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HOOFDSTUK I

PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

~ r. Het probleem
De jaren na de tweede wereldoorlog hebben voor ons land op
velerlei maatschappelijk gebied zeer diepgaande wijzigingen ge-
bracht in vergelijking met het tijdvak, dat door het uitbreken van
de oorlog werd afgesloten. Na een oorlogsperiode van vergaande
afbraak bestond bij velen de neiging om op het overgebleven
fundament een bouwsel van sterk gewijzigd patroon op te trekken.
Veel wat in de vóóroorlogse jaren als revolutionnair was betiteld,
werd met een beroep op de verbeeldingskracht als een gebiedende
eis van het ogenblik voor het voetlicht gebracht.

„Men ziet in", zo schreef LiEFTirrcx in het eerstverschenen
nummer van het weekblad Economisch-Statistische Berichten 1)
na de bevrijding, „dat op sociaal gebied oppervlakkige hervor-
mingen voor hen, die de zwaarste strijd om het bestaan hebben
te voeren - arbeiders en kleine zelfstandigen - onaanvaardbaar
zijn en dat een grondige hervorming op sociaal terrein vérreikende conse-
quenties zal hebben, ook op het gebied der economische organisatie en der
economische ~olitiek. Met name de vraagstukken van de voorkoming
van massa-werkloosheid („full employment") en van het ver-
schaffen van sociale zekerheid staan in dit licht centraal".

Voorlopig was de kans op werkloosheid nog gering. Er stond
immers een uitgebreid programma op stapel van wat er in ons
land hersteld, vernieuwd en aangevuld moest worden. Van meer
directe betekenis was echter de kwestie van de rechtvaardigheid
in de inkomensverdeling. Het ideaal van maatschappelijke ver-
nieuwing hield tevens de wenselijkheid in om de tegenstellingen
in de inkomensverdeling - die reeds vóór de oorlog in betekenis
waren afgenomen - voor een belangrijk deel te slechten. Het
stelde de eis van zekere minimumlonen, waardoor het onmogelijk
zou worden, dat behoorlijk werkende mensen het zonder een
menswaardig inkomen zouden moeten stellen.

1) 3oe Jrg. no. 1474. blz. 7.

I



q PROBLEEMSTELLING EN OPZET

De overgang van de oorlogseconomie naar de vredeseconomie
en de intrede in een periode van economisch herstel had derhalve
plaats, terwijl de vernieuwingsplannen beheerst waren door sociaal-
ethische motieven. Hierdoor werd een groot aantal overheids-
maatregelen op economisch, sociaal en financieel terrein ingegeven
of beïnvloed. De maatschappelijk-economische structuur van de
Nederlandse volkshuishouding werd ingrijpend gewijzigd, daar de
maatregelen, welke een structuurpolitieke inslag hadden, ver-
schuivingen van duurzame aard in het leven riepen. In een tijd
toen de feitelijke economische situatie nog zo zeer in de oorlogsrook
was gehuld, dat een scherpe waarneming van de voor Nederlands
toekomst essentiële factorer~ onmogelijk was, werden aldus long-
term-wijzigingen geïntroduceerd, die starre, moeilijk te wijzigen
karaktertrekken in onze economische maatschappij hebben gegrift.

De vaststelling van dit feit betekent geen beoordeling - en nog
minder een ongunstige beoordeling - van het overheidsbeleid in
de eerste na-oorlogse jaren. Toen Nederland, na het afbraakproces
van de oorlogsjaren, tegenover een overmaat aan op te lossen
problemen stond, was het immers dwingend noodzakelijk om
onmiddellijk effectieve maatregelen te treffen.

Zo maakte de algemene goederenschaarste het noodzakelijk om
in samenhang met quantitatieve contróles, maximumprijzen vast
te stellen ter voorkoming van inflatie. En daar deze schaarste niet
op korte termijn te overwinnen was, wcrd het vervolgens nood-
zakelijk de prijspolitiek in de eerstvolgende jaren te handhaven
om al tastende een prijzenstructuur tot stand te brengen, „die in
overeenstemming zou zijn met een in evenwicht verkerend econo-
misch leven" i). Tegelijkertijd moesten de lonen op een zodanig
peil worden gebracht, dat de laagst betaalde bevolkingsgroepen
in staat zouden zijn tenminste de primaire levensbehoeften aan
voeding, kleding en huisvesting te bevredigen. Terwijl onder
normale omstandigheden de grensproductiviteit van de arbeid een
belangrijke factor is voor de loonshoogte, ontbrak dit houvast ten
enenmale. Voorzover er in 1945 al weer werd gewerkt was de
arbeidsproductiviteit zeer laag; de juiste hoogte was statistisch nog
onbekend. Voorlopig begreep men, dat de loonstijging daarom
niet parallel mocht verlopen met de stijging van de kosten van
levensonderhoud. Verder werd het noodzakelijk geacht, dat een
loonpeil zou worden gekozen, hetwelk niet op korte termijn weer

1) Verg. G. BxotnvExs: De prijspolitiek in de naaste tcekomst, Economisch-
Statistische Berichten, 3oe Jrg. no. 1474~ b~. 14-



HET PROBLEEM 3

verhoogd zou moeten worden en dat de staatssubsidies voor het
laag houden van de kosten van levensonderhoud binnen voor de
Schatkist dragelijke grenzen zouden blijven. Niettemin dwong de
nijpende toestand een reëel loonpeil aan te nemen, dat tenminste
voldoende zou zijn om per gezin datgene te verschaffen wat door
de distributiedienst beschikbaar werd gesteld.

