergelijking dienen uiteraard de
gevolgen van overschrijding van de limietprijs bekend te zijn. Laat
ons aannemen, dat de oligopolisten een globaal idee hebben van
de mate, waarin potentiele concurrenten op gunstiger dan normale
winstperspectieven reageren. We veronderstellen dat de relatie
tussen de jaarlijkse omvang van de nieuwe vestiging en de bij toe-
treding te behalen overwinst als volgt kan worden weergegeven:

n-. D e.u. . . . . . . . . . . . . . . .0)

Hierin symboliseert n de toetreding berekend op jaarbasis en uit-
gedrukt als percentage van de bedrijfstakproduktie; de factor 9
geeft de intensiteit van de potentiele concurrentie weer; u is de bij
toetreding te realiseren overwinst per eenheid produkt, uitgedrukt
als percentage van de gemiddelde kosten. 2 Een ernstige moeilijk-

1. Het empirisch onderzoek van Weiss bevat aanwijzingen dat het genoemde
vcrschijnsel zich voordoet in bedrijfstakken, waar de produktie van een bedrijf
van efficiente grootte  meer  dan  5  &   1 0 % uitmaakt  van de totale produktie  van
de   bedrijfstak.   L. W. Weiss, The Survival Technique   and the Extent  of Sub-
optimal Capacity, The Journal of Political Economy,  June   1964. Verg. voorts
H. C. Eastman et S. Stijkolt, Le Fonctionnement de deux oligopoles au Canada,
Economic Appliqu6e, janvier-mars 1961.
2. Een belangrijke grootheid, welke kortheidshalve niet expliciet in de boven-
staande formule tot uitdrukking is gebracht, vormt de verhouding tussen het
aangewende kapitaal en de omzet. Stel dat de genoemde verhouding (x) in
bedrij fstak  A 0,5 bedraagt  en in bedrijfstak B gelijk  is  aan 1. Indien  u in beide
bedrufstakken 5 % bedraagt, is bij toetreding tot A een extra kapitaalrendement
van   1 0  % te realiseren, terwijl bij vestiging  in B slechts  5 % extra rendement  is
te behalen. Het ligt voor de hand, dat onder deze omstandigheden de nieuwe
vestiging in A groter zal zijn dan in B. Hiermee kan expliciet worden rekening
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heid is dat omtrent de grootte van cL geen empirische gegevens ter
beschikking staan. 1 Een zeer globale aanwijzing kan worden ont-
leend aan de in hoofdstuk III vermelde cijfers van Stigler inzake
de nieuwe vestiging en het kapitaalrendement in snel groeidende,
(weinig geconcentreerde) bedrijfstakken. Mede aan de hand hier-
van ramen we de waarde van 9 zeer tentatief op 0,5 A 3.

We   vergelijken de winst    ( Wi), welke   bij de limietprijs wordt
behaald, met het volgende alternatief ( WI,). De oligopolisten over-
schrijden de limiet-prijs met een marge u, welke zo beperkt blijft
dat gedurende een periode  (T) van  10 h 20 jaar slechts 66n vesti-
ging op grote schaal valt te verwachten. 2 Volgens bovenstaande
formule zal u geringer moeten zijn naarmate de optimale toe-

tredingsomvang (z) kleiner is <u = 3.}.
Overschrijding van de limiet-prijs brengt uiteraard voor de

oligopolistische ondernemingen het voordeel mee van een extra
hoge prijs. Daar staan twee nadelen tegenover a) de afzet van de
gevestigde ondernemingen wordt aangetast, b) de toetreding heeft
een prijsdrukkend effect   (d op jaarbasis).

W'=T(d + 6) X1
Wi, = T (u + 6-) Xi, = T (u + c-) X, (1-*.c)

Hierin symboliseert 6 het kostenvoordeel van de gevestigde onder-
nemingen ten opzichte van potentiele concurrenten. Voorts geven
XI resp.X'Ihet produktie-volume weer bij het eerste resp. tweede

a.ugehouden door de bovenstaande formule te vervangen door n = -. In de
X

Amerikaanse industrie ligt de waarde van x veelal tussen 0,4 en 0,8; het ge-
middelde cijfer bedraagt 0,6 (verg. Stigler, op. cit.). Wanneer wordt uitgegaan
van het extra kapitaalrendement na aftrek van vennootschapsbelasting (ca.
40 %),  kan de gemiddelde waarde van x gelijk worden gesteld  aan  1;  voor de
bovengenoemde grenzen kan dan 0,66 en 1,33 worden aangehouden.
1. E. Mansfield heeft met het empirisch onderzoek terzake een eerste aanvang
gemaakt; aan zijn studie is echier geen schatting van a te ontlenen. E. Mansfield,
Entry, Innovation and the Growth of Firms, The American Economic Review,
December   1962.
2.  Wanneer de prijzen hoog worden gesteld en nieuwe vestiging wordt uitgelokt,
behoeft in de practijk niet precies volgens de bij alternatief I I aangegeven wijze
te werk worden gegaan. De omschrijving van alternatief II is erop afgestemd
de berekening zo eenvoudig mogelijk te houden.
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alternatief. Bij de vergelijking tussen beide grootheden is de afzet-
elasticiteit gelijk gesteld aan nul. Alleen het effect van de toetreding
is  in XI/ verdisconteerd; deze factor  is  op   * z gesteld, omdat  de
nieuwe vestiging geacht wordt omstreeks het midden van de
periode plaats te vinden.1

Een op het weren van toetreding gerichte prijspolitiek is aan-
trekkelijk, indien:

Wl>Wll
of:

d -1- c->  (u + c-)  (1 - * L)

Aangezien u -   kan hiervoor worden geschreven:

Z
d +  * t z>  27=(1  - *z)

Naarmate d, e, z, T en ce groter zijn, wordt overschrijding van de
limietprijs minder aantrekkelijk. Anders gezegd werken een aan-
zienlijke vestigingsbarritre, een sterk accent op de lange termijn
( T)  en een sterke dreiging van potentiele concurrentie ten gunste
van een op het weren van toetreding gerichte prijspolitiek.

In de onderstaande tabel is voor diverse waarden van de overige
parameters aangegeven, welke waarde ou tenminste dient te hebben,
wil het aantrekkelijk zijn de limietprijs niet te boven te gaan
C Wi  >   Wil).

Parameters WI > WII, indien:

d           1           z           T
0,03 0,03 0,25         20               9 >0,3
0,03 0,03 0,25         10               9>0,6
0,005        -         0,05         20               ri > 0,5
0,005       -        0,05        10              9 > 1,0

1.   Een   correctie in verband   met de disconto-voet   en het groeitempo   van   de
vraag is eenvoudigheidshalve achterwege gelaten.
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De tabel doet vermoeden, dat overschrijding van de limietprijs
op lange termijn gezien niet licht de meest winstgevende politiek
zal zijn. Indien de economies of scale niet zeer belangrijk zijn
(lage waarden voor d, 6 en <) en indien de oligopolisten niet zeer
ver vooruit denken (lage waarden  voor   T),  is er echter een reele
kans (9 < 1), dat de prijzen op een hoog niveau worden gesteld
en aldus toetreding wordt uitgelokt. Hoe in dit laatste geval te
werk wordt gegaan, komt in het vervolg nog ter sprake.

Nog een opmerking over de lonen. Zoals eerder werd opgemerkt,
is het absolute loonniveau in oligopolistische bedrijfstakken hoger
dan in de weinig geconcentreerde, industriele bedrijfstakken. De
vraag rijst, in hoeverre deze extra kosten ten laste komen van de
overwinst. In verband hiermee is van belang, of nieuw te vestigen
ondernemingen eveneens deze hogere lonen zullen moeten betalen.
Het is aannemelijk dat deze vraag bevestigend kan worden beant-
woord, wanneer het gaat om de vestiging van vrij grote bedrijven.
Wanneer de prijspolitiek is gericht op het weren van dergelijke
oligopolistische ondernemingen, lijkt het waarschij nlijk    dat   de
extra loonkosten in de limiet-prijs kunnen worden doorberekend
en dus niet (of nauwelijks) ten koste gaan van de overwinst.  In een
vorig hoofdstuk werd voorts geconstateerd dat de grote bedrijven
hogere lonen betalen dan de kleine ondernemingen in dezelfde
bedrijfstak. De kostenverhouding kan aldus ten ongunste van de
eerste groep worden gewijzigd en daarmee ook de mogelijkheid
tot het behalen van overwinst. In het in hoofdstuk II genoemde
onderzoek van Bain betreffende de vorm van de kostencurven is de
bedrijfsomvang in verband gebracht met de efficiency zowel als
met de prijzen van de produktie-factoren. Men mag dus aannemen,
dat systematische loonverschillen reeds zijn verwerkt in de gegevens
betreffende de economies of scale.

§4. KOSTENVERSCHILLEN
 itteveen 1 heeft een model ontworpen, waarin de verhouding    I
tussen een groep van grote ondernemingen en een aantal kleine
ondernemingen centraal is gesteld. De laatste categorie produceert
met gemiddelde kosten ter grootte van k2; de gemiddelde kosten

1. H..T. Witteveen, Winstaandeel en Economische Groei, 1961.
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van de grote ondernemingen (ki) zijn v % lager dan k · Het
kostenverschil  is een gegeven constante en wordt niet beinvloed
door veranderingen ln het produktie-volume van de grote resp.

-_ kleine ondernemingen.
Nu lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk, dat de grote

ondernemingen hun kleine concurrenten uit de bedrijfstak zullen
verdrijven. In een statisch model, waarin alle veranderingen ver-
ondersteld worden zich zonder enige vertraging te voltrekken, zou
een dergelijke gedragslijn de grote ondernemingen inderdaad de
grootste winst opleveren. Houdt men evenwel rekening met het
feit dat de nodige aanpassingen slechts geleidelijk kunnen worden
gerealiseerd, dan komen de verhoudingen anders te liggen.1 I)aaronl
geven we hieronder een enigszins gewijzigde versie van hetWitteveen-
model.

Voorop zij gesteld dat de grote ondernemingen onderling geen
prijsconcurrentie voeren, terwijl daarentegen de kleine onder-
nemingen een polypolistische gedragslijn volgen. We zoeken de
prijspolitiek welke voor de oligopolisten de grootste winst op lange
termijn, d.w.z. in de lopende en de daarop volgende perioden,
oplevert.

Bezien we vooreerst de winst in de lopende periode. De produktie-
capaciteit van de kleine ondernemingen in de lopende periode
is een gegeven. Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat deze
capaciteit steeds volledig wordt benut.2 Wat de produktiecapaci-
teit van de oligopolisten betreft, wordt verondersteld dat deze
ondernemingen hun prijspolitiek zo lang vooruit voorbereiden,
dat de produktiecapaciteit hierop volledig kan worden ingesteld,
1.  Th. v. d. Klundert meent ook aan de hand van een statisch model te kunnen
verklaren, dat het winststreven van de oligopolisten in de gegeven situatie zal
resulteren in een oligopolistisch marktaandeel van (duidelijk) minder dan  100  %.
Dit statisch model sluit niet als mogelijkheid uit, dat de oligopolisten hun markt-
aandeel zonder belangrijke vertraging op 100 % kunnen brengen door de prijs
een te verwaarlozen fractie lager dan 4  te stellen. Dit laatste alternatief zou bij
de gemaakte veronderstellingen de voorkeur verdienen boven de door de auteur
beschreven gedragswijze, waarbij het oligopolische marktaandeel zoals gezegd
duidelijk geringer is dan 100 % en de prijs gelijk is aan kz· Het model van v. d.
Klundert geeft daarom geen aanvaardbare verklaring voor de prijspolitiek bij
partieel oligopolie. Th. C. M. J. v. d. Klundert, Het Tijdselement in de theorie
van het partiele oligopolie, Maandschrift Economie, November 1961.
2.  Wijzigingen in de benuttingsgraad zijn voor de uiteindelijke prijsformules van
ondergeschikte betekenis.
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d.w.z. dat de capaciteit in de lopende periode steeds volledig wordt
benut.1

Een prijsverandering werkt alleen door in het afzetvolume van
de grote ondernemingen; de afzet van de kleine concurrenten wordt
constant verondersteld. Bedraagt de elasticiteit van de totale vraag
e, dan moeten de oligopolisten ermee rekenen, dat voor hen op
korte termijn een afzetelasticiteit geldt van e/yl, waarbij Yl het
marktaandeel van de oligopolisten voorstelt.

Met deze veronderstellingen is de relatie tussen prijzen en
winsten, op korte termijn gezien, vast gelegd. Daarnaast moet in
aanmerking worden genomen, dat de prijs in de lopende periode
van invloed is op de winsten in volgende perioden, omdat deze
prijs mede bepalend is voor de produktiecapaciteit van de kleine
concurrenten in de toekomst.

Dit laatste verband kan in vereenvoudigde vorm worden weer-
gegeven   in de onderstaande formule, waarin   4 i de produktie-
capaciteit der outsiders in periode t voorstelt.

X2 t+1 -x:,=8 -4
- 1  Xs t   +  g x 2'   t (1

<-K -  f XB,C"     Cp, 4
De investeringsbeslissingen zijn afgestemd op het prijspeil in de
periode t. Deze investeringsbeslissingen worden met een zekere
vertraging gerealiseerd en komen daarom eerst in de volgende
periode tot uiting in een vergroting van de produktie-capaciteit.
Wanneer de prijs 1 % hoger ligt dan de gemiddelde kosten (£2,)
is dit voor de kleine gevestigde ondernemingen aanleiding hun
capaciteit met 8 % te vegroten. We hebben voorts verondersteld,
dat bij een prijs p = k2 nog een capaciteitsvergroting optreedt
overeenkomstig het groeitempo van de totale vraag.2 Daarnaast

1. Aan deze veronderstelling is met name als gevolg van conjuncturele fluctua-
ties niet steeds voldaan. In theorie (doch de practijk wijst daar nauwelijks op)
is het daarom denkbaar dat ook de prijspolitiek een cyclisch patroon gaat
volgen. Deze complicatie blijft hier verder buiten beschouwing.
2. Witteveen laat dit element buiten beschouwing. Het lijkt ons een redelijke
hypothese, dat de kleine ondernemingen, zolang zij normale winsten behalen,
zich erop instellen in de algemene expansie te delen. Men zou tegen bovenstaande
formule kunnen aanvoeren, dat ook bij een prijs die iets lager ligt dan k: nog
uitbreidingsinvesteringen plaats vinden. Deze opwerping gaat echter alleen op
zolang men vasthoudt aan een hoge mate van abstractie; in de practijk zijn de
investeringen echter in beperkte mate gevoelig voor prijsveranderingen. Men
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is ermee rekening gehouden, dat bij een prijs 1% boven het
kostenpeil nieuwe vestiging optreedt ter omvang van 0 % van de
bedrijfstakproduktie (XB). Indien p lager ligt dan k2, dient de

3  waarde van H gelijk aan nul te worden gesteld. 1
Een prijs in de lopende periode die hoger is dan kz, zal het afzet-

volume van de oligopolisten in de toekomst nadelig beinvloeden.
Om te bepalen wat dit afzetverlies voor de winst betekent, dient
de toekomstige overwinst per eenheid produkt bekend te zijn. Nu
is het duidelijk dat op den duur de marktverhouding slechts in
evenwicht kan komen bij een prijs p = k2· Aangenomen dat op
den duur een evenwichtssituatie wordt bereikt 2, valt, vanuit die
situatie redenerend, voor de toekomst te verwachten dat de over-
winst per eenheid produkt voor de grote ondernemingen gelijk is
aan  k  - kl• Hieronder schrijven  we   (ke - ki) /k2  -  u.

Op grond van de bovengenoemde veronderstellingen kan de
optimale, oligopolistische gedragswijze worden bepaald.

Aangezien de prijs in de evenwichtssituatie (p = k2) bekend is,
resteert als onbekende het optimale marktaandeel van de oligo-

_polisten. Zoals in de appendix wordt geadstrueerd, gelden hiervoor
in de evenwichts-situatie de volgende grenzen:

U.et 3.U'(.T-g) v.e+8 D %(T-g)   -r  ot  u   (T-g)
C Yl fr 6 1.

1 + 8 v/(r- g, 1 + 8 v/(r - g)
De in deze formule aangegeven boven- en benedengrenzen zijn
voor diverse waarden van de parameters berekend in de onder-
staande tabel.

moet daarbij in aanmerking nemen dat tussen de kleine ondernemingen veelal
kostenverschillen bestaan, die overigens in de loop van de tijd niet constant
blijven. Men kan k2 interpreteren als een gemiddelde met dien verstande dat
de kleine ondernemingen als groep genomen bij p = k2 hun produktie evenredig
met het groeitempo van de vraag vergroten.
1. Witteveen houdt met de toetreding van nieuwe bedrijven niet expliciet
rekening.
2. De beweging naar het evenwicht toe en daarmee ook de stabiliteits-voor-
waarden blijven hier onbesproken. Witteveen heeft een dynamische oplossing
gegeven. Men kan evenwel aantonen dat deze oplossing niet geheel in overeen-
stemming is met het winststreven van de grote ondernemingen. De aangewezen
methode is o. i. eerst de evenwichtssituatie te specificeren en vervolgens na te
gaan, welke weg de oligopolisten moeten volgen om het evenwicht vanuit de
uitgangssituatie op zo voordelig mogelijke wijze te bereiken
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Parameters

Bovengrens Benedengrens
De 01r-g          8             a             Yi               Yi

0,05 1,00           3             2 100% 76 %
0,05 1,00          2             1 100% 68 %
0,05 0,50          2            1            77 % 52 %
0,05 0,25          2            1 53% 37 %
0,05 0,25           1              0,5 34% 24 %

Dat voor Yl niet 66n bepaalde optimale waarde is aan te geven,
houdt verband met het feit, dat 01 bij p > k2 een positieve waarde
heeft doch bij p < k  gelijk is aan nul. 1 Stel dat de bovengrens
voor Yl in bovenstaande formule uitkomt op 80 % en de beneden-
grens op 50 %. Indien in de uitgangssituatie 71 meer dan 80 %
bedraagt, is het voor de oligopolisten aantrekkelijk p boven k2 te
stellen, totdat hun marktaandeel is teruggelopen   tot   80  %.    Een
verdere vermindering van hun marktaandeel zou niet in het
belang zijn van de winst. Ligt Yl in de uitgangssituatie lager dan de
benedengrens van 50 %, dan zal p beneden k2 worden gesteld,
totdat het oligopolistische marktaandeel is gestegen  tot  50  %.   Een
en ander impliceert, dat het van de uitgangssituatie afhankelijk
is, of het oligopolistsische marktaandeel op 50 % dan wel op 80 %
wordt gebracht. Een intermediaire waarde is uiteraard ook
mogelijk. Indien Yl in de uitgangssituatie 60 % bedraagt, zal
noch p > k2 (9 > 0), nochp < ks (0 - 0)  aan de winst ten goede
komen; in zo'n geval wordt het marktaandeel op het uitgangs-niveau gehandhaafd.

In een voorgaand hoofdstuk is vermeld welke faktoren kunnen
leiden tot de z.g. absolute kostenverschillen, welke aan het boven-
beschreven model ten grondslag liggen. Niet alleen komen derge-
lijke verschillen blijkens de onderzoekingen van Bain vrij zelden
voor; zii ziin bovendien niet altijd van dien aard, dat het model
van Witteveen hierop van toepassing is. Een belangrijk voorbeeld
zien we in de kostenverschillen die berusten op de contr6le van
superieure grondstoffen door enkele grote ondernemingen. In zo'n
1. Eenzelfde situatic doet zich voor, indien 8 bij p > k: een andere waarde
heeft dan bij p <  k2. Zie hiervoor  H. J. Witteveen, op. cit.
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geval is niet de bewerking en veredeling maar de winning van de
grondstof de bron voor grote winsten. Bij de grondstoffen-winning
gelden veelal andere produktie-condities dan in het model is aan-
genomen. Bij een bepaalde prijs wordt de produktie in dit geval
gelimiteerd door de bij deze prijs rendabele vindplaatsen. Naarmate
de prijs hoger wordt, zullen bronnen van mindere kwaliteit in
exploitatie worden genomen. De aanbodcurve op lange termijn
zal daarom een stijgend verloop hebben. Deze situatie kan worden
geanalyseerd volgens de methode, welke Forchheimer 1 ruim 50
jaar  geleden  voor het partiele monopolie heeft ontworpen.   Ter
aanvulling kan hierbij dan ook het door Witteveen beklemtoonde
tijdselement worden betrokken.

Witteveen zelf kent aan zijn analyse een wijdere strekking toe.
Als belangrijkste oorzaken voor een kostenverschil tussen de grote
en de kleine ondernemingen noemt hij a) besparingen door pro-
duktie of verkoop op grote schaal b) voordelen verbonden aan
onderzoek- en ontwikkelingswerk op grote schaal. De tweede
faktor kan, zoals reeds werd opgemerkt, ten dele als een absoluut
kostenverschil worden opgevat; een grote toetredende onder-
neming zou waarschijnlijk in eerste instantie doch niet permanent
bij de gevestigde oligopolisten in het nadeel zijn.