Aldus werd onder de druk der omstandigheden een evenwicht
tussen lonen en prijzen tot stand gebracht, dat vooruitliep op de
inhaal van de achterstand in de arbeidsproductiviteit. De eerste ~
statistische cijfers, die na de oorlog werden berekend, toonden aan,
dat de arbeidsproductiviteit slechts ruim de helft bedroeg van wat
zij was bij het uitbreken van de oorlog. Bovendien bleek deze grote
achterstand in de eerstvolgende jaren af te nemen volgens een zeer
geleidelijk proces. De nieuwe verhoudingen brachten het reële .
loon derhalve op een peil, dat nauwelijks verband hield met de
lage stand van de arbeidsproductiviteit en de algemene verarming
van de Nederlandse volkshuishouding.

Gezien de na-oorlogse realiteit, dat de maatschappelijke machts-
factoren, die een overheersende rol zijn gaan spelen bij de bepaling
van de algemene loonshoogte, een remmende invloed plegen uit
te oefenen op een eventuele verlaging van het reële loonpeil, kon ~
een herstel van het verband tussen welvaartspeil en economische
prestatie vrijwel alleen nog verwacht worden van de zijde der '
produciviteitsontwikkeling. Terecht schreef TrrrsERCEx in Juli
igq.5: „De arbeidsproductiviteit is voor de eerste toekomst de
allesbeheersende factor" 1) .

De ontwikkelingskansen van de arbeidsproductiviteit lagen aan-
vankelijk echter zeer ongunstig. Nederland had tengevolge van de
oorlog ruim een kwart van zijn reëel vermogen verloren. Het
verkeer en de energievoorziening schoten tekort en door de afbraak
en de desorganisatie van het productie-apparaat stonden er per
arbeider minder technische middelen ter beschikking dan vóór de
oorlog het geval was. Daarnaast voegden zich de ondervoeding en
de psychische vermoeidheid, die remmen vormden op de arbeids-
lust. De invloed van deze reeks factoren demonstreerde zich in de
grote achterstand van de arbeidsproductiviteit en de slechts ge-
leidelijke afneming daarvan.

Na de uitweiding over enkele aspecten, die een sombere stemming
zouden kunnen oproepen met betrekking tot onze economische

') Hoe staan wij er voor? Economisch-Statistische Berichten, 3oe Jrg. no. i4~4~
blz. io.



4 PROBLEEhíSTELLING EN OPZET

toekomst, is het goed een aantal lichtpunten aan te voeren, welke
op hun beurt de na-oorlogse economische ontwikkeling van ons
land hebben beheerst. Uit de confrontatie van beide keerzijden
zal met meer duidelijkheid de problematiek naar voren komen,
die tot het ondernemen van deze studie heeft aangezet.

In de eerste plaats is het voor de afgelopen na-oorlogse jaren
bijzonder opvallend, hoe voortvarend er is aangepakt om de vele
noden op te hefl'en, hoe fors verkeer, industrie en landbouw zich
uit hun stilstand hebben opgewerkt en in hoevele opzichten onze
volkshuishouding weer een beeld van welstand is gaan vertonen.
Deze ontwikkeling wekt dan ook de indruk, dat er moeilijk een
West-Europees land te noemen is, dat zulk een spoedig binnen-
lands herstel heeft gepresteerd als Nederland.

Vele cijfers zouden ten bewijze hiervan kunnen worden aan-
gevoerd. Voor deze inleidende beschouwingen moge met enige
belangrijke aanwijzingen worden volstaan. Zo heeft de totale
productie een gunstige ontwikkeling doorgemaakt; terwijl in de
landbouw de productie het voor-oorlogse peil ruim is gepasseerd,
wordt er in de industrie bijna anderhalf maal zoveel geproduceerd
als onmiddellijk vóór de oorlog het geval was. Evenzo vertoonde
de export een bevredigende vooruitgang; het percentage van de
invoer, dat door de uitvoer wordt gedekt, bedraagt thans het
dubbele van dat in Igq.6, en ligt reeds boven dat van 1938. Ook
het zeehavenverkeer en de luchtvaart vertoonden een opbloei, die
tot tevredenheid kan stemmen.