Het is ietwat bevreemdend, dat Witteveen ook de op economies
of scale berustende kostenverschillen in zijn model betrekt. In de
eerste plaats kan worden gesteld dat dan tevens de mogelijke toe-
treding van bedrijven met een optimale produktie-omvang in
aanmerking moet worden genomen. Witteveen meent dit bezwaar
te kunnen ontzenuwen met een verwijzing naar de hiervoor be-
sproken theorie van Sylos en Bain, volgens welke toetreding op
grote schaal onder bepaalde voorwaarden minder aantrekkelijk
is dan vestiging op kleinere schaal. In het voorgaande hebben wij
er reeds op gewezen dat dit argument met name bij de Amerikaanse
verhoudingen lang niet altijd op gaat. Bovendien is het beroep op
de toetredingstheorie van Bain en Sylos niet geheel consequent.
Deze theorie veronderstelt dat de toetreder zich, ook bij vestiging
op kleinere schaal, op oligopolistische wijze gedraagt; daarentegen
veronderstelt Witteveen dat de kleine ondernemingen zich als
1.  K. Forchheimer, Theoretisches zum unvollstandigen Monopole,Jahrbuchfur
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1908. Verg. ook Machlup,
op. cit. en Fellner, op. cit.
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polypolistische concurrenten gedragen.  Wat de positie van de kleine
ondernemingen betreft, zij voorts opgemerkt dat de omvang van
het kostenverschil in de lucht komt te hangen; hiervoor is immers
bepalend de bedrijfsgrootte van de kleine concurrenten, en deze
omvang blijft onverklaard. Vervolgens kan men zich afvragen
waarom de kleine concurrenten, die zich zoals gezegd als polypolis-
tische concurrenten gedragen, niet naar produktie-uitbreiding
streven; op deze wijze kunnen zij immers hun gemiddelde kosten
verlagen en bij de geldende prijs meer dan normale winsten gaan
behalen. 1 Witteveen antwoordt hierop  dat  zij  ' . .  het  voor
een expansie benodigde kapitaal niet kunnen aantrekken, daar de
kapitaalmarkt voor hen gesloten is en kredieten niet of slechts tegen
zeer hoge rente verkrijgbaar zijn: 2 Dit argument is echter moeilijk
te rijmen met Witteveen's stelling dat de kleine concurrenten nor-
male winsten behalen; deze stelling impliceert immers in de prakrijk
dat de kleine ondernemingen een redelijk expansie-tempo kunnen
financieren. Wel kan men het in zoverre met de auteur eens zijn,
dat het voor de prijsvorming niet onverschillig is, wanneer de
produktie in een bedrijfstak grote kapitalen vereist, welke slechts
door weinigen kunnen worden opgebracht. ;De situatie, waarbij
grote kapitaalvereisten een rol spelen, vergt een nadere analyse.

§ 5. KAPITAALVEREISTEN
In een aantal bedrijfstakken is de bedrijfsomvang, welke voor
optimale efficiency vereist is, in absolute zin zeer groot. Het gaat
hierbij eensdeels om de grootte van de personeelsformatie ander-
deels om de benodigde kapitaalmiddelen. Het eerste aspect is van

-belang omdat het lang niet elke onderneming lukt een omvangrijke
en tegelijkertijd efficient werkende organisatie op te bouwen.
Daarmee is bovendien de nodige tijd gemoeid. De omvang van de
kapitaalvereisten is van betekenis omdat de kapitaalmarkt niet

. van dien aard is dat eenieder grote bedragen kan opnemen. Dat
deze bride factoren een rol spelrl in verband met toetreding tot
de bedrijfstak ligt voor de handJn het onderstaande zal dit met

7Tsyne voor wat de kapitaalbenodigdheden betreft worden toege-
licht.
1. Hierop is gewezen door Th. v. d. Klundert, op. cit.
2.   H. J. Witteveen,  op. cit., blz.  18.

9
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In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat de grote
bestaande ondernemingen in dit opzicht de gunstigste positie be-
zitten, omdat zij zowel over aanzienlijke interne financierings-
bronnen beschikken alsook in ruime mate en tegen relatief gun-
stige voorwaarden 1  toegang  tot de kapitaalmarkt hebben.  In
verband hiermee denkt Baumol aan een indeling van de onder-
nemingen in grootte-klassen. Hij beschouwt de atonderlijke
klassen als 'non-competing groups', binnen de groepen zou echter
volkomen concurrentie bestaan. 2 Zoals Steindl 3 opmerkt, kan
van dit laatste slechts ten dele sprake zijn, omdat het kapitaal van de
ondernemingen voor een belangrijk deel is geinvesteerd in kapi-
taalgoederen en dus slechts geleidelijk kan worden gemobiliseerd.
Voorts zullen de ondernemingen allicht de voorrang geven aan
investeringsprojecten in de bedrijfstak, waar zij zijn gevestigd,
zolang althans op deze wijze een redelijk rendement is te behalen.
Zoals Mrs Penrose betoogt, is de horizon van een onderneming
veelal beperkt tot aanverwante bedrijfstakken; expansie in
geheel andersoortige bedrijfstakken is vooral moeilijk omdat in

i de leiding van de ondernemingen geschikte krachten daarvoor
ontbreken. 4 Het lijkt aannemelijk dat bij relatief grote investe-
ringen in een 'vreemde' bedrijfstak met een extra hoge risico-
premie wordt gerekend. Tevens is het niet uitgesloten, dat de zeer
grote ondernemingen elkaars werkterrein respecteren en onderlinge
concurrentie zoveel mogelijk vermijden. 5

In bedrijfstakken, waar de vestiging van een bedrijf van effi-
ciente omvang aanzienlijke kapitalen VeIgt, behoeven de gevestigde
ondernemingen daarom niet zo gauw voor toetreding bevreesd
te zijn. Nieuwe vestigingen zijn bij een wat hoger dan normale
prijs weliswaar niet uitgesloten, zij zullen toch betrekkelijk zelden
voorkomen. Naarmate de prijs hoger wordt gesteld, zullen meer
bedrijven van efficiente omvang tot de bedrijfstak toetreden.

1.  Hierbij zij overigens bedacht, dat de kapitaalkosten voor een nieuwe aandelen-
emissie relatief hoog zijn.
2. W. J. Baumol, Firms with limited Money Capital, Kyklos 1953; Business
Behavior, Value and Growth, 1959.
3. J· Steindl, Maturity and Stagnation in American Capitalism, 1952.
4. E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, 1959.
5. In dit verband wordt wel gewezen op de mogelijke invloed van gemeen-
schappelijke commissarissen, bankdirecteuren e.d. Verg. R. A. Gordon, Business
leadership in the large corporation, 1945.
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Bovendien worden dan ondernemingen aangetrokken, die de kapi-
talen vereist voor een bedrijf van efficiente omvang niet kunnen
opbrengen maar wel een vestiging op kleinere schaal kunnen
financieren. Voorts behalen reeds in de bedrijfstak gevestigde
ondernemingen, die bij gebrek aan financiele middelen met minder
omvangrijke produktie-installaties genoegen moeten nemen, dan
extra winsten, die voor expansie kunnen worden aangewend.

Om de gedachten te bepalen, rangschikken we de ondernemingenin een aantal grootte-groepen. De kostenverhouding is in dit voor-
beeld gebaseerd op een kosten-curve met een middelmatige elas-
ticiteit.

Bedrijfsgrootte Kostennadeel %

1                     100                         --
2                                 70                                      1,5
3                                 50                                      3,0
4                        35                            4,5
5                       25                           6,0

Om de analyse niet al te gecompliceerd te maken nemen we aan,
dat de efficiente bedrijfsgrootte alsmede de kapitaalvereisten inde loop van de tijd evenredig toenemen met de vraag naar de
produkten van de bedrijfstak. De relatieve kostenpositie van een
onderneming met een constant marktaandeel blijft ongewijzigd; de
kostenpositie verbetert bij een meer dan evenredige expansie.

Om de invloed van het prijsniveau op de structuur van de be-    7drijfstak te illustreren is in eerste instantie uitgegaan van de prijs P3,
welke voor de bedrijven in de klasse 3 een normale winst oplevert.Een cijfervoorbeeld is opgenomen in de onderstaande tabel.

Aantal Extra
BedrijBgrootte expansie Produktie

toetredende Aantalgevestigde
ondernemingen ondernemingenper jaa,per jaar

<3                          -                   - p.m. P.m.
3                  0,5            2 %               10              500
2                  0,2            3 %               10              700
1                      0,1                -                  at                 xt
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Bij de prijs P3 is het niet uitgesloten dat bedrijven kleiner dan
categorie 3 het aantrekkelijk vinden tot de bedrijfstak toe te
treden. Weliswaar zouden zij in eerste instantie minder dan
normale winsten behalen, maar dit kan gecompenseerd worden
door meer dan normale winsten in de toekomst. Dit is het
geval, wanneer zij bij de gegeven prijs de kapitaalmiddelen
kunnen accumuleren, die voor een relatief snelle expansie be-
nodigd zijn. We hebben deze mogelijkheid buiten beschouwing
gelaten, omdat de overgang van de ene naar de andere klasse
veel tijd vergt. Een en ander betekent niet dat op den duur
alle ondernepingen kleiner dan klasse 3 uit de bedrij6tak zullen
verdwijnen. 2oals gezegd is het blijkens Bain's onderzoekingen    I
zeer wel mogelijk, dat in de bedrijfstak permanent bedrijven zijn ji    
aan te treffen, die te klein zijn om normale winsten te behalen.,--7
In de tabel is de produktie van deze ondernemingen opgenomen
pro memorie. Het marktaandeel van deze groep is weliswaar mede
van de prijs afhankelijk, doch valt slechts ten dele in termen van
prijzen, kosten en winsten te verklarenj We nemen  aan  dat  toe-   
treding en uittreding in deze categorie elkaar in evenwicht houden. ' f

De ondernemingen in categorie 3 behalen bij de gegeven prijs
normale winsten. We hebben aangenomen dat hun expansietempo
de algemene groei van de bedrijdtak met 2 % overtreft. Geleidelijk
verbetert hun kostenpositie; na verloop van 20 jaar zijn zij opge-
klommen tot groep 2. Voor degenen die beschikken over de
kapitaalmiddelen benodigd voor een bedrijf van categorie 3, is,
het niet onaantrekkelijk tot de bedrijfstak toe te treden. De toe- 
treding is op 66n bedrijf in de twee jaar gesteld. Aangezien over-;
gang van klasse 3 naar klasse 2 gemiddeld 20 jaar vergt, zal groept
3 gemiddeld 20 x 0,5 = 10 ondernemingen omvatten. De pro-2
duktie van deze groep bedraagt 10 x 50 = 500.                  -

De ondernemingen in groep 2 kunnen jaarlijks 3 % extra-
expansie realiseren. Zij zijn binnen ca. 14 jaar uitgegroeid tot
categorie 1. Iedere twee jaar gaat 66n onderneming van groep 3
naar groep 2, bovendien bedraagt de nieuwe toetreding in klasse 2

0,2  per jaar.  Op den duur zal groep 2  dus  14  x   0,5  +  14  x  0,2  =
10 ondernemingen omvatten. Hun produktie bedraagt 700.

Iedere tien jaar gaan 7 ondernemingen over van 2 naar  1;  eens
in de tien jaar komt daar nog een nieuwe vestiging van efficiente
grootte bij. We nemen aan dat de ondernemingen in groep 1 bij hun
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prijspolitiek zekere oligopolistische overwegingen in acht zullen
nemen. 1  Dat het marktaandeel van de afzonderlijke 'kleine'
oligopolisten een constant percentage van het marktaandeel der
gezamelijke oligopolisten gaat uitmaken, kan bezwaarlijk worden
aangenomen. Dit zou nl. impliceren, dat het marktaandeel van
de kleine oligopolisten geleidelijk zou teruglopen tot polypolistische
afmetingen. Bovendien zou haar kostenpositie ongunstiger worden.
We veronderstellen daarom dat de 'kleine' oligopolist een vast
aandeel in de totale produktie van de bedrijfstak krijgt.

Naast de polypolistische en de middelgrote oligopolistische
ondernemingen behoren enkele zeer grote oligopolistische onder-
nemingen tot de bedrijfstak. Volgens de bovenstaande tabel neemt
het marktaandeel van de polypolistische bedrijven bij een be-
paalde prijs op den duur een vaste waarde aan. De afzonderlijke
middelgrote ondernemingen hebben ook een constant markt-
aandeel, maar omdat zij in aantal geleidelijk toenemen beweegt
hun gezamelijke marktaandeel zich in stijgende lijn. Een en ander
impliceert dat de afzet van de grote oligopolistische ondernemingen
verhoudingsgewijze terug loopt.

Ter vergelijking is in de onderstaande tabel de situatie weer-
gegeven die uiteindelijk bij de prijs A tot stand komt.

Aantal Extra Aantaltoetredende
Bedrijfsgrootte expansie gevestigde Produktie

ondernemingen per jaar ondernemingenper jaar

<2                             -                     - p.m. P.m.
2 0,15 2 %            3              210
1                    0,1                 -                at                  xt

1. De hypothese, dat de prijspolitiek bij de overgang van groep 2 naar groep 1
een oligopolistisch karakter krijgt, is gemaakt om wille van de eenvoud. Wezen-
lijk is alleen de veronderstelling, dat de groei van de ondernemingen op denduur - bij overschrijding van een zeker grensgebied - tot een oligopolistische
gedragswijze leidt.
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Deze lagere prijs heeft consequenties in twee opzichten. In de
eerste plaats is het marktaandeel van de polypolistische onder-
nemingen geringer dan bij A. In de tweede plaats wordt het groei-
tempo van de grote oligopolisten minder gedrukt omdat per jaar
een geringer aantal ondernemingen overgaat van groep 2 naar
groep 1.

De bovenstaande tabellen zijn slechts bedoeld ter illustratie, een
nauwkeurige beschrijving geven zij niet. Waarschijnlijk is de
invloed van het prijsniveau overdreven door te stellen dat alle
betrokken polypolistische ondernemingen door het vooruitzicht
van extra winsten tot een meer dan evenredige expansie worden
gestimuleerd. Met deze complicatie kan worden rekening ge-
houden, zonde-r dat de analyse essentiele veranderingen ondergaat.
Van betekenis is voorts dat het effect van een prijsverandering
eerst na verloop  van  tijd *6116dig merkbaar wordt. Zo homt  het
polypolistische marktaandeel bij een verhoging van de prijs van
A naar P3 eerst na verloop van jaren op het in de eerste tabel aan-
gegeven niveau.

Deze omstandigheid is mede aanleiding om in ons vereenvoudigd
model de invloed van het prijspeil op het polypolistische markt-
aandeel niet expliciet in aanmerking te nemen. We verdisconteren
dit effect in de relatie tussen het prijspeil en het groeitempo van het
marktaandeel van de polypolistische en de kleine oligopolistische
ondernemingen.

Gemakshalve is aangenomen dat de bedoelde relatie in de tijd
gelijk blijft; zij kan als volgt worden weergegeven.

L ..4,«'-'..

Y 2,1 - 72.0 =no = ac uog      .   0    0    0    0    0    0   0    0    .     (1)

-                 Hierin symboliseren  72,1  en  72,0 het marktaandeel  van  de  poly-
€'        , polistische en kleine oligopolistische ondernemingen in periode 0

L_resp. 1. Voorts geeft uo de overwinst in perio f 0  weer als percen-
tage van het minimum der gerniddelde kosten. De functie specifi-
ceert de toetreding van nieuwe ondernemingen alsmede de verdere

t

expansie van deze ondernemingen. Het-lijkt plausibel te veronder-
stellen, dat de mate van toetreding (voorzover deze door de hoogte
van de winstmarge wordt bepaald) bij afwezigheid van grote
kapitaalvereisten evenredig, of eventueel meer dan evenredig, op
prijsverhogingen reageer :JIn bedrijfstakken, waar de toetreding

    wel door kapitaalvereisten wordt gelimiteerd, neemt de vestigings-
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I
  belemmering in betekenis af naarmate u stijgti in dergelijke  ge-

vallen zal n dus sterker dan in het bovengenoemde 'normale' geval,
d.w.z. meer dan proportioneel, op prijsverhogingen reageren.

In wiskundige termen kunnen we stellen dat dn/du groter is naar-
mate u stijgt. Aangezien dn/du = 9.9.up--1 concluderen we, dat 9
groter  is  dan   1.

Deze conclusie geldt uiteraard slechts voorzover de kapitaal-
vereisten werkelijk een moeilijkheid vormen. Bij een stijgende
overwinstmarge wordt op den duur een situatie bereikt, waarin
aan deze voorwaarde niet langer is voldaan; we kunnen er dan
niet langer zeker van zijn dat 9 > l. De bedoelde situatie wordt
eerder bereikt, naarmate de kapitaalvereisten geringer zijn en de
kostencurve vlakker verloopt.

We onderzoeken nu welke priispolitiek voor de Eote-oli£op°-
Bste-op lange termijn het meest.  wjnstgevend   is.

lre  maximeren:

11/ = Yio· xo. Uo -1- E (2)
  Yit. xt. Ut
1  (1 + r)1     ·  ·  ·  .  .  .

Hierin symboliseert yit het marktaandeel der grote oligopolisten     
in periode t, xi de totale produktie van de bedrijfstak en u de      
overwinstmarge.

-1-«

Eenvoudigheidhalve nemen we aan dat de elasticiteit van de
vraag naar de produkten van de bedrijfstak gelijk is aan nul. Mede
op grond hiervan veronderstellen we, dat het afzetvolume van de
grote oligopolisten in de lopende periode  (Ylo xo) onafhankeluk  is
van de winstmarge.

De marge uo is wel van betekenis voor de afzet der oligopolisten
in de volgende perioden. Op grond van formule 1 kunnen we voor
het  groeitempo  van de grote oligopolisten (2) schrijven:

9 UO 92-g--        .............    (3)
Yio

Hierin stelt g het groeitempo voor van de vraag  naar de produkten
van de bedrijfstak.



136 DE PRIJSVORMING BIJ OLIGOPOLIE

Het voordeel van een hoge winstmarge op korte termijn moet
wederom worden afgewogen tegen de vertraging van het groei-
tempo, die daarvan het gevolg is. Dit afwegen kan slechts geschie-
den, wanneer de overwinst en de afzet in de toekomstige perioden
bekend zijn. Men zou kunnen veronderstellen dat de winstmarge
in de toekomst gelijk is aan die in de lopende periode (ut = uo)
en de consequenties hiervan voor de afzet in de komende perioden
kunnen uitwerken. Uit vergelijking (3) kan worden opgemaakt
dat het expansietempo van de oligopolisten dan steeds verder zou
dalen en op den duur negatief zou worden. Meer plausibel is, dat
de aan het behalen van overwinst verbonden daling van het oligo-
polistische marktaandeel in de loop van de tijd tot een verlaging
van de winstmarge aanleiding zal geven. We nemen aan dat u in
de opeenvolgende periode zodanig wordt verlaagd, dat het groei-
tempo op het oorspronkelijke peil wordt gehandhaafd. Mede gelet
op vergelijking (3) impliceert deze hypothese, dat voor 14 blijkens
de   appendix bij benadering kan worden geschreven:

9           1

u, 2 11 - * (g - 2)   u,-1

We hebben thans voldoende gegevens om te kunnen bepalen,
welke waarde van u de grootste winst op lange termijn oplevert.
Zoals in de appendix is aangetoond, kan de optimale waarde van uo
worden berekend uit:

Uof -
(r - g) Yio · 9
9.(92 - 1)

Aangezien £L uop = no, impliceert dit dat het marktaandeel van de
polypolistische en kleine oligopolistische ondernemingen als volgt
toeneemt:

(r - g)  · Ylo · 9
no - 92-1

Het relatieve afzetverlies van de oligopolisten bedraagt:

no     (r - g). p-.=

Yio 92-1
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In absolute zin kan het afzetvolume van de oligopolisten blijven
toenemen, dank zij de groei (g) van de vraag naar de produkten
van de bedrijatak:

-          no          (r-g) 9g=g--=g-
710 92-1

In de onderstaande tabel zijn enige cijfervoorbeelden opgenomen.

Parameters Variabelen

r g Q1 9 710 uo no g

0,10 0,05 25,0 2,5 0,8 0,056 0,019 0,026
0,10 0,05 13,3 2,0 0,8 0,045 0,027 0,017
0,10 0,05 13,3 2,0 0,5 0,035 0,017 0,017
0,10 0,05 8,0 1,5 0,8 0,032 0,048 -0,010
0,13 0,03 13,3 2,0 0,8 0,063 0,053 -0,037
0,13 0,03 8,0 1,5 0,8 0,052 0,095 -0,120

De tabel illustreert de mogelijkheid, dat de oligopolisten aan een
betrekkelijk bescheiden winstmarge de voorkeur geven. Het
gevolg hiervan is dat de concentratiegraad in de bedrijfstak vrij
geleidelijk afneemt. Het teruglopen van het oligopolistisch markt-
aandeel geeft volgens de formules aanleiding tot een vermindering
van de overwinstmarge. Dit kan bovendien gestimuleerd worden
door een toeneming van de onderlinge prijsconcurrentie tussen de
oligopolisten onder invloed van de vermindering van de concen-
tratie-graad. In bedrij takken met aanzienlijke kapitaalvereisten
lijkt het niet onaannemelijk, dat een aanvankelijk hoge concentratie-
graad samengaat met een prijs die duidelijk boven het minimum der
gemiddelde kosten ligt. Dit eft ook aan

minder efficiente bedroven   I
een bestaansmogelijkheid. Op den duur daalt de concentratie-
graad en komt de prijs dichter bij het normale niveau, waardoor
het voortbestaan van te kleine bedrijven wordt tegengegaan.    -
1. Voor p worden hier andere illustratieve waarden gebruikt dan elders in dit
hoofdstuk in verband met het niet-lineaire karakter van de toetredingsfunctie.
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We hebben gesproken over de mogelijkheid, dat de winstmarge
zo gering is dat het marktaandeel van de oligopolisten vrij lang-
zaam terugloopt. Evenwel kan met name in bedrijBtakken, waar
minder omvangrijke kapitalen benodigd zijn, waar de vraag niet
snel groeit en de oligopolisten niet ver vooruit kijken, blijkens de
tabel het marktaandeel van de polypolistische en de kleine oligo-
polistische ondernemingen zeer sterk toenemen. In zo'n geval zou
de produktiecapaciteit van de oligopolisten in een onwaarschijnlijk
hoog tempo moeten worden verminderd, wil de totale produktie-
capaciteit in de pas blijven met het afzetvolume. Er is dan m.a.w.
een grote kans dat overcapaciteit ontstaat. Deze mogelijkheid komt
ter  sprake  in  § 7.

§ 6. PRODUKT-PREFERENTIES

Niet zelden nemen de produkten van enkele grote ondernemingen
bij de consumenten een voorkeurspositie in vergeleken met de

uprodukten van kleine concurrenten of van eventuele nieuwkomers.
In sommige bedrijfstakken beheersen de grote ondernemingen
vrijwel de gehele markt en spelen kleine concurrenten practisch
geen rol ofalleen bij de produktie van speciale produkten, waarnaar
slechts weinig vraag is. In andere bedrijfstakken hebben de kleine
concurrenten een niet onbelangrijk marktaandeel. Veelal zijn dan     11
te  onderscheiden twee deelmarkten:    eeB--preferentieel_ selment,S.<r
en een poly 618Fch Egment  waar de kleine minder begunstigde
ondernemingen werkzaam zijn. Op deze laatste deelmarkt behoeft
geen produktdiff edtiaii8-406-r te komen; van een sterke voorkeurs-
positie, voor de afzonderlijke ondernemingen is in het polypolis-
tische segment normaliter geen sprake.