Deze gunstige stand van bedrijvigheid vond zijn weerslag in de
groei, die het nationale inkomen sinds de bevrijding heeft door-
gemaakt. Het reële nationale inkomen blijkt thans namelijk met
bijna een derde te zijn toegenomen t.o.v. het peil van 1938, terwijl
het in Igq.6 nog ca Io o~o onder dat peil lag. Naast deze stijging
van nationale middelen had ook een ruime toeneming van de
nationale bestedingen plaats. Zo lag de totale reële consumptie in
Igq.8 ruim Io o~o hoger dan onmiddellijk voor de oorlog. Ondanks
onze nationale armoede kwam reeds in dat jaar de gemiddelde
consumptie per hoofd van de bevolking ongeveer gelijk te liggen
met het vooroorlogse niveau. Anderzijds hebben ook de totale
investeringen in de loop der laatste jaren een opmerkelijke stijging
doorgemaakt en naderden zij het peil, dat meer in overeenstemming
is met de eisen van onze snelle bevolkingsaanwas.

Een en ander is mede te danken geweest aan het gunstige beeld,
dat de monetaire ontwikkeling in de loop van de laatste jaren heeft
vertoond. Ook de inflatoire tendenzen, die na de aanvankelijk



HET PROBLEEM 5

doorgevoerde geldsanering nog voelbaar werden, hebben niet tot

excessen geleid. De uitbreiding van de geldcirculatie kwam in de

loop van i948 tot stilstand, zodat aangenomen mag worden, dat

de geldhoeveelheid meer in overeenstemming met de bestaande
geldbehoefte is gebracht. Van deze zijde waren er dus geen gevaren

te duchten voor het loon- en prijsniveau, dat tot de devaluatie

van September igq.g vrijwel stabiel is gehouden. Ook het gevaar,
dat opgeroepen werd door de op de wereldmarkt optredende prijs-
stijgingen na de aanvankelijke opheffing van de prijscontróle in
Amerika, is door de overheidspolitiek in hoofdzaken bedwongen.

Deze stabilisatie van het loon- en prijsniveau is van bijzondere s
betekenis geweest voor het vlotte tempo van het interne economisch '
herstel, mede doordat zij een der belangrijkste voorwaarden vormde
voor de handhaving van de arbeidsvrede. Het aantal arbeidsdagen,
dat door stakingen verloren ging was, vergeleken met de eerste

jaren na de eerste wereldoorlog en met de omringende landen
met betrekking tot de afgelopen jaren, uitzonderlijk gering.

De bedrijvigheid, die het voortschrijdende herstel mogelijk
maakte, is tenslotte gepaard gegaan met een laag werkloosheids-
cijfer, dat ver beneden dat van onmiddellijk vóór de oorlog lag.
Ondanks de toeneming van de beroepsbevolking bestond er in de

meeste bedrijfstakken aanvankelijk zelfs een ernstig tekort aan
arbeidskrachten. Er ontstond daarna enige werkloosheid, die echter
binnen de marge bleef, welke voor seizoens- en wrijvingswerkloos-
heid normaal wordt geacht.

A1 deze actuele feiten bijeengenomen geven - wanneer uit-
sluitend wordt gezien naar onze interne verhoudingen - een

gunstige indruk van de na-oorlogse economische ontwikkeling van

ons land. Zonder een nader onderzoek naar de externe voor-
waarden, waarvan deze ontwikkeling afhankelijk is geweest, zou

er nauwelijks aanleiding bestaan voor bezorgdheid over onze
economische toekomst en blijft het onduidelijk welke problematiek
hier in het geding is.

De gunstige ontwikkeling, die hierboven is aangestipt, kon plaats
hebben ondanks de grote achterstand in de arbeidsproductiviteit
en de slechts geleidelijke afneming van die achterstand. Op de
inhaal daarvan was vooruitgelopen door het loon- en prijsniveau,

dat kort na de bevrijding tot stand was gebracht. Het reële loon-
peil, dat hieruit resulteerde, hield daardoor nauwelijks verband
met de lage stand van de arbeidsproductiviteit. Het veronacht-
zamen van dit verband tussen productiviteit en welvaartspeil is



6 PROBLEEMSTELLING EN OPZET

uiteraard niet zonder gevolgen gebleven. Weliswaar kon - mede
tengevolge van de sterke toeneming van de personeelssterkte in de
voor uitbreiding vatbare bedrijfsstakken - de totale productie
een gunstige ontwikkeling doormaken, maar daar staat echter
tegenover, dat de totale consumptie zich in relatief sterkere mate
heeft ontwikkeld en dat de nationale bestedingen voor consump-
tieve en investeringsdoeleinden tezamen uitstegen boven het peil
van het nationale product. Het laatste is slechts mogelijk geweest
doordat het verschil werd bijgepast door het buitenland.