De oligopolistische ondernemingen moeten bi  hunpI j§politiek
rekening houden met de mogelijlilieid van toetreding tothetprefe-
rentiele segment. De potentiele concurrentie welke  in het vervolg
nader wordt-gEKnalyseerd, behoeft echter niet steeds de strategische
factor te zijn. Het kan ook zijn, dat de Prijs van de kleine onder-

_ngnill.gen de voornaamste limiterende factor vormt bij de prijs-
. politiek van de oligopolistische ondernemingen.

We bezien vooreerst deze laatste_mogellj».ei(11 welke  met  name
actueel kan zijn, indien de afiet in de beide segmenten sterk van de
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onderlinge prijsverhouding afhankelijk is. In deze situatie is de
gemiddelde prbs van de kleine ondernemingen van bijzonder
belang voor de oligopolisten. Op langere termijn gezien mag worden
aangenomen, dat het-ppijspeil in het pelypolis*sche segmept bij
benadering gelijk  is  aan de gemiddelde kosten  op lenge termijn
(de  narniate -prijs).lMe-Vero-nderitellen-in -eerste instantie  dat  deze
gelijkheid permanent wordt gehandhaafd.

Stel dat de consumenten-bestedingen in het oligopolistische1  segment (Bl) en die in het polypolistische-segment (82) zich als
' volgt verhouden:

#

B,              i P,\71
 i             <  - ' 1)2 .  .  .    (1)

1 Hierin is c een constante voorkeurscoefficient, 71 geeft het effect_.,_. _
., van veranderingen  in de prijsverhoudingen

wes.1 Gemakshalve        :.,
veronderstellen we, dat de totale bestedingen (Bt = 81 + 82) een
vast bedrag vormen; de afzet-elasticiteit voor de bedrijfstak als
geheel is dus gelijk gesteld  aan  1.

Voorts zij veronderddd, dat de gemiddelde kosten in beide sec-
toren op hetzelfde constante niveau liggen. Het kostenpeil wordt
als numeraire gebruikien gaijk gesteld  aan   1. We hebben aange-
nomen, dat steeds geldt A =  1.

Op grond van deze veronderstellingen kan worden afgeleid
dat de afzetelasticiteit in segment 1 gelijk is aan: 1

dxl  Pl61 = - -  - - 772 +1
xl   dPl

1. Voor vergelijking (1) kan worden geschreven:

, 8213 8, C Pl-71. Bt
Bi = \Pl/            =-    - - -            1  +  cpi-71

1 + C (Pi/A) 71
zodat:

4 - 41-71-1.84(1 + 41-7
Hieruit kan worden berekend:

dri Pl 7lp'l
--.-=1+1

X1 *1 c + Pll
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waarin:
pb

72 - 82/81 -
c + ple

Volgens de formule van Amoroso-Robinson geldt dat:

El          7172 + 1 P,71 + C
Pl = 1= =1+ ..  ... (2)E l-1 0

7172 71Pb
zodat:

np171+1 -P171 (71 -+ 1) -c=0  .    I    I    I    I    I    I    I    .(3)

of:

Pl (VA - 3 - 1) = c
Aan deze vergelijking voldoet 66n positieve waarde van Pl· De
prijs zal niet aanzienlijk hoger liggen dan de gemiddelde kosten,
indien V zeer groot is. Dit is het geval, wanneer de produkten van
de beide s;gmenten in de ogen van de consumenten niet sterk
verschillen.\ Zou Pl aanzienlijk uitstijgen boven  A  dan  zou  het
oligopolistische marktaandeel zeer sterk terug lopen. Om hun
voorkeurspositie te handhaven zullen de oligopolisten veelal hogere _

verkoopkosten per eenheid produkt moeten maken.- De oligopo-
listische overwinst kan daarom aanmerkelijk geringer zijn dan het

) verschil tussen Pl en AllWe herinneren eraan aat de verdeling van de afzet tussen de
oligopolistische en de polypolistische ondernemingen in zekere
mate afhankelijk kan zijn van de afzetverhoudingen in het verleden
en daarmee ook van de prijsverhoudingen in het verleden. Tijde-
lijke prijsverlagingen kunnen binnen zekere grenzen een blijvende
afzet-vermeerdering voor de oligopolisten ten gevolge hebben. Bij
wijze van eerste benadering kan dit in de formule worden verdis-
conteerd door voor 7 een hogere waarde aan te houden dan geldt op
korte termijn.

Het kan ook zijn dat de optimale prijs volgens bovenstaande
formule aanzienlijk boven het kostenpeil uitstijgt. Wanneer bijv.
n  uitkomt  op   50  %   en  V  op 10 wordt gesteld,  komt de prijs  niet
minder dan 20 % boven het normale niveau te liggen. Bij zo'n
grote overwinst-marge zal de dreiging van toetreding tot de oli-
gopolistische deelmarkt allicht actueel worden.
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In verband met de grootte van 71 zijn twee aspecten van belang.
Eensdeels is de winstmarge geringer naarmate V groter is. Ander-
deels zal een hoog cijfer voor

71 meestal niet samengaan met een
zeer sterke positie van de oligopoUsten tegenover potentiele con-
currenteBLde kans op nieuwe vestigulg in het preferentiele segment
wordt dus groter.

Hier komt nog de volgende overweging bij. De in het voorgaande
gemaakte veronderstelling, dat de prijs in het polypolistische
segment steeds gelijk is aan de gemiddelde kosten, is niet geheel
werkelijkheidsgetrouw. In feite doen zich tijdelijke afwijkingen
voor, die mede een gevolg zijn van prijswijzigingen van de oligo-
polistische ondernemingen. Prijsveranderingen in het preferen-
tiele segment hebben een belangrijke invloed op de afzetmogelijk-
heden van de polypolistische ondernemingen. Men mag niet ver-
wachten dat de produktiecapaciteit van deze laatsten onmiddellijk
aan de gewijzigde afzetverhoudingen wordt aangepast; dit gebeurt
eerst na verloop van tijd. Een en ander impliceert, dat een prijs-
verhoging van de oligopolisten op korte termijn een tendentie
tot prijsstijging in de polypolistische deelmarkt zal meebrengen.
De afzet van de oligopolisten zal op korte termijn daarom in min-
dere mate op prijsveranderingen reageren dan in het bovenstaande
model is aangenomen. We hebben m.a.w. de elasticiteit van de
afzet der oligopolisten te hoog gesteld en als gevolg daarvan de
optimale prijs te laag berekend. Om nauwkeurig te zijn zouden de
door prijsveranderingen geinduceerde aanpassingen van de pro-
duktie-capaciteit van de polypolisten voor de opeenvolgende
perioden moeten worden gespecificeerd. Daarbij kan een methode
worden gevolgd, die niet sterk afwijkt van het eerder besproken
model van Witteveen.

Concluderend achten wij het mogelijk, dat de hoogte van de
pnlzen-aEF-oligRpolisten in sommige bedrijdtakken wordt gelimi-
teerd door de prijsconcurrentie van de kleine ondernemingen.

1 In andere bedruistakken zal de met de bovenstaandeformule cor-
responderende overwinst echter nieuwe vestiging in het preferentiele

 

segment uitlokken. De oligopolistische ondernemingen moeten  dan
overwegen of een -meer gematigde prijspolitiek, die toetreding

1.-voorkomt,  niet de voorkeur verdient.
3 1 Voor potentiele concurrenten betekent het bestaan van ge-

vestigde produktpreferenties een hinderpaal. Als gevolg hiervan +
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kunnen zij alleen een behoorlijk marktaandeel verwerven door
gedurende enige tiid met lagere prijzen of hogere verkoopkosten
iier- Etiiheid prod,ikt te werken. Blijkens de onderzoekingen van
Bain wordt dit nadeel geleidelijk geringer; na verloop van een
aantal jaren  kan de marktpositie  van de nieuwkomer even sterk
zijn geworden als die van de eerder gevestigde ondernemingen.
In de aanvang verwerft de nieuwe onderneming bij een prijsver-
schil van bijv. 5 % slechts een marktaandeel van enkele procenten,
terwijl na verloop van tien jaar eenzelfde prijsverschil tot een
marktaandeel van enkele tientallen procenten kan leiden. FR-2isiii    I

,  dus de kosten verbonden aan het teweeg brengen van een geleide- t<   
lijke verandering in het preferentie-patroon, welke de potentiele 1
concurrenten in het nadeel stellen. -

Een belangrijk punt betreft de grootte van het marktaandeel,
dat de nieuwkomer wil veroveren. Het lijkt aannemelijk dat het
verwerven van een gelijkwaardige positie normaliter slechts moge-lijk is, wanneer het marktaandeel tenminste enige procenten be-
draagt. Bij toetreding tot het preferentiele segment van een bedrij fstak
zullen zich daarom meestal de nadelen doen gevoelen, die ver-
bonden zijn aan vestiging op grote schaal. Dit is temeer van belang,
omdat de nieuwe concurrent in een dergelijk geval in een minder
gunstige rentabiliteitssituatie verkeert dan de gevestigde onder-
nemingen. De kans dat de gevestigde oligopolisten een agressieve
politiek zullen gaan voeren wordt daardoor groter.

Een tweede moeilijkheid is dat het kapitaal benodigd yoor een
nieuw bedrijf wordt_ verhoggd._in-  verband    met de aanloop-ver-

liezen.. Volgens de berekemngen van Bain kunnen hiermee zeer
grote bedragen zijn gemoeid. De kring van potentiele concurrenten
wordt hierdoor verkleind en zulks temeer in verband met de on-
zekerheid, of de in aanloopverliezen geinvesteerde bedragen op
den duur een behoorlijk rendement zullen opleveren.

Eenvoudshalve zullen we aannemen dat de omvang van de
nieuwe onderneming zowel wat de produktie- als de verkoop-
kosten optimaal is, doch dat het prijsdrukkende effect van de toe-
treding kan worden verwaarloosd. Ook de kapitaalbenodigdheden
worden niet in aanmerking genomen. We beperken ons tot de
nadelen voor de potentiele concurrenten  op het gebied van  de
prijzen en/of de verkoopkosten.

De omvang van dit nadeel per eenheid produkt in periode i
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duiden we aan met di; in de loop van de tijd wordt de achterstand
van de nieuwe concurrent geringer (di+1 < d,), om op den duur
geheel te verdwijnen (dy+1 = 0).

De overwinst van de oligopolisten per eenheid produkt noemen
we v. Potentiele concurrenten gaan er van uit dat v na de even-
tuele toetreding op het bestaande niveau wordt gehandhaafd. We
veronderstellen voorts dat de nieuwe ondernemingen in de vol-
gende perioden expanderen overeenkomstig het groeitempo (g) van
de vraag naar de produkten van de bedrijfstak.

Toetreding biedt geen uitzicht op meer dan normale winsten,
indien geldt:

(0 - di) (1 + g) (v - dy) (1 + g)y
U- do +

t. . .      (1 + Fc)y     +1+rc

+E KO-  0(1 + g )1

Y+ 1  (1 + re)'
of:

v (1 + rc) (1 + g)1    -
6Edl =3.4 .   (1)TC -& 0    (1 + re)t

Hierin is rc de disconto-factor waarmee potentiele concurrenten
rekenen. Gezien het risico dat aan een poging tot toetreding is
verbonden, dient voor 4 een hoger dan normale waarde te worden
aangehouden. Voorts symboliseert y de lengte van de aanloop-periode en d het gewogen gemiddelde van de nadelige prijsver-
schillen over die periode. Stel daty 5 jaar bedraagt en dat d 5%van de gemiddelde kosten uitmaakt. Toetreding wordt dan ver-
meden als v(1 + rc)<5.0,05 (rc-g). Indien rc-g  =0,10,
kan de overwinstmarge v op ca 2,5 % worden gesteld.

Vervolgens rijst de vraag of het voor de gevestigde onder-
nemingen uit een oogpunt van maximale winst op lange termijnaantrekkelijk is een prijspolitiek te voeren , waarbij toetreding
wordt vermeden. We vergelijken de winst die wordt verkregendoor de prijs te beperken tot het niveau, waarbij nog juist geen
toetreding wordt uitgelokt (de limietprijs) met de winst, die wordt
behaald door de prijs een zeker percentage A hoger te stellen.

In het eerste geval bedraagt de overwinst op lange termijn:
X.Do (1  tri)Wl/. ........ ....(2)Ti-g
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Hierin is vo de overwinstmarge die correspondeert met de limiet-
prijs. X symboliseert de vraag naar de produkten van de bedrijfs-
tak   (resp.  van het preferentiele segment). We maken onderscheid
tussen de disconto-factor ri, die behoort bij een op het weren van
toetreding gerichte prijspolitiek en de disconto-factor 4, die geldt
voor het geval de limietprijs wordt overschreden. Deze laatste
gedragslijn brengt namelijk meer risico mee, omdat de nieuw-
komers op den duur de positie van de gevestigde ondernemingen
kunnen verzwakken. We stellen daarom rs -T i - P.A.

In het geval de limietprijs met A wordt overschreden kan de
winst op overeenkomstige wijze als in de vorige paragraaf worden
geformuleerd. Als toetredingsfunctie gebruikten we daar de relatie

a.u?n - -. We stellen thans 9 - 1, 71 - 1, en u = A. De afzet-
Y1

elasticiteit is weer op nul gesteld.
Nu  geldt:

-.      XCUo   A) Clt 72)
w „-                                                        (3)r 2-g   + 2 0 c d     '    '    0

Hieruit volgt:

'Wl  -Wil  -  A  ,
v[  vo  (ltri)         (vota)  C l  trg) 1

l rl-g r2-g +298 j
De oligopolistische ondernemingen geven er de voorkeur aan de
prijs niet hoger te stellen dan de limietprijs,  indien  W, 2 Wll, °S
m.a.w. indien:

2uootA(ltri) 2 &(rl-g) (1tr2) -P .A (1+g).uo(4)

Bij  benadering kan hiervoor worden geschreven: 1

2 9 2 .  .  .   (5)
(71 - g)    (1  + 4) (1+g)

(4 -g)y.       -P  (l  tri)    '     '     '

1. Bij benadering kan voor (4) worden geschreven:
20  2 Crl-g)/Do - P (1 + g)/(1 + ri)
Hieruit kan (5) worden afgeleid, indien voor vo conform (1) wordt geschreven:

tre-  g)   .3. d
00== 1+Te
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In de onderstaande tabel is voor diverse waarden van de overige
parameters aangegeven, welke grootte de factor a tenminste moet
hebben, wil een, op het weren van toetreding gerichte prijspolitiek
voordelig   zijn    (W,  <   W„).

Parameters WI > WIL indien

y. d        Ti          4          g           P

1,0 0,08 0,14 0,04       0,3            9 >0,1

 5 0,08 0,14 0,04
0,3 9 >0,3

,5 0,08 0,09 0,03 0,1 a > 0,9
0,1 0,08 0,09 0,03       0,1              9 >4,5

Er is wederom een scala van mogelijkheden. In het op de eerste
regel van de tabel weergegeven geval zullen de oligopolistische
ondernemingen de limietprijs niet te boven gaan, zoalng GE > 0,1.
Deze voorwaarde komt ons niet restrictief voor.

De laatste regel in de tabel representeert een situatie, waarbij
de vestigingsbelemmering gering is. Een op het weren van toe-
treding gerichte prijspolitiek zal in dit geval waarschijnlijk niet
voordelig zijn, aangezien aan de voor de omvang van 0 geldende
voorwaarden niet licht zal zijn voldaan.

Bain heeft waardevolle gegevens verzameld betreffende de
omvang van y . d. Omtrent de overige parameters is echter onvol-
doende bekend. We hebben uit de literatuur de indruk gekregen,
dat nieuwe vestiging in een bedrijfstak of segment waar enkele
grote ondernemingen een sterke voorkeurspositie innemen, slechts
zEer sporadisch voorkomt. Dit iou beteken -Plat de betrokken
oligopolisten de limietprijs niet overschrijden, hetgeen op grond
van bovenstaande formules zeer wel verklaarbaar voorkomt.
Indien dc produktprcfcrenties niet sterk zijn (y .d=1 0 h 2 0 %),
lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de limietprijs voor de oligopo-
listische ondernemingen de maximale winst op lange termijn
oplevert.

I 0
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1§7. NIEUWE VESTIGING

Wanneer de toetredingsbarritres in totaal genomen gering zijn, is
het voor de oligopolistische ondernemingen uit een oogpunt van
overwinst niet aantrekkelijk de prijs zo laag te stellen, dat nieuwe
ivestiging wordt voorkomen. We hebben gezien dat aanzienlijke
]EKDit-aalvereisten er toe kunnen leiden dat een gematigde prijs-
politiek wordt gevoerd, zodat het oligopolistische marktaandeel
slechts geleidelijk teruglooe  Bij het ontbreken van belangrijke
kapitaalbenodigdheden rijst de vraag, in welk tempo nieuwe
vestiging zal worden uitgelokt. 1 Indien de prijs aanzienlijk boven
de gemiddelde kosten wordt gesteld, zal het aanbod van de kleine
concurrenten en van nieuw te vestigen ondernemingen al licht zo
snel toenemen, dat overcapaciteit ontstaat. Bain 2 acht dit een
serieuze mogelijkheid. Op den duur zal de overcapaciteit naar

' zijn mening een_pdh- en winstdaling veroorzaken, zodat na ver-
loop van tijd vraag en aanbod weer in evenwicht komen. Tijdens
dit proces kan de concentratiegr d-zover zijn gedaald, dat de
prijsconcurrentie tussen de ondernemingen het tot stand komen
van een hoger dan normale prijs onmogelijk maakt. Hierop kan
echter een concentratiebeweging volgen. De voorwaarden voor een
herhaling  van de cyclus - hoge prijzen, overcapaciteit, sanering, zo
nodig concentratie, hoge prijzen - zijn dan wederom aanwezig.

Ten dergelijke gang van zaken is niet bevorderlijk voor een doel-
matige produktie. Hoe staan de kansen, ligt het door Bain bedoelde
proces in bedrijdtakken met geringe vestigings-barri6res inderdaad
in de lijn der verwachtingen?

In de eerste plaats zij opgemerkt dat de overcapaciteit, die tijdens
dit proces zou ontstaan, voor een belangrijk deel of zelfs volledig
ten laste van de oligopolistische ondernemingen zou komen. In
het voorgaande werd aangenomen, dat de oligopolisten de wijzigin-
gen van de produktie-capaciteit,  die uit hoofde van hun prijspolitiek

1. Dat het bij omvangrijke kapitaalvereisten aantrekkelijk kan zijn met een
bescheiden winstmarge te volstaan, vloeit voort uit het feit dat 9 dan groter is
dan  1.  (verg.  § 5).   In het hierna volgende stellen we g gelijk aan  1.
2. J· S. Bain op. cit. De genoemde ontwikkeling schijnt zich in het verleden
te hebben voorgedaan bij zwakke kartels in Duitsland, die niet over een duide-
lijke voorsprong op outsiders beschikten. Zie F. Voigt, German experience with
cartels and their control during the pre-war and post-war periods, opgenomen
in Competition, cartels and their regulation, edited by J. P. Miller,  1962.
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gewenst zijn, steeds tijdig kunnen doorvoeren  en zo surplussen of
tekorten aan produktie-capaciteit kunnen vermijden. Voorwaarde
daartoe is dat de prijzen binnen zekere grenzen blijven, aange-
zien de capaciteit - zonder verliezen te lijden - slechts geleidelijk
kan worden gewijzigd. Is aan deze voorwaarde niet voldaan en
ontstaat overcapaciteit dan is de eerste consequentie, dat wat de
kosten betreft niet langer dient te worden gerekend met de kosten
op lange termijn maar met de kosten op korte termijn.

Uit een oogpunt van winst verdienen gematigde prijzen, een
geleidelijke teruggang van het marktaandeel en het uitblijven van
overcapaciteit zonder meer de voorkeur, indien aan bepaalde
voorwaarden betreffende het niveau van de marginale kosten op
korte termijn, de elasticiteit van de vraag naar de produkten van
de bedrijfstak en het oligopolistische marktaandeel is voldaan.

We veronderstellen wederom, dat de kleine concurrenten hun
produktie in de lopende periode fixeren ongeacht de prijs. De
elasticiteit van de vraag is dan voor de oligopolisten gelijk aan e/Yi·

De prijs, die voor de lopende periode de grpotste winst oplevert,
kan   volgens de formule van Amoroso-Robinson worden bepaald:

0/71             0

P - e/yi -1 'm=e-Yi .m

Hierin stelt m de marginale kosten op korte termijn voor. We
nemen aan dat m constant blijft totdat de produktie-capaciteit
volledig is bezet en vervolgens zeer sterk stijgt. Stel e -  1, 71 - 0,5,
m = 50 % van de gemiddelde kosten op lange termijn. Zolang de
bestaande produktie-capaciteit niet volledig wordt benut, zal de
prijs op het niveau van de gemiddelde kosten op lange termijn
worden gesteld. Indien e groter of y en m kleiner zijn dan hier-
boven is aangegeven, wordt de prijs lager gesteld dan de gemid-
delde kosten op lange termijn. Onder deze omstandigheden zal de
oligopolistische prijspolitiek niet tot overcapaciteit leiden. Zodra
de produktie-capaciteit groter wordt dan de vraag, zal de prijb
immers beneden het normale niveau dalen, waardoor de discre-
pantie tussen vraag en aanbod wordt geelimeerd.

Op langere termijn moet men rekening houden met a) de struc-
tueIe groei van de vraag b) inkrimping van de pro*lktiezcapaciteit
vandeoligo pol sii#cEe-ondei mingen. Dezel)eide factoren maken

fr
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 het de oligopolisten mogelijk de prijs boven het niveau van de
  gemiddelde kosten te stellen zonder dat dit tot overcapaciteit leidt.

Stel-(it de groei van de vraag 5 % per jaar bedraagt en dat de
oligopolistische ondernemingen hun capaciteit zonder bezwaar
met 3 % per jaar kunnen inkrimpen. De helft van de produktie
wordt verzorgd door kleine ondernemingen; een prijs 1 % boven de
gemiddelde kosten leidt tot een extra stijging van de produktie
der   polypolisten   met   2 %. De oligopolistische ondernemingen
kunnen de prijs in deze situatie 4 % boven het normale niveau
stellen zonder met overcapaciteit te kampen te krijgen. Indien het
oligopolistische marktaandeel in de uitgangssituatie groter zou
zijn dan 50 %, zou de prijs in eerste instantie nog hoger kunnen
zijn. Aangezien het marktaandeel van de oligopolisten in de loop
van de tijd vermindert, zal de prijs gdeidelijk worden verlaagd.
Op den duur zal de concentratie-graad zover terug lopen, dat de
prijsvorming een polypolistisch karakter krijgt.

Een prijspolitiek zoals hierboven werd beschreven levert de oli-
gopolistische ondernemingen de grootst mogelijke overwinst op.
Men moet echter rekening houden met de mogelijkheid dat de af-
zonderlijke oligopolisten niet bereid zijn hun produktie in absolute
zin te verminderen. De onderlinge naijver kan hierbij een belang-
rijke rol spelen. De prijs zal dan in eerste instantie in mindere
mate boven het kostenpeil uitgaan. Het oligopolistische markt-
aandeel zal minder snel teruglopen, de overwinsten zullen langer
blijven bestaan. Van overwinst behoeft in het geheel geen sprake
te zijn indien 66n of meer oligopolisten meer waarde hechten aan
de groei van de onderneming dan aan het maken van overwinst.

Het voorgaande had betrekking op bedrijfstakken, waar het winst-
streven, gezien de grootte van de afzetelasticiteit en de kosten-
structuur op korte termijn, in de lopende periode steeds tot vol-
ledige benutting van de produktie-capaciteit leidt. Wat te denken
van bedrijihtakken, waar de eerdergenoemde voorwaarden niet
zijn  vervuld?

Stel  e = 0,75, 71 = 0,5, m = 0,66. De winst  in de lopende
periode wordt dan gemaximeerd bij een prijs tweemaal zo hoog als
het normale niveau. In dergelijke situaties kan het voorkomen dat
de oligopolisten de prijs zo hoog stellen dat zij hun produktie-
capaciteit in de lopende periode niet volledig benutten. In de
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loop van de tijd kan de overcapaciteit steeds grotere vormen aan-
nemen. Bij een steeds groeiende mate van overcapaciteit zal -
zoals Bain ook suggereert - de oligopolistische discipline echter
op den duur niet te handhaven zijn en wordt een prijsdaling on-
vermijdelijk.

Op langere termijn gezien hebben de oligopolisten er weinig
baat bij in de lopende periode hoge prijzen te berekenen, wanneer
daarop binnen niet te lange tijd een periode van extra lage prijzen
volgt. Wanneer de prijsconcurrentie tussen de oligopolisten eenmaal
tot leven is gekomen, is bovendien de kans niet gering dat het her-
stel van een gezamelijke oligopolistische prijspolitiek geruime tijd
op zich laat wachten. Zo kan het gebeuren dat de prijzen gedurende
langere tijd lager blijven dan voor de eliminering van de over-
capaciteit nodig is.

1  Wij achten het waarschijnlijk dat de oligopolistische onder-
nemingen hun kwetsbare, onderlinge samenwerking niet al te zeer

l-op de proof willen stellen. Het zou wellicht ietwat te optimistisch
zijn te concluderen dat zicil in het geheel geen overcapaciteit zal
voordoen, doch in de meeste gevallen zal dit verschijnsel o.i. van
beperkte omvang blijven. Dit betekent dat - zodra een zekere
overcapaciteit is ontstaan - f»_PRj . riet hoger wordt gesteld  dan
lii2boven is beschreven;-lia polypolistisEKe marktaandeel zal dan
sIechts geleidelijk toenemen.

We hebben gesteld, dat de daling van het oligopolistische markt-
aandeel op den duur tot gevolg zal hebben, dat de prijsvorming
in de bedrijfstak een polypolistisch karakter krijgt. Zoals gezegd
oppert Bain de mogelijkheid dat hierop weer een beweging in de
richting van toenemende concentratie volgt. De kans daarop kan
natuurlijk niet geheel worden uitgesloten. Men dient echter te
bedenken dat in bedrijfstakken met geringe vestigingsbelemme-
ringen automatisch in de richting van sterke concentratie werkende
structurele factoren, zoals aanzienlijke economies of scale of sterke '
produktpreferenties, ontbreken.fHet enige concentratie-motief ligt      
in het behalen van tijdelijke overwinsten, die ten koste gaan van de   
expansie van de ondernemingl Dat vele onedrnemingen hiervoor
hun zelfstandigheid prijs willen geven en een fusie aangaan, lijkt
ons niet waarschijnlijk.
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§8. DE OLIGOPOLISTISCHE PRIJSPOLITIEK IN THEORIE EN

PRAKTIJK
Samenvattend kunnen uit het voorgaande de volgende globale
conclusies worden getrokken. In hoog geconcentreerde bedrijfs-
takken, waar de oligopolistische ondernemingen een sterke positie
innemen vergeleken met kleine resp. potentiele concurrenten zal
de   prijs in significante   mate (doch normaliter minder   dan    1 0   A

15 %) boven de gemiddelde kosten van de sterkste oligopolist
worden gesteld. De limiterende factor kan liggen bij de concurrentie
van kleine gevestigde ondernemingen dan wel bij de potentiele
concurrentie van relatief grote, nieuw te vestigen bedrijven. De
prijspolitiek zal in het algemeen gesproken niet leiden tot toetreding.
In bedrijfstakken met aanzienlijke kapitaalvereisten kan het even-
wel gebeuren dat de oligopolisten de prijs wat hoger stellen dan de
limietprijs, omdat hierdoor toch slechts een geringe mate van
nieuwe vestiging wordt uitgelokt.

In hoog geconcentreerde bedrijfstakken, waar de oligopolis-
tische ondernemingen een niet erg sterke positie innemen, doet
zich een tegenstelling voor tussen het streven na r_loyer)winst  en
het  streven naar expansie (binnen dE-13EGokken  bedrijfstak).  A
priori neige-n we tot de veronderstelling dat de expansie-drang
het zwaarste weegt en dat in verband hiermee de prijs niet zal
uitgaan boven het niveau waarbij nieuwe vestiging wordt uitge-
lokt. Zoals nog ter sprake komt kunnen sommige bevindingen van
Bain echter in tegengestelde zin worden uitgelegd. Voorzover de
prijs uitstijgt boven het limietniveau, zal dit o.i. slechts in beperkte
mate het geval zijn. Een zo snelle expansie van de kleine onder-
nemingen en van nieuw te vestigen bedrijven dat een belangrijke
mate van overcapaciteit ontstaat, zal men willen vermijden. In
bedrijfstakken met geringe vestigingsbelemmeringen, waar het
winststreven de overhand heeft, zal de concentratie-graad en
daarmee de prijsstelling op den duur in polypolistische richting

-evolueren.
De vraag rijst in hoeverre in de praktijk bij de prijsstelling wordt

rekening gehouden met de in de voorgaande paragrafen geanaly-
seerde factoren. Van belang is daarbij dat de diverse voor_dc opti-
IIA»_.PIii§--relevante  groolheden  verle. van exact kuRn-en-Tvprd-en
 Raald.

Hoe groot de voorsprong is, die de sterkste oligopolistische onder-
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nemingen hebben op potentiele of kleine gevestigde concurrenten,
valt slechts globaal te schatten. Dit geldt ook voor de mate, waarin
de concurrentie op bijzonder gunstige winstperspectieven reageert.
De keuze tussen het behalen van winsten in de lopende periode en
het in stand houden van het winstpotentieel voor de toekomst is
tot op zekere hoogte arbitrair. Zoals gezegd geldt hetzelfde voor de
afweging van de diverse doeleinden van de onderneming.

De optimale prijspolitiek is in hoog geconcentreerde bedrijfs-
takken zonder twijfel minder eenvoudig te bepalen dan in poly-
polistische bedrijfstakken. Hierbij zij bedacht dat de in het voor-
gaande afzonderlijk behandelde factoren in vele bedrijfstakken in
onderlinge samenhang werkzaam zijn, hetgeen de kwestie niet
eenvoudiger maakt. Bovendien zijn in de afzonderlijke bedrijfs-
takken veelal bijzondere omstandigheden aan te wijzen, die voor
de prijsstelling van betekenis zijn.

Niet alle in theorie relevante factoren worden in de prijspolitiek
van de ondernemingen verdisconteerd. We herinneren aan de
opmerking van Dorfman, dat de in de praktijk gevolgde gedragslijn
is afgestemd op een aanmerkelijk eenvoudiger dan de werkelijke
wereld. We kunnen er slechts naar gissen hoe die gesimplificeerde
wereld eruit ziet.

I8Lfls_ Iij telling van grote ondernemingen blijken twee as-  1
pect .st.Crk_naar Yoren te komen. In de eerste plaats zien de af-   
5nderlijke ondernemingen erop toe, dat hun marktaandeel niet   -7
achteruit gaal. Na hetgeen hiervoor reeds werd opgemerkt omtrent
de rivaliteit tussen de oligopolisten, behoeft dit voor wat de verhou-
dingen binnen de oligopolistische groep betreft geen toelichting meer.

Wat te zeggen over het gezamelijke marktaandeel van de oligo-
polistische ondernemingen? Indien zich absolute kostenverschillen
voordoen tussen de oligopolisten en de kleine concurrenten, zullen
de oligopolistische ondernemingen - aldus Witteveen 1 - beter
in staat zijn om hun marktaandeel vast te stellen dan om te be-
palen wat de kosten der kleine ondernemingen zijn. De oligopo-
listen zouden hun beleid daarom veeleer richten op het constant
houden van hun gezamelijke marktaandeel dan op een constante
prijs.

Naar het ons voorkomt kan, wanneer de marktaandelen een
tijdlang constant worden gehouden, de omvang van het kosten-
1. H. J. Witteveen, op. cit.
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verschil gelijk worden gesteld aan het verschil tussen de prijs en
het kostenpeil van de oligopolistische ondernemingen. Een raming
van de kosten der kleine ondernemingen behoeft dan niet te wor-
den gemaakt. Laat ons aannemen dat de prijs in de volgende
perioden wordt bepaald door de som te nemen van het aldus ge-
raamde kostenverschil en de gemiddelde kosten van de oligopo-
listische ondernemingen. Doet zich nu een stijging van het poly-
polistische marktaandeel voor, dan betekent dit vooreerst dat op
den duur de prijs moet worden verlaagd. De bedoelde ontwikkeling
wijst er echter tevens op dat het kostenverschil en daarmee de
optimale omvang van het oligopolistische marktaandeel 1 is ver-
minderd.

Meer in het algemeen gesproken is in bedrijfstakken waar grote
en kleine ondernemingen - in verband met absolute kostenver-
schillen of op grond van andere factoren - naast elkaar blijven
bestaan, de ontwikkeling van het marktaandeel voor de oligopolis-
ten van groot belang in verband met eventuele wijzigingen in de
prijspolitiek. Niet zelden  al de 0Rtimale prospolitiek - zola g
de diverse bepalende_ grootheden g41ijk_blijyen - leiden tot.een
vaste verde]ing van de affelpyer de ollg®olistische en de polypolis-
tische 6ndernemingen.

Op lange termijn zijn de determinerende factoren echter aan
verandering onderhevig, terwijl de meest winstgevende prijspolitiek

  in bepaalde bedrijfstakken zoals gezegd tot een geleidelijke ver-
mindering van het oligopolistische marktaandeel leidtJDat het
constant houden van de marktaandelen bepaald geen vaste regel
is, blijkt uit het feit dat de concentratie-graad in een belangrijk
deel van de bedrijfstakken in de loop van de tijd aanzienlijke ver-
anderingen ondergaat. 2

2)        Een Neede aspect van de prijsstelling van grote ondernemingen
is het streven naar een 'redelijk'_.rendement.over_heteinves-
teerde  ka]pitaal-3- Ook  in dit geval geldt dat de toepassing  van
deze vorm van 'full-cost-pricing' bezwaarlijk als een weerleg-
ging of bevestiging van bepaalde theorien kan worden opge-
vat. Wel kan worden opgemerkt dat deze methode van prijs-
calculatie wel zeer voor de hand ligt in bedrijfstakken, waar de
1.  verg.  § 4.
2. verg. R. L. Nelson op. cit.
3. A. D. Kaplan e.a., op. cit.
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prijspolitiek op het weren van nieuwe toetreding is gericht. Van
doorslaggevende betekenis is de vraag of het behaalde kapitaal-
rendement hogei is naarmate de vestigings-barridres hoger zijn.
(Hoge vestigings-barriBres gaan zoals gezegd normaliter samen met
een sterke positie van de oligopolisten tegenover kleine gevestigde
concurrenten).

Bain heeft dienaangaande berekeningen gemaakt voor de twintig
bedrijfstakken, die in het onderzoek naar de betekenis van de
vestigingsbelemmeringen waren betrokken. Voor de perioden
1936-1940 en 1947-1951 heeft  hij   voor  de vier grootste onder-
nemingen in de afzonderlijke bedrijfstakken het rendement op het
eigen vermogen berekend. In de vijf bedrijfstakken met zeer hoge
vestigings-barridres bleek het rendement in de beide perioden niet
minder dan 8 A 10 punten hoger te liggen dan in de overige bedrijfs-
takken.

Naar het ons voorkomt pleiten deze cijfers in sterke mate voor
het realiteitsgehalte van de in de theorie gesignaleerde tendenties.
Het  rendement  in de bedrijfstakken met matige 1  vestigings-
belemmeringen was gemiddeld 2 h 3 punten hoger dan in bedrijfs-
takken met geringe 1  toetredings-barri6res. In verband met de
aanzienlijke spreiding binnen de beide groepen concludeert Bain
dat het genoemde verschil statistisch niet significant is. Hij ver-
bindt hieraan de suggestie, dat het in de laatstgenoemde bedrijfs-
takken niet aantrekkelijk genoeg is beneden de limiet-prijs te blijven,
terwijl dit in de bedrijfstakken met meer aanzienlijke toetredings-
barridres wel het geval is. Dit is een serieuze mogelijkheid, doch
het beschikbare cijfermateriaal levert zeker geen stringent bewijsin die richting. In de eerste plaats zijn Bain's ramingen van de
hoogte der vestigings-barriJres zoals gezegd niet boven elke dis-
cussie verheven. Voorts zij bedacht dat de spreiding in deze kleine
steekproef allicht aanzienlijk kan zijn, omdat behalve de vesti-    
 ngsbarridreipok andere factoren- zoals de concentratie-graad en          \
net grgeitempo van de vraag - hun invloed doen gefde-0-2

In vcrgclijking met de (niet geheel vergelijkbare) rendement-   4
cijfers, die Stigler voor laag tot matig geconcentreerde bedrijfs-

1.  Zie voor dit onderscheid Hoofdstuk II, § 4.
2. De spreiding binnen de groep met geringe vestigingsbarritres wordt voor een

•  belangrijk deel veroorzaakt door het uitzonderlijke hoge rendement in 66n
bedrijfstak (rayon).
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takken vermeldt, lijkt het rendement slechts voor 66n often hoogste
twee bedrijfstakken met geringe vestigingsbelemmeringen uitge-

sproken hoog. We concluderen dat slechts voor 66n bedrijfktak in
deze groep directe aanwijzingen bestaan dat de limietprijs in be-
langrijke mate is overschreden. Daarnaast lijkt het niet onaan-

nemelijk dat de prijzen in een aantal bedrijfstakken met geringe
of matige 'entry barriers' beneden de limietprijs bleven als gevolg
van de concurrentie tussen de oligopolistische ondernemingen.

Dit brengt ons tot de relatie tussen de winsthgo#e en de mate   f
van concentratie. Zoals g Eid kijn er twee redlnen om in minTer
hooggec6ncehireerde bedrijfstakken lagere winsten te verwachten:
de kans op prijsconcurrentie is groter en de vestigingsbaridres zijn
normaliter lager. L    . - 34  v,rl    FAA

Aan de andere kant moet men in aanmerking nemen dat de
prijzen in hoog geconcentreerde bedrijfstakken in de regel worden

afgestemd op de sterkste ondernemingen. Voor de zwakkere onder-

nemingen (oligopolisten en kleine concurrenten) schiet er bij deze
prijzen veelal niet meer over dan een bescheiden rendement. Het

gemiddelde rendement in de betrokken bedrijfstakken wordt hier-
door gedrukt. Van belang is voorts dat in weinig geconcentreerde
bedrijfstakken met een bijzonder hoog expansie-tempo extra hoge
winsten kunnen worden behaald. Voorzover het snel groeiende
bedrijfstakken betreft, is daarom niet gezegd  dat de winsten in
hoog geconcentreerde bedrijfstakken hoger zullen zijn dan in
matig geconcentreerde of polypolistische bedrijfstakken.

,   We vermeldden reeds dat een empirisch onderzoek van Bain 1
'tot de conclusie leidde, dat het rendement in bedrijfstakken, waar

  de acht grootste ondernemingen meer dan 70 % van de proiuktie
' in handen hebben, hoger was dan in de overige bedrijfstakkej Het
bedoelde verschil bedroeg 4 punten (11,8 % op eigen vermogen
tegen 7.5 %); het onderzoek omvatte ruim 40 bedrijfstakken en had
betrekking op de periode 1936-1940. Meer recent zijn Schwartz-
mann 2, Vuchs 3 en Minhas 4 tot overeenkomstige conclusies ge-

1. J. S. Bain, Relation of Profit Rate to Industry Concentration, Quarterly
Journal of Economics, August 1951.
2.  D. Schwartzman, The effect of Monopoly on Price, The Journal of Political
Economy, August 1959.
3. V. R. Vuchs, Integration, Concentration and Profits in Manufacturing
Industries, Quarterly Journal of Economics, May 1961.
4.   B. S. Minhas,AnInternationalComparisonofFactorCostsand FactorUse,1963.
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komen. Daarentegen heeft Stigler 1 in zijn reeds eerder genoemde
studie geen verband tussen de winstvoet en de concentratie-graad
kunnen ontdekken.

Aan de empirische onderzoekingen op dit terrein zijn statis-
tische moeilijkheden verbonden. Behalve de kwestie of de gebruikte
rendementcijfers aan het gestelde doel beantwoorden, is de selectie
van de bedrijfstakken van groot belang.

De statistische afbakening der bedrijfstakken geschiedt niet
altijd volgens economisch zinvolle criteria; de cijfers over de mate
van concentratie kunnen dan misleidend zijn. 2

Het onderzoek van Stigler betreft 54 laag tot matig geconcen-
treerde bedrijfstakken en 14 hoog geconcentreerde bedrijfstakken.
»e hebben de bedrijfstakken onderverdeeld in twee groepen aan

C
de hand van de toeneming van het kapitaal in dejaren 1949-1957

1 (de scheidslijn hebben we gelegd bij een nominale toeneming van

       40  %).  In  de
snel groeiende categorie  is  in het geheel geen rende-

ments-verschil tussen hoog en laag geconcentreerde bedrijfstakken
te bespeuren. In de traag groeiende categorie bedraagt het rende-    1

i mentsverschil ca.  1  & 2 punten ten gunste van de hoog geconcen-
treerde bedrijfstakken. Opmerkelijk is voorts dat alle hoog gecon-
tentreerde bedrijfstakken in de laatstgenoemde categorie voor-
komen op een door Stigler opgestelde lijst van bedrijfstakken met
een bijzonder sterke vermindering van het aantal ondernemingen.
(Het   betreft  hier   15   van   de in totaal   99   in de studie van Stigler
betrokken bedrijfstakken).  Dit  feit  zou erop kunnen wijzen  dat  in
de betrokken hoog geconcentreerde, traag groeiende bedrijfstakken
een aanpassingsproces aan de gang was, dat het rendement in die
bedrijfstakken heeft gedrukt. In verband hiermee zijn we geneigd
Stigler's uitkomsten niet zeer zwaar te laten wegen. Voorlopig
houden we het erop dat tussen hoog geconcentreerde bedrijfstakken      
en bedrijfstakken met een lage tot matige concentratie-graad ge-
middeld genomen een beperkt rendementsverschil aanwezig is.    i

Ter afsluiting nog enkele opmerkingen over de prijsvorming op
korte termiin. We beperken ons hierbij in hoofdzaak tot de vraag,
in hoeverre de prijzen en de winstmarges bij een, op het weren van
1.  G.  J.  Stigler,  op.  cit.
2. De gegevens van de bovengenoemde auteurs kunnen in dit opzicht niet op
66n lijn worden gesteld. Met name de cijfers van Minhas zijn aan de grove kant.
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toetreding gerichte, prijspolitiek in de loop van de conjunctuur-
cyclus worden gewijzigd. De limietprijs wordt wel gezien als een
bovengrens, die nimmer mag worden overschreden, doch waarvan
wel in neerwaartse richting kan worden afgeweken. 1 Dit laatste
zou met name in de recessie aantrekkelijk kunnen zijn, indien de
limietprijs (A) hoger is  dan de prijs, die correspondeert met de korte-

e
termijn-versie van de Amoroso-Robinson-formule: Pr = ZZ-1- · m
Hierin symboliseert m de marginale kosten op korte termijn, welke
bij onvolledige benutting van de produktie-capaciteit veelal gelijk
zijn aan de gemiddelde, op korte termijn variabele kosten (kv).

Hierbij kan vooreerst worden aangetekend, dat Pr Ook tijdens de
recessie in vele bedrijfstakken niet lager doch hoger zal uitkomen
dan Pt· 2 Daarnaast zijn bedenkingen aan te voeren tegen de hier-
boven weergegeven interpretatie van het begrip limiet-prijs. In
verband met het uitlokken van toetreding gaat het om de winsten,
welke gemiddeld over de conjunctuur-cyclus berekend worden
gerealiseerd. Indien de prijzen in de recessie worden gedrukt kunnen
de prijzen in de hausse aan de hoge kant worden gesteld, zonder
dat zulks tot toetreding zal leiden.