De gunstige aspecten van de bestaande constellatie hadden
derhalve als keerzijde een structureel betalingsbalanstekort, een
tekort, dat het ongewilde resultaat was van de afloop van het
economisch proces en dat ons land voor de moeilijkheid stelde om
achteraf passende dekkingsmiddelen te vinden. Aldus zag Neder-
land zich in de na-oorlogse jaren gesteld tegenover het probleem
van een belangrijk tekort op de lopende rekening van zijn betalings-
balans, daar het, hoewel in afnemende mate, méér goederen en
diensten uit het buitenland betrok dan het daaraan leverde. De
ernst van de moeilijkheden, die in hoofdzaak als prijs kunnen
gelden voor het eenzijdig binnenlandse welvaartsherstel, komt tot
uitdrukking in het feit, dat het totale - tevens met bestaande
schulden en verleende credieten rekening houdende - betalings-
tekort, gemiddeld voor de gehele na-oorlogse periode, méér dan
i o o~o van het nationale inkomen vertegenwoordigde.

Tot dekking van het belangrijke tekort op de betalingsbalans
is de overheid gedwongen geweest naar noodmiddelen te grijpen,
zoals: het opnemen van buitenlandse credieten, de liquidatie van
het bezit aan buitenlandse efl'ecten en de vermindering van de
voorraad goud en buitenlandse betaalmiddelen van de centrale
bank. Het beroep op de buiten onze volkshuishouding gelegen
middelen was uiteraard slechts binnen zekere grenzen mogelijk.
Zo kon tot midden rgq.7 met deze middelen in het tekort worden
voorzien. Tegen het einde van dat jaar ging de toestand echter
steeds meer zorgen baren toen, tegenover de toenemende invoer-
behoefte, de deviezenreserves sterk waren afgenomen en verdere
credieten uit het buitenland uitbleven. Het was trouwens toch al
moeilijk om de betalingsbalans in de toekomst zwaarder te be-
lasten met rente- en aflossingsverplichtingen van aangegane
leningen, terwijl daarnaast een verder inzetten van de goud-
voorraad uit oogpunt van landsbelang niet meer kon worden toe-
gestaan. Bij de moeilijkheden speelde het tekort aan dollars een
overheersende rol, daar de Ver. Staten van Amerika het enige



HET PROBLEEM Í

land was, dat in voldoende omvang in onze invoerbehoefte kon ~

voorzien.
De tot nu toe op gang gebrachte economische ontwikkeling van

ons land dreigde derhalve tot stilstand en teruggang te vervallen

met ernstige gevolgen voor de economische activiteit en de werk-

gelegenheid, tenzij opnieuw door steun van buitenlandse zijde de

voorwaarden voor de binnenlandse ontwikkeling weer gewaarborgd

zouden worden. Het is de betekenis van het Europese Herstel

Programma voor Nederland geweest, dat het op het juiste tijdstip

in werking trad en aldus de terugval van het binnenlandse econo-

mische herstel heeft kunnen voorkomen.
Het probleem is hiermede echter niet opgelost. De Amerikaanse

hulp - het enige wat ons nog als noodmiddel ter beschikking kan

staan - wordt immers in afnemende mate verstrekt en wel voor

een bepaalde termijn, binnen welke de West-Europese landen een

nieuw evenwicht in hun internationaal-economische betrekkingen

moeten hebben gevonden. Nederland heeft daardoor de taak op

zich genomen om in de eerstvolgende jaren zijn betalingsbalans

in evenwicht te brengen.
In dit verband komt de betekenis, die te hechten is aan de

verloren geraakte relatie tussen productiviteit en welvaartspeil voor

het feit, dat het nationale product te kort schoot om de nationale

bestedingen voor consumptieve en investeringsdoeleinden te finan-

cieren, in een bijzonder daglicht te staan. Zoals beschreven is,

werd immers kort na de bevrijding onder de dwang der omstandig-

heden een zodanig evenwicht tussen lonen en prijzen tot stand

gebracht, dat het resulterende reële loonpeil nauwelijks verband

hield met de lage stand van de arbeidsproductiviteit en is ver-

volgens - onder de invloed van de maatschappelijke machts-

factoren - deze discrepantie, hoewel in afnemende mate, blijven

voortbestaan. Dit betekent, dat, gemiddeld genomen, de inkomens

van de in loondienst werkzamen een relatief sterkere stijging hebben

doorgemaakt dan, eveneens gemiddeld genomen, de inkomens van

de overigen, die aan het economisch leven deelhebben. Deze ver-

schuiving in de structuur van de inkomensverdeling wordt reeds

ten dele gedemonstreerd in de opvallende stijging, die de loon-

quote - het aandeel van lonen en salárissen;incluis sociale toe-

slagen - van het nationale inkomen in de naoorlogse jaren heeft

vertoond in vergelijking met de jaren voorafgaande aan de tweede

wereldoorlog.
De hier bedoelde structurele verschuivingen vragen een bij-

zondere aandacht bij de beschouwing van het vraagstuk, welke
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factoren een alzijdige ontwikkeling van onze economische toekomst
ten gunste of ten ongunste beïnvloeden. In dit licht rijst de vraag,
welk verband er bestaat tussen de recente wijzigingen in de struc-
tuur van de inkomensverdeling en de relatief hoge consumptie, en
welke invloed deze wijzigingen hebben op de verhouding tussen
de nationale bestedingen voor consumptieve en investeringsdoel-
einden enerzijds en de totale middelen, die het nationale inkomen
ter beschikking stelt, anderzijds, d.w.z. op de mogelijkheden van
een evenwicht in de betalingsbalans.