Laat ons nu aannemen dat het, gegeven het gemiddelde prijspeil
tijdens de conjunctuurcyclus, op zichzelf voordelig is de prijzen
en de winstmarges te wijzigen naar gelang het conjuncturele niveau
van de vraag. Een dergelijke politiek zou niet alleen de winsten van
de gevestigde ondernemingen verhogen, doch ook de winstpers-
pectieven voor potentiele concurrenten gunstiger maken. Dit be-
tekent dat het gemiddelde prijspeil om toetreding te voorkomen,
lager zou moeten worden gesteld dan bij een prijspolitiek, welke

1.  Verg. J. E. Andriessen, De ontwikkeling van de moderne prijstheorie.  1955.
2. Zoals eerder werd opgemerkt is een waarde voor e van 1,5 reeds als hoog aan
te merken.  In veel gevallen zal p dus tenminste het drievoudige van kv bedragen.
Ten aanzien van de verhouding tussen de gemiddelde variabele kosten en de
gemiddelde totale kosten zij opgemerkt, dat de kosten van uit andere bedrijfs-
takken betrokken grondstoffen, halffabrikaten e.d. in de industrie gemiddeld
circa 50 % van de omzet uitmaken (In sommige bedrijfstakken van pro-
duktie-goederen zal dit percentage lager liggen, doch daar zal de afzetelasticiteit
veelal  ook  aan  de  lage  kant  zijn).  Om  tot de variabele kosten te komen   moet
hierbij een (wellicht bescheiden deel) van de loonkosten worden opgeteld. Een
en ander impliceert, dat pr dikwijls aanmerkelijk hoger zou uitkomen dan de
gemiddelde totale kosten en daarmee ook hoger dan de limietprijs Pt.
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geen rekening houdt met de stand van de conjunctuur. Wat de
gevestigde ondernemingen winnen door conjuncturele manipulatie
van de prijzen, verliezen zij dus door de hiermee gepaard gaande  i
verlaging van de limietprijs. fioudt men voorts rekening met de  
weerstanden die bij de consumenten, de tussenhandel en in het I
eigen bedrijf tegen veelvuldige prijsveranderingen bestaan 1, dan  Z
liggen conjunctu-rele prijsaanpassingen niet in de lijn der verwach-   I
tingen.

Het beeld van de prijsvorming op korte termijn is hiermee nied
compleet. Zo dient bij een vergelijking met polypolistische bedrijfs. 0(/ i
takken in aanmerking te worden genomen, dat in oligopolistische       4
bedrijfstakken dikwijls ook kleine concurrenten zijn gevestigd.
Wanneer de polypolistische ondernemingen in een recessie tot
onderbiedi g overgaan, zullen de oligopolisten veelal gedwongen
zijnEunprij32 eveneens te_verlagen. Na hetgeen over de stabili-
teit van de winsEiiarg8-in polypolistische bedrijfstakken is opge-
merkt, is het wellicht niet verwonderlijk dat het empirisch onder-
zoek tot dusverre geen overtuigend bewijs heeft opgeleverd voor
het bestaan van een relatie tussen de mate van concentratie en de
conjuncturele ontwikkeling van de winstmarges. Toch lijkt het op
theoretische gronden aannemelijk dat de winstmarges in bedrijfs-

'
takken, waar enkele grote ondernemingen de gehele afzet in handen
hebben, in meer dan normale mate tegen de invloed van een con-
functurele inzinking bestand zijn.

1. J. E. Andriessen, op. cit.



HOOFDSTUK V

SAMENVATTING EN ENIG ALGEMEEN
ECONOMISCH PERSPECTIEF

De voorgaande hoofdstukken vragen om een aanvulling. Het ge-
zichtsveld, dat tot de prijsvorming in de afzonderlijke industriele
bedrijfstakken beperkt bleef, behoeft perspectief. De prijsvorming
per bedrijfstak dient mede te worden bezien als onderdeel van het
algemene prijzenstelsel, dat de werking van de volkshuishouding
in belangrijke mate reguleert. Een samenvatting van het gevoerde
betoog moge zijn afronding vergemakkelijken.

§ 1. OVERZICHT VAN DE BESPROKEN THEMATA

Het centrale thema van deze studie betreft het verschil tussen de

prijs en de gemiddelde kosten, m.a.w. de overwinst per eenheid

produkt die in de afzonderlijke industriele bedrijfstakken op lange
termlJn wordt gerealiseerd. Rond dat kernpunt worden andere,
met de prijsvorming nauw verbonden onderdelen van het onder-
nemingsgebeuren aan de orde gesteld. Het onderzoek is toegespitst

op de situatie in de industriele landen van het Westen, meer in
het bijzonder in de Verenigde Staten.

Bij de analyse, die voor enkele marktvormen wordt uitgewerkt,
hebben we het polypolie gesteld tegenover het oligopolie (incl.
partieel oligopolie en monopolie). Tevens is rekening gehouden
met de produkt-differentiatie, welke in sommige bedrijBtakken
een belangrijke rol speelt. Terwijl volstrekte homogeniteit in de
industrie vrijwel niet wordt aangetroffen, komt een benadering
daarvan, semi-homogeniteit, niet zelden voor.

Hoofdstuk I geeft een specificatie van de probleemstelling en
een toelichting op de gevolgde methode. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan de af[)akening van de bedrijfstak alsmede aan

de rechtvaardiging van de partiele analyse op het niveau van de
bedrijfstak.
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Hoofdstuk II handelt over de algemene factoren, die bij elk van
de marktvormen op de prijsvorming van invloed zijn, te weten
over de motivatie van de producenten, de vraag naar de produkten
van de ondernemingen en van de bedrijfstakken, de kosten- en
produktievoorwaarden, alsmede over de mogelijkheden voor
nieuwe vestiging binnen de bedrijfstakken. Deze beschrijving
vormt het uitgangspunt voor de analyse in de twee volgende hoofd-
stukken.

De hoofdstukken III en IV zijn gewijd aan de prijsvorming in
polypolistische resp. oligopolistische bedrijfstakken.

, De prijsuorming in polypolistische bedriifstakken
a. Semi-homogeen polypolie. Gezien de aanwezige vaste zaken-
relaties kunnen de afzonderlijke ondernemingen bij een prijs, die

2     gelijk is aan de heersende marktprijs, slechts beperkte hoeveelheden
van hun produkten afzettenDAangezien de kopers op kleine prijsver-
schillen sterk reageren, kan de polypolistische onderneming door
tijdelijk enigszins te onderbieden een aanzienlijke duurzame afzet-
vergroting realisereul Daarmee hangt samen,  dat het voor de onder-
neming over een langere periode gezien aantrekkelijk is, zodra de
marktprijs merkbaar boven de gemiddelde kosten komt te liggen,
tot een extra snelle uitbreiding van de produktie-capaciteit over
te gaan. Als gevolg van de kostenverschillen, die zich steeds wijzigen,
zijn de m,rktaandelen van de ondernemingen voortdurend in
beweging. De marktprijs tendeert naar het kostenpeil van de  
middelmatig efficiente ondernemingen met een bedrijfsomvang, 1
welke groot genoeg is om de 'economies of scale' 1 te benutten.     1

In bedrijfstakken, waarin de vraag bijzonder snel, resp. zeer ,
traag toeneemt, zal het prijspeil iets hoger, resp. lager liggens Empi-
rische gegevens wijzen uit dat de bedoelde rendementsverschillen
beperkt blijven. Het veelvuldig overstappen door ondernemingen
van stagnerende bedrijfstakken naar snel groeiende bedrijfstakken
blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. 2

Vergelijkt men het semi-homogeen met het homogeen polypolie,
dan blijken er, wat de prijsvorming op lange termijn betreft, geen

1. Op grond van empirische onderzoekingen is aangenomen, dat de kosten-
curve aanvankelijk dalend en vervolgens horizontaal verloopt.
2. In polypolistische bedrijfstakken doen zich, anders dan in vele oligopolis-
tische bedrijfstakken, gewoonlijk geen belangrijke vestigingsbelemmeringen voor.
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belangrijke verschillen te bestaan. »ze bevinding geldt niet voor
de  prijsstelling op korte termijn. 3 Bij semi-homogeen polypolie     
blijken de prijzen in veel geringere mate te reageren op ver- P
anderingen in de effectieve vraag dan de geldende theorie bij  
homogeen polypolie aangeeft.

b. Heterogeen polypolie. Bij deze marktvorm is voor de koper het
onderscheid tussen de diverse ondernemingen van meer belang.

1 Spectaculaire vormen neemt de differentiatie in polypolistische
l bedrijfstakken echter niet aan.  e kopers, veelal handelsonder-

nemingen, laten zich leiden door de prijs, de aantrekkelijkheid
en de kwaliteit van de diverse produkten; daarnaast spelen vaste

zakenrelaties, de goodwill, een rol. Een producent kan de zaken-
relaties door een tijdeliike_23'verlaging ten zijne gunste wijzigen
en zodoende een duurzame aizetvergroting bewerkstelligen. Anders

gezegd ondergaat de afzetcurve een verschuiving; berekend over
een lange periode  is de afzetelasticiteit relatief groot.  Faarmate  het
blijvende effect, het goodwill-eKect, van tijdelijke prijsverande-

ringen belangrijker is, gaat de optimale prijspolitiek bij heterogeen
polypolie meer gelijken op die bij semi-homogeen polypolie. Een
op winstmaximering gebaseerd mathematisch model laat zien,
dat de producenten, wanneer het 'goodwill-effect' van enige be-
tekenis is, hun prijspolitiek zodanig instellen, dat de bedrijihomvang,
in afwijking van de bekende theorie van Chamberlin, tenminste

gehandhaafd wordt op het niveau, dat vereist is om de economies
of scale ten volle te benutten. Het kan zijn dat de ondernemingen
de prijzen boven het niveau der gemiddelde kosten stellen, voor-

· zover dit mogelijk is zonder bovengenoemde doelstelling in gevaar
te brengen. Groot is het verschil tussen de optimale prijs en de

L
gemiddelde kosten zeker nie ikr is een goede kans dat het verschil
van te verwaarlozen betekenis is, wat Zou overeenstemmen met de
observaties van Andrews en Harrod.

& De pijsuorming in oligopolistische bedrijfstakken
1 Vereenvoudigend zijn we uitgegaan van de veronderstelling, dat

de oligopolisten onderling geen prijsconcurrentie voeren en hun
prijspolitiek, globaal gesproken, richten op maximalisering van de
gezamenlijke winst. Wat het partieel oligopolie betreft, is aange-

&1

n-omen c{Rt -(IE kleine ondei nemingen een polypolistische prijspoli-
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1

tiek voeren en hun zeer beperkte invioed op de prijsstelling in de
bedrijlitak veronachtzamen.

Niet zelden wordt gesteld, dat de prijs (p) in een oligopolistische  I
bedrijfstak waarin geen prijsconcurrentie wordt gevoerd, gelijk <is aan de marginale kosten (k) vermenigvuldigd met een factor, die  jafhankelijk is van de afzetelasticiteit (e) op het niveau van de be-

e      \drijfstak 4p -.. k l. Deze theorie, alsmede de diverse varianten
C e-1 1

daarvan, geeft  in het algemeen gsen juist beeld van de realiteit.
Met enkele moderne auteurs, o.a. Bain en Witteveen, zijn we van
mening, dat bij de prijsstelling van de oligopolistische onder- 1nemingen niet de afzetelasticiteit doch de Rotentiele_concui:rentie  van nieuw te vestigen bedrijven en de feitelijke concurrentie_-van
kleine gevestigde londernemingen in hoofdzaak de limiterende
factoren-_YgrInan,_.pe relatieve positie van nieuwe, resp. kleine
gevestlg(le bedrijven is niet steeds gelijk; de voornaamste casus-
posities zijn aan de hand van mathematische modellen ge-analy-
seerd.

a. Voordelen van produktie op grote schaal. Bij vestiging van een
bedrijf met de voor optimale efficiency vereiste omvang moet in
bepaalde bedrijfstakken een relatief aanzienlijke produktie-hoeveel-
heid op de markt worden gebracht, waardoor de prijs wordt ge-drukt. In verband hiermee kunnen de gevestigde ondernemingen
de prijs een zeker percentage boven het minimum der gemiddelde
kosten stellen zonder nieuwe vestiging uit te lokken. Bain en Sylos-
Labini hebben de omvang van dit percentage geraamd. Rekening
houdende met de trendmatigq groei van de vraag komen wij  tot
een beduidend lagere schattingi We hebben tevens de voorwaarden
gespecificeerd, waaraan moet -zljn voldaan, wil het voor de geves-
tigde ondernemingen uit een oogpunt van winst aantrekkelijk zijn
niet hoger te gaan dan de limietprijs, waaronder te verstaan is het
prijsniveau waarbij nieuwe vestiging aanlokkelijk wordt. In ver-
band met de efficiency is van belang, dat met name op de kleinere
deelmarkten in de Verenigde Staten en op de nationale markten
in West-Europa al licht meerdere ondernemingen naast elkaar
kunnen blijven bestaan, die ieder voor zich te klein zijn om de
'economies of scale' ten volle te benutten.

II
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b. Absolute kostenvoordelen van oligopolistische ondernemingen.
Oligopolisten hebben, vergeleken bij kleine en bij potentiele con-
currenten, kostenvoordelen, die zij niet primair aan hun produktie-
omvang ontlenen,  doch aan patenten, betere  know  how  etcJ Een
door Witteveen opgesteld model, dat hier in geamendeerde vorm
werd  gebruikt,  laat  zien  dat  de oligoRolisten, rekening houdend
met de bij toetreding en uitbreiding optredende vertraging, niet
zelden  aan de zwakkere concurrenten  ean .zeker .m.arktaandeel   zullen laten. De prijs komt dan te liggen op het kostenniveau van j

.-I

dE-RIEITie ondernemingen.

c. Aanzienlijke kapitaalvereisten. Indien de voor optimale effi-
clency vereist6 bedrijfsomvang in absolute zin zeer groot is, zal bij
een prijs, enigszins boven het minimum van de gemiddelde kosten
gelegen, de nieuwe vestiging zeer beperkle vormen aannemen.
Naarmate de prijs hoger wordt gesteld, zal de toetreding en de
verdere expansie van nieuwe bedrijven meer dan proportioneel
toenemen. Deze omstandigheid vormt voor de grote oligopolis-
tische ondernemingen reden om met hun prijs niet te ver boven de
gemiddelde kosten uit te gaan. Niettemin gomelp_Qndcat_Inct-de
oftimale oligopolhjche prijspolitiek een steeds voortgaande toe-
tredin van bedrijven die in eerste instantie veelirte klein ziin
om de 'economies of Eats'geheel  te  benutten.  doch  die hun  sl-
BEfe- gelcideli-ik-lunnen verbeteren., Met de afbrokkeli g_yan
het  m »taandeel  van  de  grote  01-igppolisten  gaat een geleidelijke
daling vanle prijs gEpaatd.

  d. Produktpreferenties. In een aantal bedrijfstakken hebben de

  grote oligopolistische ondernemingen bij het kopende publiek een
ivoorkeurspositie verworven Vieuwe ondernemingen kunnen slechts
een gelijkwaardige positie verwerven, wanneer zij zich een tijdlang
extra verkoopkosten getroosten of met lagere prijzen genoegen
nemenaNaast de oligopolisten blijft niet zelden een groep kleine
ondernemingen bestaan, wier marktpositie aanmerkelijk zwakker
is. Bij een aanzienlijke substitutie-elasticiteit tussen de beide seg-
menten van de bedrijfstak kan een geamendeerde versie van de
bovengenoemde, op de afzet-elasticiteit gebaseerde formule

e       \

<P  = e--1.kl' op de oligopolistische prijsstelling van toepassing zijn.
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De met deze formule corresponderende prijs kan echter ook zo
hoog uitvallen, dat toetreding tot het preferentiele segment, ondanks
de extra kosten die daaraan zijn verbonden, aantrekkelijk zou
worden. Is dat het geval, dan moeten de oligopolisten nagaan of
een lagere prijs, waarbij toetreding wordt vermeden, op lange
termijn wellicht betere winstperspectieven biedt. Naarmate de
toetredingsbanidre groter is, zullen de oligopolistische onder-
nemingen eerder opteren voor een prijspolitiek, waardoor nieuwe
vestiging wordt geweerd.

Bij de oligopolistische prijspolitiek moeten de bovengenoemde
factoren, 'economies of scale', absolute kostenverschillen, kapitaal-
vereisten en produktpreferenties, in onderling verband worden
gezien. De totale voorsprong van de oligopolisten op potentiele,
resp. kleine concurrenten correspondeert blijkens onderzoekingen
van Bain normaliter   met   0   h    1 0  %   van de gemiddelde kosten.
Zonder alle mogelijke combinaties van factoren gedetailleerd na
te gaan, kunnen in verband    met _ h« _gptreden    yan    nieuwe
vestiginggn twee_llil()86&lternatieyeg worden onderscheiden.
---I-------

1. Er zijn aanmerkeliike vestigingsbelemmeringen, De optimale....P---I =--0.-"....».   *.' prijs is lager of-gelijk aan het limiet-niveauul:ventueel wordt een
bepaald marktaandeel aan kleinere, normaal renderende onder-
nemingen overgelaten. Tot dit alternatiefkan ook worden gerekend
de situatie, waarbij de limietprijs in beperkte mate wordt over-
schreden met dien verstande dat in verband met de kapitaalver-
eisten nieuwe vestiging slechts geleidelijk kan plaatsvinden.

 -2.  De oligopolisten genieten geen of slechp_geringe voordelen t.o.v.
kleine of nieuwe concurrenten. Uit dien hoofde is er geen aan-leiding om terwille van de winst in komende perioden bij de prijs-
politiek in de lopende periode gematigd te werk te gaan en nieuwe
vestiging te weren.

'-Bij dit laatste alternatief is het, zoals Bain opmerkte, niet uitge-
sloten dat perioden met hoge prijzen en toenemende over-capa-
citeit worden afgewisseld door perioden met lage prijzen, gedurende
welke het surplus aan capaciteit weer wordt weggewerkt. Als andere
mogelijkheid kan o.a. worden genoemd het geval, waarin de oli-
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gopolistische producenten terwille van de expansie van hun onder-

nemingen de prijzen op een niveau houden, waarbij  niet of nauwe-

lijks overwinst wordt behaald. Voorzover voorrang wordt gegeven
aan het winststreven en tot hoge toetreding uitlokkende prijzen
wordt besloten, is het o.i. niet aannemelijk, dat de prijzen zo hoog
worden gesteld, dat als gevolg van toetreding en expansie van kleine
concurrenten een aanzienlijke mate van overcapaciteit ontstaat.

1 Waarschijnlijk zullen de prijzen niet hoger worden gesteld dan het
niveau,  wa-artiij  -de - trendmiitige gr6ei  van de vraag, bij gelijk-

blijvende produktie-capaciteit van de oligopplisten, wordt
opgevangen dpor-jI#.52SR sle- van =lileiiiere concurrenten  en  ddor

--de vestiging 'van nieuwe Dedrijven. Up deze wijze neemt de con-
centratiegraad geleidelijk af-On voltrekt zich, afgezien van een

-1 mogelijke grootscheepse fusie-beweging, op den duur een evolutie
van de oligopolistische naar de polypolistische prijspolitiek.

§ 2. PARTIELE EN ALGEMENE ANALYSE

Gezien de interpedentie, welke tussen de economische grootheden
in de volkshuishouding bestaat, kan de economische theorie er
niet mee volstaan de diverse onderdelen van het economische
stelsel afzonderlijk te bezien.'De bestudering  van de werking  van
het economisch systeem als gAeel kan meer of minder gedetailleerd
zijn. Naast de vooral door Keynes tot leven gebrachte macro-
economie staat de door Leontief gepousseerde leer betreffende de

'inter-industry relations'. Hierin wordt binnen de bedrijvensector
een aantal bedrijfstakken onderscheiden. Verder wordt de vraag
naar de eindprodukten voor enkele grote categorieen van vragers,
zoals de consumenten en de overheid, gespecificeerd en wordt voor
het aanbod van produktiefactoren een analoge methode gevolgd.

Veel gedetailleerder is de theorie, welke de veelheid van indi-
viduele consumenten (inclusief de leveranciers van produktie-
factoren) en producenten in de volkshuishouding in het zoeklicht
plaatst.. Zij vormt  de  leer- yan_ het_ alge 1«n evenwicht in strikte
zin. 1 De eerste formulering van deze theorie, in de jaren 1870-
1877 door WBkasS, was een briljante synthese, waarvoor de
auteur door Schumpeter boven alle economisten is geprezen.

1. Ruimer geinterpreteerd is ook de methode A la Leontief tot de leer van het
algemeen evenwicht te rekenen.
2. L. Walras, Elements, d'6conomie politique pure, Lausanne, 1874.
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Andere auteurs waren in hun waardering meer gereserveerd:
'un chateau merveilleux, 'zei Ricci, 'mais ou il n'y avait pas de
logtment.' 1

Over de leer van het algemeen evenwicht, die in haar huidige
vorm niet sterk afwijkt van de door Walras gegeven uiteenzetting,
schreef Allen: 'The danger is that the analysis becomes so general
as to be completely sterile'. 2, 3

In de theorie van het algemeen evenwicht worden de gedragingen
van-consumenten, van leveranciers van produktie-factoren en van
producenten via het DriismeQhamisme met elkaar in harmonische
relatie gesteld. Dat voor het vergelijkingenstelsel, dat de werking
van het economisch systeem beoogt weer te geven, bij voorkeur
gemakkelijk hanteerbare bouwstenen worden gekozen, valt te be-
grijpen, gezien de ingewikkeldheid van de volkshuishouding. Om
het verwijt van 'reine Spielerei' te vermijden, zal echter althans
globaal moeten worden aangegeven, in hoeverre het bovenge-
noemde principe betreffende de regulerende werking van het prijs-
mechanisme in de meer comp]exe situaties, die zich in de realiteit
voordoen, van toepassing is.