Gezien het starre karakter van de onderlinge inkomensverschui-
vingen, die mede door na-oorlogse overheidsmaatregelen teweeg
zijn gebracht, is verder het long-term aspect bijzonder belang-
wekkend. Op haar beurt komt dus de vraag naar voren, welke
gevolgen die verschuivingen en haar repercussies kunnen hebben
op de werkgelegenheid op lange termijn. Het laatste aspect is
vooral van betekenis in verband met de structurele aanpassingen -
en met name de voortschrijdende industrialisatie - die in verband
met de gewijzigde interne en externe omstandigheden vereist zijn.

Deze problematiek is bij de beschouwing van onze economische
situatie in de bijzondere belangstelling van de vakgenoten geraakt
naar aanleiding van de meerdere malen terugkerende moeilijk-
heden bij de dekking van het betalingsbalanstekort, in welke
moeilijkheden de weerstanden, die de overheid bij haar economi-
sche herstelpoliliek ontmoette, immers gecumuleerd tot uitdrukking
zijn gekomen. Zo werd het vraagstuk onder meer opgeroepen toen
de trage rembourseringsprocedure van het Europese Herstel
Programma in het najaar van i948 attent maakte op zwakke
plekken in onze liquiditeitspositie 1). In ruime kring werd het
vraagstuk ook door HoLTROP opgeworpen in zijn belangwekkende
rede ter gelegenheid van de derde Universiteitsdag der Universiteit
van Amsterdam in October igq.g 2). „Gegeven het feit van dit
(betalingsbalans-) tekort en gegeven het feit dat de Nederlandse
volkshuishouding zich haar huidige welvaartspeil slechts kan ver-
oorloven dank zij de tijdelijke Marshallhulp", zo betoogde HoLTROP
„moet echter de prealabele vraag gesteld worden of Nederland zich
het nu eenmaal bereikte reële loonpeil inderdaad wel veroorloven

i) Verg. A. M. F. SMUi.nERS en A. I. V. Mnssizzo: Consumptie-niveau en
inkomensverdeling. Is het betalingsbalansevenwicht bereikbaar bij hand-
having van de huidige structuur van de inkomensverdeling? Maandschrift
Economie, i3e Jrg., Maart igq.g, blz. 257 v.v.

') M. W. Hor.Txor: Financieel-economische perspectieven van Nederland,
De Economist, October i94g, blz. ~og v.v.
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kan" 1). Nadien is in enige redactie-artikelen van het weekblad
Economisch Statistische Berichten 2) het vraagstuk nog eens met
klem naar voren gebracht, speciaal in verband met de discussies
rond de derde loonronde.

Hiermede is, in nauw verband met haar betekenis voor het na-
oorlogse economische herstel van ons land, de problematiek aan-
gegeven, die als voorwerp is gekozen van deze studie. Nadat in
het bovenstaande op summiere wijze de belangrijkste aspecten
van de sinds de oorlog plaats gehad hebbende verschuivingen in
de inkomensverdeling zijn aangewezen en in het bijzonder getracht
is deze aspecten te laten spreken tegen de achtergrond van de
actuele omstandigheden, zal in de navolgende hoofdstukken op
op systematische wijze worden ingegaan op het probleem:

Wat is de aard en de draagw~dte van de recente w~zi~ingen in de
structuur van de inkomensverdeling?

Welke betekenis is aan deze w~zigingen te hechten in verband met de
realisering van de belangr~kste doelstellingen der na-oorlogse economische
~iolitiek van ons land?

Met „recente wijzigingen" worden hier niet de bijzondere ver-
schuivingen in de loop van de allerlaatste jaren bedoeld, maar de
meer algemene verschuivingen, die aan de na-oorlogse inkomens-
verdeling een aantal specifieke karaktertrekken hebben gegeven
vergeleken met de voor-oorlogse verhoudingen 3).

Als de belangrijkste economisch-politieke doelstellingen worden
in deze studie beschouwd: het herstel van het evenwicht in de
betalingsbalans en de handhaving van een hoge werkgelegenheid..
Aangezien het bereiken van de eerste doelstelling als een voor-
waarde kan worden gezien binnen het kader waarvan de overige
doelstellingen kunnen worden nagestreefd, zal bij de toetsing van
de betekenis der bedoelde verschuivingen het meeste gewicht
worden gehecht aan de laatste doelstelling 4).

~ 2. De algemene opzet van het onderzoek
Voor een goed begrip van de samenhang tussen het in de vorige
paragraaf gestelde probleem en hetgeen in de navolgende hoofd-

') Idem, blz. 7si.
8) Nummers van s6 Oct. i94g, blz. 848 v.v. en q. Jan. ig5o, blz. 4 v.v.
9) Zie voor de nadere beschouwingen hieromtrent Hoofdstuk V, in het bij-

zonder ~ i2.
') De verschillende economisch-politieke dceLstellingen worden in hun actuali-

teit, onderlinge samenhang en rangorde, in beschouwing genomen in de
speciaal daaraan gewijde ~ i3.
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stukken in bijzonderheden zal worden behandeld, is het nuttig
vooraf een overzichtelijke schets te geven van de algemene opzet
van het onderzoek.

De inleidende beschouwingen in het Eerste Deel worden af-
gesloten met een beoordeling van de verschillende wijzen, waarop
de inkomensverdeling kan worden opgevat en de keuze van de,
voor het onderhavige onderzoek, bruikbare beschouwingswijze,
benevens de overige bijzondere veronderstellingen en begren-
zingen, die bepalend zijn voor de methode van het onderzoek.
Het Eerste Deel geeft daarmede, naast de probleemstelling, de
methodologische afbakening van het werkterrein van deze
studie.

In het Tweede Deel worden de statistisch-beschrijvende en de
economisch-theoretische beschouwingen gegeven, die als algemene
grondslag en eerste aanloop kunnen dienen voor het hoofdgedeelte
- het eigenlijke zwaartepunt - van het onderzoek, dat het Derde
Deel zal vormen. Om de behandeling van het vraagstuk op een
bredere basis te plaatsen zal - voorzover het door de beschik-
baarheid van de vereiste feitelijke gegevens wordt toegelaten -
de structuur van de inkomensverdeling als zodanig in beschouwing
worden genomen. In dit kader wordt eerst ingegaan op de be-
rekening en de betekenis van het nationale inkomen, op de com-
ponenten daarvan en de relatieve betekenis van het aandeel der
in loondienst werkzamen in het nationale inkomen. Vervolgens
worden de bewegingsverschijnselen op korte en op lange termijn,
die zich in de structuur van de inkomensverdeling voordoen, aan
een dynamische analyse onderworpen. Bij de beschouwingen over
de short-run-wijzigingen worden de ontwikkeling van de reële
inkomens der functionele groepen en de verandering in de onge-
lijkheid van de inkomensverdeling onder de loupe genomen. De
long-run-wijzigingen worden in verband gebracht met de invloed
van de maatschappelijk-structurele factoren op de structuur van
de inkomensverdeling, waarmede de rol van de fundamentele data
ten tonele verschijnt. De aanpassing van de inkomensverdeling
aan de bewegingen van de fundamentele data blijkt óf spontaan
te verlopen, óf inede als gevolg van de gevoerde economische
politiek tot stand te komen. Met betrekking tot een dergelijke
activiteit van de economische overheidsleiding, wordt een bij-
zondere aandacht geschonken aan de betekenis van de loon- en
prijspolitiek wegens de overheersende rol welke deze in dit verband
speelt.

Na deze beschouwingen over de inkomensverdeling als resultaat
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van andere factoren wordt in het Tweede Deel tenslotte nog in
grondtrekken nagegaan op welke wijze eventuele verschuivingen
in de inkomensverdeling inwerken op andere macro-economische
grootheden. Bij deze beschouwing van de inkomensverdeling als
determinant blijkt het van doorslaggevend belang te zijn om I
onderscheid te maken tussen de gevolgen op korte en op lange '
termijn en tussen de veronderstelling van een open en die van een
gesloten volkshuishouding. De analyse van de invloed der in-
komensverschuivingen - ofwel van de wijzigingen in de relatieve
loonshoogte - op de totale vraag naar goederen en diensten, de
omvang van de bedrijvigheid en het peil van de werkgelegenheid
heeft hier slechts een voorlopig karakter en wordt gegeven ter
completering van onze studie van de structuur der inkomens-
verdeling.