Een van de opmerkelijkste punten is in dit verband,  dat  de  gang-
bare  theorie  van het algemeen evenwicht 24gaat_van de markt-
vorm van het homogeen polypolie. Het is interessant diI implicaties
966-r de leer van het algemeen evenwicht te bezien, wanneer het
producentengedrag wordt weergegeven voor de marktvormen van
heterogeen polypolie en oligopolie. 4

Over de relatie tussen beperkte mededinging en het algemeen
evenwicht bestaat sinds   de   in 1939 gepubliceerde studie   van   de
Belg Trifiin, nogal wat onbehagen.

'Monopolistic competition throws us into the stream of general
competitiveness between non homogeneous products....  The
slightest departure from perfect substitubality breaks the dikes
which cannalize competitive behavior into one well defined course..
Rational market behavior can no longer predicated on the basis of

1. N. Ricci, Pareto e l'economica pura, Giornale degli Economisti, 1924;
geciteerd door A. Piettre, Pens6e 6conomique et thdories contemporaines, 1961.
2. R. G. D. Allen, Mathematical Economics, 1956; biz. 314.
3. Voor een uitvoerige, recente weergave van de algemene evenwichtstheorie
zie R. E. Kuenne, The Theory of General Economic Equilibrium,  1963.
4. We beperken ons hier tot de prijsvorming op lange termijn.
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any simple-maximization equation  of the equilibrium  type'. 1
Triffin concludeert dat de bruikbaarheid van de zuivere theorie
zeer beperkt is.

Volgens Maller 'ist Triffins Werk vorlaufig vielleicht das letzte,
das die moderne Preistheorie als Kernstuck der gesamten Volks-
wirtschaft betrachtet und behandelt.' 2 Terwijl de door Triffin ge-
inspireerde scepsis in ruime kring aanwezig is, blijven de experts
op het gebied van het algemeen evenwicht zich wijden aan de
verdere uitbouw en analyse van op homogeen polypolie gebaseerde
modellen.

Hoe zwaar wegen Triffin's bedenkingen? Dat hij een chaotisch
beeld meende te moeten tekenen, houdt, weliswaar niet uit-
sluitend, maar toch in belangrijke mate verband met zijn opvat-
ting, dat de concurrentie-betrekkingen tussen de afzonderlijke
ondernemingen van dien aard zijn dat een zinvolle groepering in

2 bedrijfstakken  tot de onmogelijkheden moet worden gerekend.
Deze in haar algemeenheid werkelijkheids-vreemde visie is in
hoofdstuk I becommentarieerd. Denkt men met de mensen van de
praktijk in termen van bedrijfstakken - die in de regel niet in
specifieke, intensieve concurrentie-relaties met elkaar staan - dan
wint het beeld van de produktie-sector aanmerkelijk aan helder-
heid. Dat daarmee, wat de individuele ondernemingen betreft,
nog niet alle bezwaren tegen de evenwichtconceptie van Walras
zijn weggenomen, zal nog ter sprake komen.

We zijn bij de partiele analyse uitgegaan van de in hoofdstuk I
toegelichte veronderstelling, dat in de afzonderlijke bedrijfstakken
de prijzen van de overige bedrijfstakken als gegeven, niet te bein.
vloeden grootheden worden beschouwd.3 Ten aanzien van monopo-
listische of oligopolistische bedrijfstakken lezen we een enigszins
andere opvatting in een artikel van Schouten, waarin de monopo-
listische prijsvorming in het raam van een algemeen evenwichts-

1. R. Triffin, Monopolistic competitin and the Theory of General Economic
Equilibrium, 1940. In ons land heeft Snijders de visie van Triffin becommen-
tariterd. W. L. Snijders, Beschouwingen over de Theorie der Monopolistische
Concurrentie, 1946.
2. H. Maller, Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung, Tubingen, 1962;
blz. XX.
3. We beperken ons hier tot de concurrentie-verhouding tussen de bedrijfs-
takken. De situatie, waarbij de prijs van een intermediair produkt A mede
bepalend is voor de kostprijs van produkt B, blijft thans buiten beschouwing.



PARTIELE EN ALGEMENE ANALYSE 167

'-W
,        h

model wordt geanalyseerd. l'Hierin vormt de formule van Amoroso-

Robinson <p = --r . k  het punt
van uitgang. De afzetelasticiteit               1

C  e-1
(e) in de monopolistische bedrijfstak A mag naar Schouten's oordeel
niet worden berekend op basis van constante prijzen in de overige         I    o-

bedrijfstakke j de repercussies die een prijswijziging in bedrijfstak
A volgens het onderhavige model op de prijzen in de overige be-
drijfstakken uitoefent, moeten mede in aanmerking worden ge-
nomen. Schouten neemt twee bedrijfstakken in beschouwing, die
ieder ongeveer 50 % van de nationale omzet verzorgen. Dat een
prijswijziging in bedrijfstak A een merkbare invloed uitoefent op
de algemene economische situatie en daarmee ook op de prijsstelling
in bedrijfstak B, behoeft niet te verwonderen. Berekent men echter
voor een bedrijfstak, die zeg 1 % van de nationale omzet heeft, de
afzetelasticiteit op basis van constante prijzen in de overige bedrijfs-
takken dan wel volgens de door Schouten bedoelde methode, dan
blijkt er tussen de twee uitkomsten vrijwel geen verschil te bestaan.

Het model van Schouten en de hier gevolgde benaderingswijze
hebben betrekking op verschillende situaties. Bij Schouten hebben
de afzonderlijke bedrijfstakken een oligopolistisch aandeel in de
nationale omzet. Aansluitend_.bij   de_feitelijke   ver»udingen   zijn    '       
wj er vanuit gegaan,  dat de verschillende bedr fstakken  in  het     '.  g.«s-  X
geheel vande volkshuishouding een pglypolistische positie innemen.       -  &4
C6nform iliflieorie van het polypolistisch marktgedrag mag ge-
voegelijk worden aangenomen, dat bedrijfstak A geen rekening
houdt met de zeer beperkte invloed, die hij eventueel op de prijzen 
in andere bedrijfstakken kan uitoefenen. 2

In verband met de wijze, waarop in de leer van het algemeen
evenwicht met de prijsstelling bij heterogeen polypolie en oligo-
polie kan worden rekening gehouden, bezien we vooreerst de be-
drijfstakken als geheel. Daarna zullen we over de positie van de
afzonderlijke ondernemingen enkele opmerkingen maken.
1. D. B. J. Schouten, Een algemene evenwichtstheorie van de monopolistische
concurrentie en van de nationalewinstquote? Maandschrift Economie, november
1961. Zoals Schouten aangeeft is zijn artikel ten dele gebaseerd op een niet-
gepubliceerde studie van onze hand, welke op haar beurt was geinspireerd door
een artikel van Pearce. I. F. Pearce, Total Demand Curves and General Equili-
brium, The Review of Economic studies, 1952-1953.
2. De mogelijkheid, dat er tussen enkele bedrijfstakken specifieke, intensieve
concurrentie-relaties bestaan, is in hoofdstuk I ter sprake geweest.
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De relatie tussen de produkt-prijzen en de produktie-kosten
wordt in de theorie van het algemeen evenwicht door de volgende,
voor het homogeen polypolie geldende vergelijking weergegeven.

Pi =k i= ali 7,1 4- a  7,2... ami Trm
(i=1, . . .n)

Hierin symboliseert A de prijs van het door bedrijdtak i voort-
gebrachte produkt en ki de gemiddelde kosten op lange termijn bij
een bedrijfsomvang, die optimale efficiency mogelijk maakt. De
prijzen van de diverse produktiemiddelen (j = 1 '... m) zijn
aangeduid met x; de coeflicienten aii staan voor de hoeveelheden
van de verschillende produktiemiddelen, die voor een eenheid van
produkt i worden aangewend.

' Potypolie. De gelijkheid Pi = ki is mede van toepassing op bedrijfs-
takken met semi-homogeen polypolie, en geeft tevens een aan-
vaardbare benadering voor bedrijBtakken met heterogeen poly-

-Rolie. I,Wat de kosten betreft  kan  men zich baseren  op  het  met
'standard practice

'
corresponderende kostenpeil, dat empirisch is

te localiseren in het centrale gedeelte van de frequentieverdeling
der gemiddelde kosten in de bedrijfstak. Een meer verfijnde prijs-
vergelijking kan tot uitdrukking brengen, dat de prijs hoger (resp.
lager) ligt dan het aldus gedefinieerde kostenpeil in snel groeiende
(resp. stagnerende) bedrijfstakken.

j Oligopolie. Ten aanzien van de oligopolistische prijsstelling zijn dde
tv:ianten te onderscheiden.

  a.  Er is vooreerst het geval, dat bij de prijsbepaling op de gemid-
delde kosten een vaste overwinst-opslag wordt gelegd, die niet
1(arieBi·t--m -t-TiEtafzf#011{iBf:-IYe- in lioofdstuk IV beschreven
modellen betreffende absolute kosten-verschillen en produkt-

-Rreferenties zijn globaal genomen  tot deze categorie ie rekenen.
In de theorie van het algemeen evenwicht kan de hoogte van die
winstopslag als een bekende, door de particle prijstheorie te
specificeren grootheid worden behandeld.
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) b. Het kan ook zijn dat de overwinstmarge met het afzetvolume

Ivan
de bedrijfstak varieert. DiFis -m-et-naihe het geval in bedrijfs-

takken, waar 'economies  of-scale'  een belemmering voor nieuwe
lyestiging vormen. Het afzetvolume van een bepaalde bedrijfstak
vormt een variabele, welke slechts in het raam van de theorie van
het algemeen evenwicht volledig kan worden verklaard. Hetzelfde
geldt dan ook voor de winstmarge. Een prijsvormings-functie als
hier bedoeld kan, zo men wil, zonder op principiele moeilijkheden
te stuiten in een algemeen evenwichtsmodel worden verwerkt.
Wel wordt het model op deze wijze natuurlijk gecompliceerder.
Een niet al te grote verschuiving van de afzetcurve van de bedrijfs-
tak heeft slechts weinig invloed op de prijs. 1 Zou men om wille
van de eenvoud verkiezen, ook voor dit soort gevallen een con-
stante overwinstmarge te veronderstellen, dan zou zulks niet tot
een belangrijke vertekening leiden.

c. De derde variant is de prijsstelling met instabiele elementen.
Het in hoofdstuk IV besproken model-befrefrende aanzienlijke
k itall-vereisten. geeft hiervan een voorli eld.  Voor de lopende
periode kan in zo'n geval met een aan de partiele analyse te ont-
lenen overwinstmarge worden gewerkt. Daarmee wordt echter,
aangezien de winstmarge in de volgende periode wat lager zal
zijn, slechts een tijdelijk evenwicht weergegeven. Tot deze cate-
gorie kunnen voorts worden gerekend de gevalien, waar de oligo-
polistische ondernemingen niet een prijspolitiek voeren, die op het
weren van toetreding is gericht, omdat de vestigingsbelemmeringen    1
tfkering zij4 om een dergelijke politiek aantrekkelijk te maken:
Voatiover op deze wijze de marktvorm geleidelijk van oligopo-  4
listisch tot polypolistisch evolueert, kunnen de.&overwinsten  als  een   A
voorbijgaand verschijnsel worden

beschouw  Zou
de concentra-

tiegraad door fusies op lange termijn kunnen· orden gehandhaafd,
dan kan deze wijze van prijbstelling leiden tot periodieke over-   
capaciteit en prijsfluctuatied. et is niet eenvoudig om dergelijke   <
gevallen formeel in een model betreffende het algemeen evenwicht     ,
te verwerken.
1. Stel, dat de overwinst-marge in de uitgangssituatie 3 % bedraagt, (hetgeen
bij de Amerikaanse verhoudingen niet aan de lage kant is) en dat de afzet als
gevolg van een verschuiving van de vraagcurve met 10 % toeneemt. De opti-
male prijs zou dan met 0,3 % dalen. Het is  zeer de vraag of dit tot een ver-
andering in de feitelijke prijs zou leiden.
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  Bij partieel oligopolie   kan   op de groep polypolistische onder-
tnemingen degelijkheid, prijs=gemiddelde kosten, worden toegepast.
-De verdeling van de afzet over de polypolistische en de oligopo-
listische groep is in de leer van het algemeen evenwicht wederom
als een bekende„ door de partiele analyse te specificeren grootheid
te beschouwen. 1 Dit verhoudingscijfer levert de sleutel voor  de
Bepaling van het gemiddelde kostenpeil en de gemiddelde over-
winst per eenheid produkt in de bedrijibtak als geheel.

Wat de kosten betreft nog een opmerking. Men zal er rekening
mee moeten houden dat het kostenpeil in bedrijdtakken, waar de
voor optimale efficiency vereiste bedrijfsomvang een belangrijk
percentage uitmaakt van de bedrijBtakproduktie, bij wijzigingen
in de totale afzet verandering ondergaat. Het aantal onder-
nemingen en hun omvang, uiteraard mede van belang voor het
kostenpeil, moeten als gegeven en niet als te verklaren grootheden
worden beschouwd. Zoals gezegd is deze kwestie bij de in Amerika
geldende verhoudingen niet zeer belangrijk. Het kan echter dienstig
zijn met deze factor wel uitdrukkelijk rekening te houden in algemene
evenwichtsmodellen, die licht willen werpen op in West-Europese
landen voorkomende vraagstukken   (bijv. het integratie-effect).

  We concluderen dat in de leer van
het algemeen evenwicht op het

niveau van de bedriifstak, zonder op principiele moeilijkheden te

 

stuiten, rekening kan worden gehouden met de div9rse markt-
vormen aan de aanbodzijde van de produktmarktem ZoalS ln

I volgende paragraaf nader wordt uiteengezet, doen de marktvormen
weliswaar hun invloed gevoelen op de uitkomsten van het econo-
misch proces. Wat de werking van het economisch stelsel betreft
wijkt de beperkte mededinging echter niet veel af van hetgeen de
op homogeen polypolie gebaseerde theorie van het algemeen even-
wicht betreffende de lange termijn leert. Daarom is het toch niet
zo vreemd, dat de bouwers van algemene evenwichtsmodellen
zich in hun 'chateau merveilleux' wel gelukkig voelen. Het is
niet nodig, om bij beschouwingen over het algemeen evenwicht  l
steevast de beperkte mededinging ten tonele te vocren. Zou het , 1
echter zeer bezwaarlijk zijn om nu en dan in zo'n model de oligo-   1
1.  De marktaandelen zijn volgens het model betreffende aanzienlijke kapitaal-
vereisten, eensdeels mede historisch bepaald en anderdeels in de loop van de
tijd aan verandering onderhevig.
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1
polistische prijsstelling te verdisconteren doqr bijv. met een vaste

,   Ilverwinst per eenheid produkt te werken? j Uit het voorgaande
moge zijn gebleken, dat een redelijk compromis tussen overzichte-
lijkheid en realisme in een model van het algemeen evenwicht
zeer wel mogelijk is.

Het  bovenstaande had betrekking op de bedrij fstak als geheel. Bij  de
theorie van het algemeen evenwicht kan men ook de individuele
ondernemingen in de beschouwingen betrekken.

In de theorie van het homogeen polypolie is de vorm van de
kostencurven van centrale betekenis. Bij horizontale kostencurven
kunnen de ondernemingen slechts 'in evenwicht zijn', wanneer
huii   koste-n *e u.  gelijk    is    aan de produkt-prijs.  Voorzover   ditlibt geval is, valt over de omvang van de ondernemingen slechts
te zeggen, dat die door historische of andere 'toevallige' factoren
wordt bepaald. Anders wordt het beeld, wanneer men in de theorie
met U-vormige kostencurven gaat werken; de omvang van de
onderneming wordt dan vastgepind op het snijpunt van de kosten-
curve en de horizontale prijslijn. Deze laatste versie geeft een con-
crete inhoud aan de ondernemingsgewijze analyse; het beeld dat
zij van de realiteit tekent, is echter misleidend.

Over de practische betekenis van de evenwichtsconceptie voor
de individuele onderneming zij het volgende opgemerkt.

In de polypolistische bedrijfstakken spelen de voortdurend wis-
selende kostenverhoudingen een belangrijke rol. Steeds weer, jaar
in jaar uit, bevindt zich een belangrijk deel van de ondernemingenin een volgens de termen van de theorie onevenwichtige situatie,
vanwege een discrepantie tussen de geldende prijs en de gemiddelde
kosten. Voorts zijn de ondernemingen wier gemiddelde kosten
ongeveer gelijk zijn aan de prijs, niet aan een bepaalde omvang
gebonden, omdat de kostencurve in de praktijk (na een aanvanke-
lijke daling) horizontaal loopt. Zij expanderen of laten zulks na,
zonder dat de in-gedetermineerde-evenwichten - geinteresseerde
theoreticus daarover veel zinvols heeft op te merken.

Moor-oligoRoliftische bedrijfstakken geldt, dat de analyse van het
individuele .91 het groepsgedrag goeddeels samenvhlt. Voor de
dirktaandelen van de afzonderlijke ondernemingen zijil bepalend
de uitgangssituatie en allerlei andere factoren, waarop de abstracte
theorie weinig vat heeft.
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Voor de indkisluele_oidernemilge kan 6fwel niet van-gen
evawicht worden gesproken, 6fwel. valt   bver -de  evepwichts-
situatie op algemeen theoretiglie,gr6@8£4 -xeel-te. eggpa· Het
is denkbaar dat de positie van de afzondsrl jke ondernemingen
op een bepaald moment Mpliciet in een algemeen evenwichts-
model is weer te geven. Het nut van een dergelijk, de gehele volks-
huishouding omvattend overzicht, lijkt vooralsnog echter niet
groot.

§ 3. ENKELE SOCIAAL-ECONOMISHE ASPECTEN VAN DE
OLIGOPOLISTISCHE PRIJSSTELLING

Een bekende stelling van de welvaartseconomie zegt, dat de wer-
king van het economisch systeem bij diverse vormen van beperkte

-mededinging niet tot optimale resultaten zal (of behoeft te) leiden.
Beperking van de prijs-concurrentie is vooral in_gligopolistische
bglioflakken van belang. De soci,al:e norpische implicaties yln
de prijsstelling iB_dig sQQrt_bedi:ijfstakken-zullen.-wl hieron-dir aan
de-6 7il -s-£6Ifeil. Daarbij zullen achtereenvolgens worden besproken

1 de efficien«, Ele verdeling van de consumptieve uitgaven over de
diverse produkten, de inkomensverdeling en de infiatie.

E#icien€y. Als in sommige prijzen van de intermediaire produkten
en van de investeringsgoederen een oligopolistische overwinstmarge
wordt ingecalculeerd, gaat daarvan indirect een ongunstige in-
vloed uit op de doelmatigheid van de economie. Als gevolg van de
hogere prijzen worden de produkten van de oligopolistische be-
drijfstakken immers uit een aantal aanwendingsmogelijkheden
verdrongen door andere goederen, die per eenheid een grotere
hoeveelheid produktie-factoren vereisen en die sociaal-economisch
gezien dus duurder zijn. De nationale produktie is dan geringer
dan gezien de beschikbare hoeveelheid primaire produktie-factoren
mogelijk zou zijn. Wat de omvang van dit produktie-verlies betreft,
is van belang, dat de oligopolistische prijzen in de regel niet zeer
yeel hoger_liggddandegemiddelde kosteij Dit-geIdt temeer voor
intermediaire produkten en voor eenvoudige investeringsgoederen;
in dit soort bedrijfstakken is de voornaamste bron voor het behalen
*an overwinst - het bestaan van sterke produktpreferenties ten
kunste van de gevestigde oligopolistische ondernemingen- immers
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niet of nauwelijks aanwezig &.1In de regel is de elasticiteit van
de totale vraag voor dergelijke goederen niet zeer groot, hetgeen bij
een beperkte overwinstmarge betekent, dat het sociaal-econemische
efficiency-verlies zeer gering is.

In oligopolistische bedrijfltakken met produkt-differentiatie
worden niet zelden aanzienlijke bedragen aan reclame besteed. Op
zich genomen lijkt het wel aannemelijk, dat een, moeilijk te speci-
ficeren, deel van de hiervoor benodigde produktieve krachten beter
voor andere doeleinden zou kunnen worden aangewend. Bij een
beoordeling dienen echter ook andere aspecten te worden bezien,
bijv. de betekenis van de reclame voor de positie van pers, radio
en televisie. Of het nationale belang per saldo met een belangrijke
vermindering van de Eodame=uitgavcn zou zijn gediend, valt

, moeilijk te zeggen.
(\      Uit de analyse van de prijsvorming in bedrijfstakken met absolute

  kostenverschillen, zeer belangrijke economies of scale en aanzien-
tlijke kapitaalvereisten, kan worden afgeleid, dat de efficiency van
de betrokken bedrijfstakken zou kunnen worden verhoogd door de
Itp,roduktie bij een gering(er) aantal grote ondernemingen te con-
fientreren, dan in feite het geval is.  nderzijds kan het naast elkaar
blijven bestaan van grote en kleine bedrijven (of van een groter
aantal oligopolistische ondernemingen) tot een grotere activiteit
en een grotere veelzijdigheid op het gebied van research en indus-
triele ontwikkeling bijdragen. 1

-   De oligopolistische ondernemingen zouden door hun in zekere
mate beschermde positie ertoe kunnen worden verleid om op het
terrein van de technische vooruitgang minder actief te zijn. Daar
staat weer tegenover, dat de behaalde overwinst en het vooruitzicht
op overwinst (boven de normale vergoeding voor de gemaakte
kosten) tot een verhoging van het research-budget kunnen bij-
dragen. U      Le fl-"   i-<·3:Concluderend is te stellen,  dat het oligopolistische prilsstelling   1
statisch gezien weliswaar enigszins nadelig is voor de efficiency. Let   
men echter ook op de verhoging van de produktiviteit en op de I
verbetering van de kwaliteit der produkten in de loop van de tijd,
dan kan het oordeel zeer wel anders uitvallen. Ongetwijfeld weegt
dit laatste dynamische element het zwaartse.