De uiteenzettingen van het Tweede Deel leveren het instrumen-
tarium met behulp waarvan in het Derde Deel enerzijds de recente
wijzigingen in de structuur van de inkomensverdeling op een meer
pregnante wijze naar aard en draagwijdte kunnen worden beoor-
deeld en anderzijds de economisch-politieke aspecten van bedoelde
wijzigingen volgens een meer directe, op de relevante factoren in-
gestelde, onderzoekingsmethode kunnen worden gequalificeerd.
Om doelmatigheidsredenen worden de recente wijzigingen aller-
eerst op een meer globale wijze beoordeeld, uitgaande van de
loonquote van het totale nationale inkomen en de onderlinge ver-
houding tussen het reële inkomen per loontrekker en dat per
zelfstandige. Bij de daarna volgende toetsing van de bedoelde
wijzigingen volgens een systeem van toenemende detaillering, komen
achtereenvolgens aan de orde: de functionele verdeling van het, naar
de belangrijkste economische sectoren, gedifferentieerde nationale
inkomen; de gewijzigde personele inkomensverdeling en de con-
stante van PAxETO; de veranderde positie van de middeninkomens;
de ontwikkeling der reële arbeidslonen, gedifferentieerd naar
economische sectoren, naar geschoolde, geoefende en ongeschoolde
functies, naar aantal kinderen der arbeiders en naar het onder-
scheid: de grote steden en het gehele land. De op deze wijze op-
gezette benadering van de typische karaktertrekken van de na-
oorlogse inkomensverdeling biedt - in combinatie met een typering
van de na-oorlogse heroriëntatie van krachten in de maatschappe-
lijk-economische constellatie - een betrouwbare mogelijkheid om
de recente verschuivingen in de inkomensverdeling naar hun aard
en draagwijdte te qualificeren.

Ter bepaling van de betekenis der recente wijzigingen in de
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structuur van de inkomensverdeling voor de economische toekomst
van ons land, worden in eerste aanleg de verschillende doel-
stellingen van de na-oorlogse economische politiek naar hun onder-
linge samenhang en gewicht beoordeeld om aldus de belangrijkste
actuele economisch-politieke doelstellingen te kunnen aangeven:
het herstel van het betalingsbalansevenwicht en de handhaving
van de werkgelegenheid op een hoog peil. De toetsing van de
bedoelde inkomensverschuivingen aan de realisering van deze
doelstellingen geeft gelegenheid om het verband na te gaan tussen
de gestegen reële arbeidslonen en het verbruik van voedings- en
genotmiddelen, en van de invloed van een en ander op de con-
sumptie-quote van het nationale product. Zo wordt ook het belang
van het loonpeil, gecombineerd met de stand van de arbeidspro-
ductiviteit voor de loon- en productiekosten per eenheid product
en daarmede voor de ontwikkeling van de concurrentie-positie in
studie genomen. Met deze en andere beschouwingen wordt uit-
eindelijk de betekenis van bedoelde verschuivingen aangegeven:
primo voor de werkgelegenheid onder overigens gelijke omstandig-
heden, d.w.z. wanneer niet tegelijkertijd andere economisch-
politieke maatregelen worden getroffen; secundo voor de ~verk-
gelegenheid onder gelijktijdige effectuering van een evenwicht in
de betalingsbalans. Bij het laatste zal tevens worden onderzocht
wat ten overstaan van deze doelstellingen met verhoging van de
arbeidsproductiviteit kan worden bereikt.

Het is de bedoeling met de voorbereidende uiteenzettingen in het
Tweede Deel en de in bijzonderheden afdalende analyses in het
Derde Deel een afgerond geheel te scheppen, dat een volledige
behandeling geeft van het in het Eerste Deel opgeworpen
vraagstuk.

Om de daaruit voortvloeiende conclusies en consequenties reliëf
te geven, zal in het Vierde Deel op de betekenis van het onderzoek
voor de loon- en prijspolitiek worden ingegaan. In tegenstelling
tot het voorafgaande wordt dit onderdeel - dat als een extra
toevoeging kan gelden na de afgesloten beschouwingen over het
gestelde probleem - slechts op een schetsmatige wijze behandeld.
Bij deze behandeling is het in de eerste plaats nodig de loon- en
prijspolitiek als onderdeel van de algemene economische politiek
onder de loupe te nemen. Aan de hand van het inzicht dat de
voorafgaande onderzoekingen opleveren, wordt de sinds de oorlog
gevoerde loon- en prijspolitiek aan een objectieve doelmatigheids-
critiek onderworpen en worden voorts enige conclusies ontwikkeld



DE ALGEMENE OPZET 13

met betrekking tot een doelmatige loon- en prijspolitiek voor de
toekomst.

Na een uitweiding over enige andere actuele economisch-politieke
aspecten, die van betekenis zijn voor het onderhavige vraagstuk,
wordt het geschrift besloten met een beknopte samenvatting van
de doorlopen gedachtengangen der ondernomen studie.



HOOFDSTUK II

BESCHOUWINGSWIJZE EN BEGRENZINGEN
VAN HET ONDERZOEK

~ 3. De gekozen beschouwingsw~ze aan de inkomensverdeling
Teneinde de te behandelen stof te begrenzen en de wijze van be-
handelen nader te motiveren is het niet overbodig om vooraf een
onderscheid te maken tussen de verschillende wijzen waarop de
inkomensverdeling kan worden opgevat en de door ons gekozen
beschouwingswijze van de inkomensverdeling.