1. Verg. H. J. Witteveen, Winstaandeel en Economische Groei, 1961.
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, De uerdeling van de consumptieve uitgaven
Volgens een bekende stelling uit de welvaarts-economie kan een
optimale verdeling van de consumptieve uitgaven over de ver-
schillende produkten slechts worden verkregen, wanneer de ver-

f houding tussen de prijs en de marginale kosten (in sociaal-econo-
mische zin) voor alle produkten gelijk is:  Nu is het denkbaar, dat
een hoge winstmarge voor consumptie-goed A wordt gecompen-
seerd door een bescheiden winstmarge op de materialen en halffa-
brikaten, waarvan dat produkt wordt gemaakt. Zou consumptie-
goed B van een polypolistische bedrijfstak met een lage winstmarge
worden gefabriceerd met behulp van intermediaire produkten met
een hoge winstmarge, dan zou de verhouding tussen de marginale
kosten en de prijs voor A en B in sociaal-economische zin (toeval-
ligerwijs) toch gelijk kunnen zijn. Maar het kan natuurlijk ook
voorkomen dat de overwinst op de voor goed B gebruikte inter-
mediaire produkten laag is en op de voor goed A aangewende
produkten hoog is. De indirecte, via de intermediaire produkten
werkende invloed heeft dan een cumulatief, verstorend effect. De
conclusie moet dan ook zijn, dat in een economiez waarin de diverse
bedrijfstakken in uiteenlopende mate overwinsten kunnen worden
behaald, aan  de  genoe de.Koorwaarde bdtreffende  de  verhouding
tussen muginate kosten en prijzen niet is voldaan.

De vraag rijst, of dit nadelig effect van grote omvang moet
worden geacht, gelet op de in de realiteit voorkomende overwinsten.
Harberger 2 heeft het welvaartsverlies als gevolg van door over-
1.  Zie C. J. Oort, Decreasing Costs as a problem of Welfare Economics,  1958;
F. Hartog, Toegepaste Welvaartseconomie,  1964.  Men kan zich afvragen,  of de
genoemde regel in een groeiende economie zonder meer van toepassing is; in
de praktijk zijn rendementsverschillen tussen snel groeiende en stagnerende
bedrijfstakken, met name ook bij de polypolistische marktvorm, o.i. onvermij-
delijk. Deze laatste omstandigheid, die tot een lagere schatting van de aan de
oligopolistische overwinst toe te schrijven distorsie aanleiding kan geven, blijft
hier verder buiten beschouwing. Wat de prijsvorming op korte termijn betreft,
volstaan we met de opmerking, dat noch in polypolistische noch in oligopolis-
tische bedrijfstakken de gelijkheid tussen de prijs en de marginale kosten op
korte termijn in de loop van de conjunctuurcyclus wordt gehandhaafd. Of de
fiuctuaties van het algemeen prijspeil, die zich zouden voordoen indien de ge-
noemde regel w61 zou worden gevolgd, in alle opzichten optimaal zouden zijn,
ie echter aan ernstige twijfel onderhevig.
2. A. C. Harberger, Monopoly and Resource Allocation, American Economic
Review, May 1954. Verg. voorts G. J. Stigler, The Statistics of Monopoly and
Merger, Journal of Political Economy, Febr. 1956; D. Schwartzman, The
Burden of Monopoly, Journal of Political Economy, Dec.  1960.
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winst verstoorde prijsverhoudingen in de industrie voor de Ver.
Staten op maximaal. 061  %   van het nationaal inkomen geschat.
Nauwkeurig zijn dergelijke berekeningen niet te maken. Het lijkt
echter aannemelijk, dat Harberger de orde van grootte goed ge-
troffen heeft. 1

Inkomensverdeling. Als een onderneming de mogelijkheid blijkt te
bieden op lange termijn meer dan normale winsten te behalen,
dan zal dit globaal genomen in de koers van de aandelen tot uit-
drukking komen. Tijdens het proces van koersstijging zullen
degenen, die dan aandeelhouders zijn, vermogenswinsten boeken.
Is de overwinst eenmaal in de koersen verdisconteerd, dan zal het
op de betrokken aandelen te behalen rendement uiteraard niet
meer afwijken van het normale rendement.

Omtrent de omvang van de 9vg]vinstr(lie jaarlijks in de Ameri-
kaanse industrie wordt behaald, kan men zich een idee vormen op
grond van de in hoofdstuk IV vermelde gegevens over de voor-
sprong, die grote gevestigde ondernemingen hebben op kleine resp.

potentiele concurrenten, over de behaalde rendementen en over
het aandeel van de hoog geconcentreerde bedrijfstakken in de
industriele produktie. Dat de totale overwinst meer dan 5 % van
de toegevoegde waarde van de industrie zou uitmaken lijkt niet
waarschijnlijk. 2

De xraag.r iB in hoeverre hierdoor de beloning van de werk-
nemers  en de zuivEFE  ka itdiall  ing wordg gedrukt. a Stel  dat
de-nationale- prodiiki:Fleder faar toeneemt met een constant per-
centage (g). Voorlopig   gaan we ervan   uit   dat de verhouding
tussen de nationale produktie (19 en de kapitaal goederenvoorraad
(K) een gegeven, met te varieren waarde (x) heeft. De investeringen
(I), die nodig zijn om het gegeven groeitempo te realiseren, be-
dragen gK. Om I te financieren moet een gelijk bedrag aan be-
sparingen (S) beschikbaar komen. Stel dat van de zuivere kapitaal-
inkomsten alsmede van de overwinst een constant percentage ar
wordt bespaard en uit het looninkomen een kleiner percentage m.

1.  Daarbij is geen rekening gehouden met de extra hoge lonen in oligopolistische
bedrijfstakken, welke veelal in de prijzen zullen worden doorberekend.
2. Verg. J. S. Bain, Industrial Organization, 1959.
3. In verband met de verdeling van het inkomen over arbeid en kapitaal kan
worden verwezen naar Th. v. d. Klundert, Groei- en Inkomensverdeling, 1962.
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De gelijkheid I=S kan dan als volgt worden herschreven:

gK=   ar  •r.  K  +   cr.B•Y  +  al.  L

Hierin staat r voor het zuivere kapitaalrendement, B voor de
overwinst als percentage van het nationale inkomen tegen factor-
kosten en L voor de loonsom.

Aangezien L -Y-BY- rK kan voor de bovenstaande verge-
lijking ook worden geschreven

rE               &                 a
Y     Cr- 61 ar - ct-+B- .X- t    = constant.

1 Waar de zuivere kapitaalinkomsten plus de overwinst een con-
stante fractie uitmaken van het nationaal inkomen, komt een
stijging van de overwinstmarge geheel ten laste van de zuivere

  kapitaalinkomsten.

Het aandeel van de lonen in het nationale
inkomen wordt bij de gemaakte veronderstellingen in het ge-
heel niet beinvloed door een verandering in de 'monopolie-

i graad'.
Nu  is de veronderstelling,   dat de kapitaalcoefficient   ( x) gelijk

zal blijven, niet realistisch. Het zuivere kapitaalrendement daalt
immers in verhouding tot het reele arbeidsloon, hetgeen voor de
ondernemingen aanleiding zal zijn de kapitaalintensiteit van de
produktie te verhogen. Zoals uit de bovenstaande vergelijking
blijkt, zal het gezamenlijk aandeel van overwinst en zuivere
kapitaalbeloning bij een stijging van de kapitaalcoefficient toe-
nemen. Het loonaandeel in het nationaal inkomen zal dus dalen.
Dit behoeft niet te betekenen dat het reele loon daalt, omdat als
gevolg van de toeneming van de kapitaalgoederenvoorraad tege-
lijkertijd ook het nationaal inkomen stijgt.

De invloed van de monopolie-graad op het reele loon is afhan-
kelijk van de substitutie-mogelijkheden van kapitaal en arbeid, als-
mede van de verhouding tussen de spaarquoten ar en 0·

Bij een substitutie-elasticiteit van 1 (Cobb-Douglas produktie-
functie) en bij at = 0 blijkt het reele loon niet te worden gedrukt
door de overwinst. Dit is wel het geval bij 61 > 0· Het loon blijkt
bijeenoverwinstmargevan  Been percentage  B m (r  +  1)/, r m + cA
(waarin r is de verhouding tussen looninkomen en zuiver kapitaal-
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inkomen) lager te zijn dan bij afwezigheid van overwinst. 1 Wan-
neer bijv. 01 - 0,1; 0- = 0,5; r = 3; 0 - 0,05, bedraagt de  pro-
centuele daling van het reele loon * B ofwel 2,5 %.

We concluderen, dat de overwinst het loonaandeel in het
nationale inkomen doet dalen. Eveneens vindt een - negatief
te waarderen - verlaging van het reele loon plaats, doch die is
belangrijk geringer dan men op grond van de omvang van de
overwinst-marge op het eerste gezicht zou denken. De overwinst
drukt het zwaarste op het kapitaalrendement.

Dit zou ertoe kunnen leiden, dat de zuivere kapitaalbeloning
komt te liggen beneden het minimum-niveau, dat tenminste is
vereist om de investeringsactiviteit van het bedrijfsleven gaande
te houden. In dat geval zou de groei van de econornie worden ge-
schaad en zou ook werkloosheid kunnen ontstaan. 2 Zolang het
zuivere kapitaalrendement boven het bedoelde minimumpeil
blijft, zijn, gegeven het tempo van de technische vooruitgang, van
de oligopolistische overwinst geen nadelige invloeden op de groei
en de werkgelegenheid te verwachten.

Infatie. Wij beperken ons tot enkele kanttekeningen in verband
met de beloningsinfiatie. 3 In geval van beloningsinflatie is de
stijging van het algemeen prijspeil niet te wijten aan een, in ver-
houding tot de produktie-mogelijkheden, te hoog niveau van de
effectieye vraag (bestedingsinflatie),  doch  aan  de  pfs.ssie,  die  door
aan het produktieproces deelnemende groepen wordt uitgeoefend
om de beloning te-verhggen.--1 491--11'©  i  ..el,   ., i., , ' p:* C

In  oligopolistische bedrijfstakken streeft men ernaar  een  be-
paalde verhouding tussen kosten en prijzen te handhaven. Is die
optimale verhouding gerealiseerd, dan is er geen reden om te ver-
wachten dat de oligopolistische bedrijfstakken en groupe de
winstmarge per eenheid produkt zullen verhogen. In zoverre lijkt
1. Het bewijs van deze formule is opgenomen in de appendix.
2. Verg. D. B. J. Schouten, Exacte Economie, 1957; F. de Roos en D. B. J.
Schouten, Groeitheorie, 1960.
3. Het onderscheid tussen belonings- en bestedingsinflatie is o.m. te vinden bij
J. E. Andriessen, Economische Stabiliteit, opgenomen in Theorie van de Eco-
nomische Politiek, redactie J. E. Andriessen en M. A. G. Meerhaeghe,  1962.
Een overzicht van de inflatie-theorie geven M. Bronfenbrenner and F. D. Hol-
zman, Survey of inflation theory, The American Economic Review, September
1963.

I 2
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een autonome winstinflatie dus niet waarschijnlijk. 1 Toch wordt  i
wel gesteld dat het oligopolistische prijsgedrag de inflatie in de  
hand  werkt; de -pfiisstelling zou  nl.  een  asymmetrisd _.karakier_ 
hebben. Een kostendaling zou niet door een prijsverlaging worden  gevolgd, terwijl daarentegpl een kostenstijging wel in de prijzen j
zou worden doorbereken Undien in een bedrijBtak de gemiddelde
kosten in de loop van de tild dalen, mag o.i. worden aangenomen
dat op den duur de prijzen zullen worden verlaagd, omdat anders
de gewenste verhouding tussen kosten en prijzen zou worden ver-
stoord. In de regel wordt de bedoelde asymmetrie dan ook  als een
verschijnsel van korte termijn aangeduid.

Er zijn argumenten aan te voeren voor de stelling, dat de oligo-
polistische prijzen niet zeer frequent zullen worden gewijzigd.
(Zoals eerder werd opgemerkt, is het verschil in dit opzicht
tussen oligopolistische en polypolistische bedrijfstakken in de
industrie volgens recente empirische onderzoekingen echter ge-
ring).  Waarom een prijsverhoging spoediger zou worden doorge-

i voerd dan een prijsverlaging is echter moeilijk in te zien. Mogelijk
ziet men een motief daarvoor in de vrees van de afzonderlijke

<
oligopolistische ondernemingen, dat door de prijzen te verlagen
een prijzenoorlog zou worden ontketendj Naar het ons voorkomt
worden de communicatie-mogelijkheden tussen de oligopolisten dan

-onderschat. Een gebrek aan communicatie zou trouwens ook voor
prijsverhogingen een belemmering kunnen vormen. Al met al
lijkt het weinig waarschijnlijk, dat het oligopolistisch prijsgedrag
in belangrijke mate asymmetrisch is en op die wijze de inflatie
aanzienlijk zou verergeren.

Het kan zijn dai de.oligQI?glhtische prjjspolitiek indirect inflatoif
werkt, doordat zij aanleiding geeft tot aanmerkelijke loonsver-
liogingen.In de Ver. Staten zijn tijdens de na-oorlogse periode in
de oligopolistische bedrijfstakken grotere loonsverhogingen gegeven

--dan in andere industriele bedrijfstakken.,1|Op theoretische gronden
lijkt het echter onwaarschijnlijk, dat de lonen in oligopolistische
bedrijfstakken steeds verder op de lonen in andere bedrijfstakken

1.   Opgemerkt   zij   nog,   dat de winstmarges tijdens de afgelopen    15  jaar   zijn

gedaald in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en ook in ons land.
Zie o.m. Neild,   op.   cit.   en het Centraal-Economisch   Plan    1965.
2. Verg. A. A. J. Smulders, Pressiegroepen en Infiatie in de Verenigde Staten,
1963.



SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 179

zouden uitlopen. Het is daarom aannemelijk dat het in de Ver.
Staten gesignaleerde verschijnsel een tijdelijk karakter draagt. Deze
veronderstelling vindt steun bij de bevinding van het eerderge-
noemde OESO-onderzoek, dat in andere landen in hoog gecon-
centreerde bedrijfstakken geen relatief grote loonsverhogingen te
bespeuren zijn geweest.

Een en ander sluit geenszins uit, dat de oligopolistische loon-
politiek infiatoir kan werken. Dat het absolute loonniveau in hoog
geconcentreerde bedrijfstakken in de Ver. Staten evenals in andere
landen hoger is dan in de overige industriele bedrijfstakken, wijst
niet op een terughoudend loonbeleid van de betrokken werkgevers.
Van centrale betekenis is, dat enkele grote oligopolistische bedrijfs-
takken in belangrijke mate als 'wage-leaders' fungeren. Excessieve
loonsverhogingen in deze bedrijfstakken zullen ook leiden tot
infiatoire loonsverhogingen in de rest van de economie.

     Segall heeft een aantal redenen aangevoerd, waarom de vak-
bonden in de Ver. Staten in oligopolistische bedrijfstakken een

, sterkere positie kunnen verwerven  dan in polypolistische bedrijfs-
.takken. Met de Amerikaanse verhoudingen voor ogen beperken
wij ons tot een tweetal opmerkingen, die rechtstreeks met de oli-
gopolistische prijsstelling in verband staan.

In de eerste plaats houden de uit de oligopolistische prijspolitiek-

voortvloeiende overwi sten   voor   de---vilbonden een extra   aan-
sf)6ring ln om forse looneisen te stellen. Voorts ndeert het goed-
deels-ontbreken van prijsconcurrentie in oligopolistische bedrijfs-
takken te leiden tot een stabilisatie der marktaandelen van de af-
zonderlijke ondernemingen. In polypolistische bedrijfstakken komt
dat niet voor. Een vakbondsleider, die op locaal niveau onder-
handelt met de leiding van een onderneming, welke tot een poly-
polistische bedrijfstak behoort, zal de concurrentie-positie van de
betrokken onderneming in aanmerking moeten nemen. Een te
grote loonsverhoging in verhouding tot de andere ondernemingen
in de bedrijfstak kan al gauw repercussies hebben op de produktie
en op de werkgelegenheid in het betrokken bedrijf. In oligopolis-
tische bedrijfstakken liggen de verhoudingen anders. Wanneer een
oligopolistische onderneming A in een minder gunstige kosten-
positie komt te verkeren ten opzichte van haar concurrenten, dan
1   M. Segal, The Relation between Union Wage Impact and Market Structure,
Q.uarterly Journal of Economics, Febr. 1964.
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zal dat op de werkgelegenheid in die ondernemingen weinig of
geen effect behoeven te hebben. Daar komt bij dat de op onder-
nemings-niveau opererende vakbondsleiders in een oligopolistische
bedrijfstak gemakkelijker tot een gecoordineerd beleid kunnen
komen.

De invloed, die van de afwezigheid van prijsconcurrentie en
van de aanwezigheid van overwinsten uitgaat op de loonvorming,
is niet kwantificeren.1

  dat

de genoemde kenmerken van de oligopolistische prijspolitiek
Concluderend kunnen we slechts de mogelijkheid signaleren,

een wezenlijke, zij het indirect werkende factor bij het inflatie-
proces vormen.

1 In het bovenstaande is de aandacht gevestigd op enkele schaduw-
zijden van de oligopolistische prijsstelling. Somber is, met uit-
zondering W.ellisht.-MaR  de- inflatie-kwestie,  de-totaalindiu chter

_niet. 2 De Amerikaanse verhoudingen werden in beschouwing ge-
nomen. Dat de situatie in sommige landen van West-Europa minder
gunstig ligt, lijkt vrijwel zeker. 3 Wat de bij de Europese integratie
betrokken landen betreft, heeft Scitovsky 4 een tiental jaren ge-
leden sombere geluiden laten horen. Deze visie heeft Marchal on-
langs als volgt becommentarieerd: 'Mais, pendant que la litterature
economique photographie ainsi pour la posterit6 les attitudes
anti-progressistes et anti-concurrentiels des patrons de l'Ancien
Monde, voici que l'Europe se met A bouger. 5 De voortgang van het
proces van 'americanisation' zal mede tot gevolg hebben, dat de
winst- en prijsvorming in de Euromarkt meer op die van de Nieuwe
Wereld gaat lijken.

1. Eckstein en Wilson concluderen op grond van empirisch onderzoek dat de
loonsverhogingen in industriele bedrijfstakken goeddeels kunnen worden ver-
klaard uit de winstmarges en de werkloosheid; 0. Eckstein and Th. Wilson,
Determination of money wages in American Industry, Quarterly Journal of
Economics, Aug. 1962.
2. Verg. J. Pen, Harmonie en Conflict, 1962.
3.  E. A. G. Robinson, ed, The Economic Consequences of the Size of Nations,
1960.

4. T. Scitovsky, Monopoly and Competition in Europe and America, The
Quarterly Journal of Economics, November 1955.
5. A. Marchal, Preface in Les Formes Modernes de la Concurrence, par. A.
Piatier, W. Krelle e.a. 1964.



SUMMARY 1

The central theme of this study concerns the difference between
the price and the average cost, in other words, the excess profit
per unit of product which is,  in the long run, realized in individual
manufacturing industries. Around this basic theme other facets of
business activity, closely connected with price determination,
come up for discussion. The inquiry is focused on the situation in
the industrial countries of the West and more particularly in the
United States.

In drawing the analysis we have opposed polypoly to oligopoly
(including partial oligopoly and monopoly). Consideration   has
at the same time been given to product differentiation, which in
some industries plays an important part. Absolute homogeneity
is hardly ever found in manufacturing, but something near it,
termed semi-homogeneity, is by no means rare.

Chapter I specifies the problem and explains the method pursued,
with special attention to the delimitation of industries and the
justification of a partial analysis at industry level. Chapter II
deals with the factors that affect price determination in each of
the different forms of market structure, namely, the motivation
of producers, the demand for the products of firms and industries,
the cost and manufacturing conditions and the conditions of entry
obtaining within the industries. This discussion forms the point
of departure for the analysis contained in the next two chapters.

Chapter III and IV are devoted to price determination in
polypolistic and oligopolistic industries.

Chapter V discusses how the partial-price theory can be fitted
into the theory of general economic equilibrium. Reference is also
made to some general economic implications of oligopolistic price-
setting.
1. Translated by J. D. Laverman.
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P ice formation in polypolistic industries
a. Semi-homogeneous polypoly.
Because of their standing business-connections individual firms can,
at a price equal to the ruling market-price, sell only a limited
quantity of their products. Since buyers react strongly to small
price-margins, the polypolistic firm can achieve a considerable
and permanent increase in sales by slightly underbidding for a
time. Related to this is the fact that it is attractive for a firm, taking
the long view, to decide  on a relatively rapid expansion of produc-
tive capacity as soon as the market price rises appreciably above
the average cost-level.  As a result of cost differences which change
continually, the market shares of firms are constantly on the
move. The market price will tend towards the cost-level of the
moderately efficient firm of a size large enough for it to utilize the
'economies of scale: 1

In those industries where the demand increases particularly
fast, or slow, as the case may be, the price-level will be somewhat
higher, or lower, respectively. Empirical data go to show that these
differences in rates of return keep within bounds. The frequent
change-overs by firms from stagnating to fast-growing industries
appear to play a significant part here. 2

On comparing the semi-homogeneous with the homogeneous
polypoly, one finds that, as far as long-term price determination
is concerned, there are no appreciable differences; but the same
conclusion does not hold good for price-setting in the short term.
In the case of a semi-homogeneous polypoly prices are found to
react to fluctuations in the effective demand in a far less degree
than is indicated by the current theory for homogeneous polypoly.

b. Heterogeneous polypoly.
With this market structure the distinction between various firms
is of more importance to the buyer, although in the polypolistic
industries differentiation does not assume any spectacular forms.
Buyers, being mostly trading companies, let themselves be guided
by the price, the appeal and the quality of the various products;
1.  On the strength of empirical data it has been assumed that the cost curve
takes an initially downward, and subsequently horizontal, course.
2.  In polypolistic industries, unlike many oligopolistic ones, it is unusual for any
major obstacles to be put in the way of entry.
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besides these inducements long-standing relations, that is goodwill,
play a role. A producer can alter his business relations in his favour
by a temporary reduction of prices, thereby ensuring a lasting
expansion of his sales. Putting it differently, the demand curve
undergoes a shift; calculated over a long period, the price elasticity
is comparatively great. The more important the permanent or
goodwill effect of temporary price-changes, the more will the opti-
mum-price policy in the case of heterogeneous polypoly resemble
that which governs semi-homogeneous polypoly. A mathematical
model, based on profit-maximizing, shows that producers, wherever
the goodwill effect is of some importance, will direct their price
policies in such a way that the size of their business, contrary to
the well-known theory of Chamberlin, is maintained at least at a
level which permits them to make full use of the economies of
scale.  It may be that firms,  as far as they can without jeopardizing
this aim, set their prices above the level ofthe average cost. Anyhow,
the difference between optimum price and average cost is certainly
not great; in fact there is a good chance of its being negligible,
which, for that matter, would agree with the observations by
Andrews and Harrod.

Price formation in oligopolistic industifes
To simplify matters, we have started from the assumption that
oligopolistic firms do not practise price competition among them-
selves, but direct their price policies, by and large, to the maximi-
zation of aggregate profits. With regard to the partial oligopoly
it has been assumed that the small firms pursue a polypolistic price-
policy, neglecting their very limited influence on price-setting in
the industry.

Not unfrequently has it been said that the price (p) in an oli-
gopolistic industry which does not go in for price competition is
equal to the marginal cost (k) multiplied by a factor which depends

e    \

on the price elasticity  (e)  at the level  of the industry  p = .kl.
\       6-1  1

This theory does not, in general, give a true representation of fact.
With some modern authors, such as Bain and Witteveen, we hold
that in the price-setting by oligopolistic firms it is not the price
elasticity, but the potential competition from enterprises to be
newly established and the actual competition by existing small
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businesses which constitute the chief limiting factors. The relative
positions of such new or small established firms are not invariably
the same; the main positions possible have been analysed with
the help of mathematical models.

a. Advantages of large-scale production.
When an enterprise is established of a size appropriate for the
optimum efficiency, it is necessary in some industries to put a
relatively large output on the market and thereby depress the
price. Hence it is possible for established firms to quote their prices
by a certain percentage above the minimum average cost without
thereby inviting entry. The amount of this percentage has been
assessed by Bain and Sylos Labini; but allowing for the upward
trend of the demand, we come to a markedly lower estimate. We
have specified the conditions to be met for established firms to
find it profitable not to go beyond the limit price, that is to say,
above the level at which entry becomes attractive.

b. Absolute cost advantages of oligopolistic firms.
There are cost advantages over small or potential competitors,
which the oligopolists do not primarily owe to size, but to patents,
better know-how, etc. A model composed by Witteveen, which is
here used in an amended form, shows that oligopolists, allowing
for the delay that occurs  in the entry and expansion of competitors,
will not seldom leave a certain share in the market to weaker
competitors. The price will be fixed at the cost-level of the small
firms.

c. Substantial capital requirements.
Where the business size required for optimum efficiency is large
in an absolute sense, entry will assume only greatly limited pro-
portions if the price is a little higher than the average cost. Accord-
ing  as the price is set higher, entry and expansion of new firms
will increase more than proportionally. This circumstance induces
the large oligopolistic enterprises to fix their price not too far above
the average cost. Nevertheless the pursuit of the optimum oligo-
polistic price goes hand in hand with continual entry. The crum-
bling away of the large oligopolists' market share is attended with
a gradual lowering of the price.
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d. Advantages of product differentiation.
In a number ofindustries the large oligopolistic firms have acquired
a preferential position with the purchasing public. New enterprises
can only win for themselves an equivalent position if they submit
to higher selling-expenses or put up with a lower price. Side by
side with the oligopolists a group of small firms will often continue
to exist whose market position is a good deal weaker. At a high
elasticity ofsubstitution between  the two submarkets  of the industry
an amended version of the afore-mentioned formula based on price

e     \

elasticity  p  --r k could
be applied to oligopolistic price-setting.\  e-1

The price according with this formula, however, might work out
so high that entry of the preferential submarket, for all the extra
cost involved, would none the less be tempting. Where this is the
case, the oligopolists have to consider whether a lower price, at
which entry is avoided, might not, in the long run, offer better
earning-prospects. The greater the barrier to entry, the sooner
will the oligopolistic firms opt for a price policy aimed at barring
new entrants.

In the oligopolistic price-policy the above-mentioned factors,
to wit, economies of scale, absolute cost differences, capital require-
ments and advantages of product differentiation, should be viewed
in their mutual relationships. The total advantage of oligopolists
over potential or small competitors corresponds, according to
investigations by Bain, normally to 0 to 10 per cent of the average
cost. Without going into the detail of all possible combinations
of factors,  one may distinguish two main alternatives in regard  to
the occurrence of new competition.

1. There are substantial obstacles to entry. The optimum price
is below or at the limit level. A certain market-share may be left
to firms with normal profits. We may here include the situation
in which the limit price is by a small margin exceeded, but so that
entry, in connection with capital requirements, can only take place
gradually.

2. The oligopolists enjoy only slight advantages over small or
new competitors. On this score there would be no call to be mode-
rate in one's current price-policy and avoid entries for the sake
of future profits.
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In the latter alternative it is not impossible - as Bain points
out - for periods of high prices and growlng overcapacity to alter-
nate with times of low prices during which the surplus capacity
disappears. As another possibility may be mentioned the case that
oligopolistic producers, with a view to expanding their enterprises,
keep their prices at a level at which scarcely any excess profit is made
or none at all. To the extent to which the pursuit of profit is given
precedence and high prices that invite entry are decided upon,
prices will not, we believe, be put higher than the level at which the
structural growth of demand - with the oligopolists' productive
capacity remaining equal - is coped with by the expansion of
minor competitors and the establishment of new firms.

General economic aspects
a. Partial and general analysis.
We have considered what are the implications for the theory of
general equilibrium if the producer's behaviour is not, as is usual,
described for homogeneous polypoly, but for heterogeneous poly-
poly and oligopoly. First we surveyed the industries in their entirety
and next we looked at the individual firms.

In the theory of general equilibrium it is possible, without
meeting with fundamental difficulties, to incorporate the various
market-structures existing on the supply side of the commodity
markets. In the way of a price equation, taking  the case  of  homo-
geneous or heterogeneous polypoly, the equality between price
and average cost, at an efficient size of operations, constitutes
an acceptable approximation. Oligopolistic price-setting cannot,
in all its variations, be caught in so simple an equation; but in most
cases a fixed excess profit per unit of product can be assumed,
which it may be left to the partial-price theory to specify.

To the individual firms the equilibrium concept according to
·,  Walras is hardly applicable. Either there is no question here of

''91     2 equilibrium  at  all, or there is little to be said about the state of
equilibrium in terms of general theory. It is conceivable that the
firm's position at a given moment could be expressed by a compre-
hensive model, but the use ofsuch a synopsis would as yet be dubious.
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b. Implications of oligopolistic price-setting for the economy  as
a whole.
Successive subjects of discussion are the efficiency of the economic
system, the distribution of consumptive expenditure over the
various products, the distribution of income, and lastly inflation.
As far as the first two are concerned, no serious blame attaches to
the oligopolistic price-setting. With regard to the distribution of            1
income it may be said that the oligopolistic excess profit is prima-
rily made at the expense of pure capital-returns. The wage share
in the national income, too, is depressed, while real wages, having
regard also to empirical indications as to the amount of excess

profit, undergo but a slight reduction. It is improbable that oligo-
polistic price-policy has a direct inflationary effect, but it is very
well possible that the absence of price competition and the pres-
ence of excess profit in oligopolistic industries foster inflationary
wage-increases. In  view  also of the fact that a few large oligopo-
listic industries act as wage leaders, the characteristics of oligopo-
listic price-setting as described above may well be an essential,
though indirect factor in the process of inflation.



APPENDIX

DE OPTIMALE PRIJS BIJ MONOPOLIE (RESP. OLIGOPOLIE)
VOLGENS COURNOT

Te  maximeren:    W   = X.p-K
waarin: X = afzetvolume = produktievolume

K = totale kosten

dW        4Maximum voorwaarde: -a   =P+X. T-m=0
dK

waarin: d1 -m= marginale kosten

Hieruit volgt:
e

P= EZT ·m    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   (1)
De optimale prijs kan vervolgens worden uitgedrukt in termen van
de gemiddelde kosten  (k = K/X) door gebruik te maken van de
definitie van de kostenelasticiteit  (s).

X dk
s=--k'-3X

aangezien: dl - dX X -Ddk   d (KIX) -m--K

m

geldt: s= - F +1

of:  m=k(1-s)
Voor (1) kan daarom worden geschreven:

e                 e
P=- m= - .k(1-s)    .   .   .   .   .   .   .    (2)e-1 e-1
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BELEMMERINGEN VOOR VESTIGING OP GROTE SCHAAL

Zoals eerder werd opgemerkt is het kenmerk van de optimale toe-
tredingsomvang (L), dat bij een beperkte verhoging van z de
extra prijsdaling opweegt tegen het kostenvoordeel. Rekening
houdende met de economische groei en  met een geleidelijk prijs-
herstel na de toetreding luidt deze relatie:

i=ng-1  z                  1                            1
E                                            =
i-0   2 ' (1  + r)1' (1  + g)i

=sl Eri-z/g               1            .    +            2            (1    +   g)'1    .         .         ..           (1)
l i-0 (1 + r)'    i=z/g+1 (1 + r)il

Deze formule is niet tot een eenvoudige vorm te herleiden. We
stellen hier een globale benadering voor in de plaats om toch te
komen tot een hanteerbare formule, die de orde van grootte van
z aangeeft.

C Z e  (1 + g)1 N S (1 + r)
e. =s.i-20(1  +  r)i= r-g .  .  .    (2)

of

ils (1 + r) g.e
Z 52 1/ . . . . (3)

1  T-g

Om te komen van (1) tot (2) zijn in de noemer van het linkerlid
van (1) de factoren r en g verwaarloosd en is in het eerste deel
van het rechterlid de factor g ingevoegd. De eerstgenoemde aan-
passing weegt veel zwaarder dan de tweede. De in (3) vervatte
benadering (r,) komt daarom lager uit dan de met (1) correspon-
derende waarde    (Zi)· Bij plausibele waarden  van de parameters
zal veelal gelden:

ZB< Zl 5& 1,2 €3
De   hoogte   van de overwinstmarge (v), waarbij toetreding   nog

juist niet aantrekkelijk is, kan als volgt worden benaderd.

i /Z (01 - Ct)         2     (Di - Ci)  (1 + g)i =
1-0 (1 + r)1 i= itt (1 + r)1+    2

g

i=z -1 (z - (1 + g)i + 1)       1-               . . . (4)
i=O (1 -- g)i. 6 (1 + r)i
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Een nieuw te vestigen bedrijf ondervindt een kostennadeel ci,
omdat zijn produktie-hoeveelheid geringer is dan de efficiente
omvang. In het linkerlid geeft vi _ Ci de overwinst weer, welke het
nieuwe bedrij f zou kunnen behalen, ware het niet dat de toetreding
een prijsdrukkend effect heeft, zoals weergegeven in het rechterlid
van (4). Volgens (3) blijft de optimale toetredingsomvang, als
percentage van de totale produktie van de bednlfstak, in de loop
van de tijd constant. Hetzelfde geldt voor de omvang van het
prijsdrukkend effect van de toetreding. Dit impliceert volgens (4)
dat 4 - c  in de loop van de tijd constant blijft.

Om tot een hanteerbare formule te komen vereenvoudigen we
(4) tot:

1  (1 -1- g)i    i-z -1  (Z - ig)
(U-c) ito (1 -1- r)i =     9          e

of

(v-c)  (1  + r) 1 z[ tz  \ 1  .d,-g  -2-0&1<- 1(2-1)gj-ig.&+* · · (5)
De aangebrachte vereenvoudiging leidt op zichzelf tot een te hoge
uitkomst voor v - c. Dit wordt echter grosso modo gecompenseerd,
wanneer in (5) voor z de te lage waarde van (3) wordt ingevuld.

lis· g (T-g,
U-C= *S+ *1/

r   e (1 + r)

De waarde van c kan, uitgaande van de optimale grootte van Z,
uiteraard uit de kostenfunctie worden afgeleid.

KOSTENVERSCHILLEN A LA WITTEVEEN

Te  maximeren:
m

Wot E Wt /(1 + r)1

Zoals reeds werd opgemerkt geldt voor de oligopolistische onder-
nemingen in de lopende periode een afzetelasticiteit van elyi,
waarbij Yl het marktaandeel der oligopolisten voorstelt.
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We kunnen dus schr ven:
dWo                      dxo                       exo
-*o   -Xo +  (po -ki) *o-xo-(Po-ki) P-71

Hierin is xo het afzetvolume van de grote ondernemingen.
De prijs in de lopende periode is mede bepalend voor de pro-

duktie-capaciteit van de kleine concurrenten in de toekomst. Zoals
reeds werd toegelicht, kan deze relatie als volgt wordenweergegeven:

. CA \ (pt    \
Xs  ttl-Xet  =  A x s  =  O <) - -1  x21  + g X21  -1.-  O£ l.  -  1  X B'

Voor het afzetvolume van de oligopolisten aan het einde van de
lopende periode schrijven we x0+. De winst in de volgende perioden
is dan gelijk aan:

2 Wt (kz-ki) (1 + g)t (4 - ki)
  (1 + r)t - XO  (1 + r)t T-g59 X0+

De wijziging van het afzetvolume der oligopolisten tussen het begin
en het einde der lopende periode bedraagt:

X0+ - XO - AX,
- -84¢:-,}-ax, 6- 1} -\k2

- - 8(1 _71)     ipo      11      axo/6 -1 
XO 1 i  -     -

Y1 \.2 / Yi Cks      /
zodat:

d x0+ 8 (1       Yl) xo a xu
----

4po- 71 k2 Yik2

en:

m
d E  W,(1  +  r)'

1                                                 8 (1 -71)    xj     (kz- ki)          00 xo (k2 -ki)
dpo                              Yi      'k g r-g 71 'Ce T-g

Het winstmaximum kan slechts worden bereikt indien geldt:

d Wo dE Wt/(1  + r)1  =0
dpo dpo
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Volgens bovenstaande formules kan hiervoor worden geschreven:

(Po-ki) exo 8(1-Yl) xo(k2-ki)  ac.xo(k2-ki) -0
KO -

Po Yi Yi  'ks r-g  YikE (r-g)

Bekend is reeds dat p in de evenwichtsituatie gelijk is aan k2.
Wanneer voorts xo wordt geelimineerd en kzk kl = v wordt gesteld,

2

luidt de vergelijking:
V                GS            V

Y i-v e-8 (1-Yi)             - - · -T- g  Yl r-g

Zoals reeds is toegelicht dient hiervoor, rekening houdende met de
omvang  van  Yl  in de uitgangssituatie, te worden geschreven:

ve  +BuliT_ g) -
ue--Bult,-gj + guI(T-g)

-4 71 K <1
1  + 80/(r -g) -

1 + Bv/(r -g)

KAPITAALVEREISTEN

Te  maximeren:

W = Yioxo uo +  E
00 Yit.Xt .ut
1  (1 + 1

Zoals gezegd wordt verondersteld dat het afzetvolume van de
grote oligopolisten  (Yi.x) op korte termijn onafhankelijk  is  van  de

winstmarge, zodat:

d (Yio I ;Co . uo)

du°    = 71°x°

Aangenomen is voorts, dat de winstmarge ut in de opeenvolgende

perioden zodanig wordt verlaagd, dat het groeitempo van de
grote oligopolistische ondernemingen op het oorspronkelijke peil
wordt gehandhaafd.

Zoals reeds werd toegelicht kunnen we voor het groeitempo van
de grote oligopolisten (2) schrijven:

_                                             rk   u op 0 Ul 

go = g - gl - g--
Yio Yii
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zodat:

711      - _  {1 - (g - 2)} 710·uof
UlP - - .Uoy -

Yio 710

Bij benadering kan worden geschreven:

.-11  -: Q-,) 1.-,
De winst op lange termijn kan nu als volgt worden geformuleerd:

p Yioxouo (1 + gy l -1   -2)  t
W= E 7 (liD

0                (1 + r)1

Ylo . xo . Uo (1 -1- r) -   Ylo . xo . Uo (1 -1- r)r-2+1(g-2) £LUOF O U 09r-g»-+-
9 710 9 Yio

De waarde van u, die de grootste winst oplevert, kan worden af-
geleid uit:

dW 710 xo (1  + r)

duo- Ge U 09 g uo7-g+- + -
Yio 9Ylo

yio xo . uo (1  -- 4 p  cat q>--1  4.- 0(U09-1\1
Yio 9710 3 =0

 r-&+ Iit-1OUOP CLU O9 J 2

Yio 9 710/

of:

r-g - auoi --9. a Uop
9 710 Yio

zodat:
(r - g) Yio · 9

1:09 -    , (92 - 1)
Aangezien n = 9 uop, volgt hieruit:

(r -g) Yio ·9 n (r-g) 9
n=- en-=92-1 Yio       92 - 1
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MONOPOLIEGRAAD EN INKOMENSVERDELING

Bij een Cobb-Douglas produktie-functie   (Y = c LA . El-X)   be-
draagt het looninkomen, bij afwezigheid van overwinst, A Yi·

Maakt de overwinst een fractie B van het nationaal inkomen uit,
dan is het looninkomen gelijk  aan  (1 - 13) XY2·De verhouding
tussen het loon (de werkgelegenheid wordt constant geacht) in
deze beide situaties bedraagt dus:

ll         Yl
4 - (1 _B) Y2

De verhouding tussen  Yl  en  72  kan als volgt worden berekend:
Yi =c.L A. A-11-1
YiX/1-1   -  Yir   =  CT  .  Lf.  Kilyl   -  CT  .  Li   X1

In de hoofdtekst is reeds aangegeven:
r K.   Xl                 (71.=1-X-
Yl                    Cr - at Cr - al

of:
1

Xi - -(ar- A ar + kaI)g
zodat:

1

Yi'r  -  CT.  L'r. _   C a r-  X  Or  tx  al)g

Op overeenkomstige wijze kan worden afgeleid:
X2 -ar- X ar + X at +  Bar- al  B

en:

Y,r = CT .LY (ar-k art k 61+ A BGr-at B X)
zodat:

y:·r        ar -A  ar +  A c t+X B  ar -6 1  4 1 @ (ar - 61)
- -                                                =l t r
Yir Or- X Cr» AOI cr -; al

Aangezien  B in de practijk een kleine fractie is, geldt bij benadering:

bA' (Or - 61)
Yi
- ·r (Tt + arl+@

zodat:

L                               Y.                          1             (a r-  61)1 _
(r + 1) at

4-(1_B)YI=1 -B l Tattarl r 61 + ari-1-0
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STELLINGEN

I

De economische prognoses op middellange termijn welke thans worden
voorbereid, zullen als gevolg van statistische en econometrische moeilijk-
heden een sterk tentatief karakter dragen. Bij de opzet van het meerjarige
beleidsprogramma, dat in de jongste regeringsverklaring is aangekondigd,zal daarmee terdege rekening moeten worden gehouden.

II

De marginale kostenregel uit de welvaartseconomie vormt, met nameook in de onlangs door Oort voorgestelde versie, een aanvechtbare norm
voor de prijsvorming op korte termijn, gezien de sterke prijsfluctuaties
die de naleving daarvan in de loop van de conjunctuurcyclus zou
veroorzaken.    (Zie   C.   J. Oort: Toegepaste welvaartseconomie   en   de
marginale kostenregel. De Economist, oktober   1964.)

III

De voor de marktvorm van het homogeen polypolie ontwikkelde theorie
van het algemeen-economisch evenwicht behoudt, wat de industrie
betreft, ook bij heterogeen polypolie, oligopolie en monopolie het grootstedeel van haar geldingskracht.

IV

In polypolistische, industriEle bedrijfstakken zal de produkt-differentiatienormaliter niet leiden tot produktie-eenheden van een kleinere dan de
efficiEnte omvang. Waarschijnlijk leidt de produkt-differentiatie evenmin
tot een verschil van betekenis tussen de prijs en de marginale, resp.gemiddelde kosten op lange termijn.

V

Als bij de analyse van de oligopolistische prijsvorming, zoals nog dikwijls
gebeurt, alleen op de onderlinge verhouding tussen de oligopolisten wordt
gelet, komt men niet verder dan speculaties, die een grote onzekerheid
over de prijshoogte laten bestaan. Wordt daarentegen de limiterende
rol bij het prijsvormingsproces van kleine en potentiEle concurrenten
centraal gesteld, dan kan de bedoelde onzekerheid tot een vrij kleine
marge worden beperkt.



VI

Het beleid in een onderneming is meestal niet alleen gericht op het maken

van winst. Toch kan bij de prijstheoretische analyse voor de meeste

gevallen een vrij nauwkeurig beeld van de prijsvorming worden ver-

kregen, als ten aanzien van de motivatie van de producenten alleen

het winststreven in aanmerking wordt genomen.

VII

De voorstellen van de Commissie-Verdam t.a.v. de bevoegdheden resp.

de verplichtingen van de onderscheiden componenten van de onder-

neming zijn, vergelijkenderwijze beschouwd, het meest ingrijpend voor
de directie.

VIII

Grotere gelijkheid in handelwijze en in behandeling van vrouwen en

mannen bevordert een kameraadschappelijke verhouding tussen man

en vrouw en vermindert de kansen van de vrouwen om te worden bemind.

IX

De aristotelische karakteristiek van de mens als animal sociale wordt

vervalst, indien zijn socialiteit beschouwd wordt als iets dat tijdens de

ontwikkeling aan het individu wordt toegevoegd en niet als primair

constitutief voor de persoon wordt erkend.

X

Geen promovendus zal willen ontkennen, dat zijn paranimfen een waarde-

volle rol vervullen. Niettemin zou dit instituut aan waardering winnen,

indien de betrokkenen bij de voorbereiding van de promotie, bijv. bij
het corrigeren van de drukproeven, een ruimere taak zouden krijgen

dan thans gebruikelijk is.

XI

De eretitel van het best gehanteerde conjunctuur-politieke instrument

tijdens het kabinet Marijnen komt toe aan het gevoerde prijsbeleid.

Stellingen behorend bij proefschrift F. W. Rutten: Prijsuorming in de industrie
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