Aan belangstelling voor de grootte en de samenstelling van het
maatschappelijk inkomen heeft het in de economische literatuur
niet ontbroken. Zowel vanuit de gezichtshoek van de theoretisch-
economische problematiek als vanuit het oogpunt der practische
vraagstukken, die het voorwerp vormen van de economische en
sociale politiek, zijn beschouwingen gewijd aan de uiteenlopende
aspecten der verdeling van het maatschappelijk inkomen. Naast de
discussies rondom de vraag naar de bepalende factoren in het
proces van de verdeling van het sociaal product - waarbij de
economische toerekeningsleer jarenlang vele pennen in beweging
bracht met betrekking tot in wezen onoplosbare vragen 1) -
spelen de pogingen om tot een algemeen geldende begripsbepaling
te komen voor het inkomen en het maatschappelijk inkomen een
grote rol in de talrijke publicaties 2). Ondanks deze ruime belang-
stelling is het echter nog niet zover, dat deze begrippen een alge-
meen erkende inhoud hebben gekregen en blijkt er op het gebied
van het maatschappelijk inkomen nog meer begripsverwarring te
bestaan dan op dat van het individuele inkomensbegrip. Men zou
zich kunnen laten verleiden om een aantal der meest voorkomende

1) Verg. M. J. H. CosaExxwcEx. De verdeling van het maatschappelijk in-
komen, Utrecht t937, blz. tg en 20. Zie ook G. CnssEL: Theoretische Sozial-
ëkonomie, Leipzig tggs, blz. t6o v.v.

') Voor een overzicht van de belangrijkste begripsconstructies verg. J. C.
Kxursi~Ex: Het nationale inkomen, Rotterdam t937, Hfdst. I, ~ 2 en
Hfdst. II, ~ s.
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begripsconstructies de revue te laten passeren en elk volgens eigen
inzicht naar waarde te toetsen. Voor een studie als de onderhavige
is het geboden op dit punt kort te zijn en zich te bepalen en te
beperken tot een doelmatig onderscheid naar de maatstaf van
bruikbaarheid bij het, voor een belangrijk deel, op grond van de
beschikbare statistische gegevens, te verrichten onderzoek.

In de meeste beschouwingen wordt de „inkomensverdeling"
opgevat als het proces der inkomensvorming. Het hoofdstuk der
theoretische economie, dat zich met de verklaring van dit proces
bezig houdt, handelt voornamelijk over de verschillende inkomens-
vormen 1). Hiertegenover kan men stellen het resultaat van het ~iroces
der inkomensvorming, zoals dat per tijdvak geregistreerd kan worden:
het totaal der inkomens in een bepaalde volkshuishouding in een
bepaald jaar.

Ter verduidelijking van het onderscheid tussen het nationale
inkomen en de direct daarmede samenhangende grootheden kan
het volgende schema 2) dienen:

Totale marktwaarde van de geproduceerde goederen en
diensten

- Onderlinge leveranties tussen bedrijfshuishoudingen

Bruto nationaal product (tegen marktwaarde)
- Afschrijvingen

Netto nationaal product (tegen marktwaarde)
- Indirecte belastingen
~ Subsidies aan het bedrijfsleven

Nationaal inkomen (tegen factorkosten)

Met betrekking tot de Nederlandse volkshuishouding wordt aldus
onder „nationaal inkomen" verstaan: „de netto-waarde van alle
in Nederland gedurende een jaar voortgebrachte goederen en
diensten, inclusief het netto-bedrag der uit het buitenland en de
Overzeese Gebiedsdelen ontvangen inkomens" 3).

Ten aanzien van de verdeling van het jaarlijkse resultaat -

i~
a~

Verg. bijv. G. CnssEr.: op.cit. „Zweites Buch", blz. igo v.v.
Verg. H. RtJ~x vnx Orsz': De berekening en de betekenis van het nationale
inkomen van Nederland, Economisch-Statistische Berichten, 34.e Jrg. no.
i656, blz. g2.
Het nationale inkomen van Nederland ig2c-i93g, no. 7 der monografieën
van de Nederlandse conjunctuur, Utrecht igq.8, blz. 7.

s~
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het fonds voor de bevrediging van de individuele en collectieve,
tegenwoordige en toekomstige behoeften van een volkshuishuis-
houding 1) - kan onderscheid gemaakt worden tussen personele en
functionele inkomensaerdelingen. De eerste betreffen de verdeling der
inkomens naar hun grootte, de laatste naar hun productieve bron.

De analyse van de grootte-verdeling van de inkomens der
natuurlijke personen - in de meest verfijnde vorm door gebruik
te maken van de op de wet van PARETO gebaseerde spreidings-
maatstaf - levert een globaal inzicht op in de mate van ongelijk-
heid in de inkomensverdeling. Een dergelijke analyse kan zijn nut
hebben als algemene karakterisering van de inkomensverdeling
van een bepaald jaar. Hoe interessant deze mag zijn vanuit be-
schrijvend sociologisch gezichtspunt, economisch relevante struc-
tuurwijzigingen kunnen op deze wijze niet worden aangewezen.
Bij de te ondernemen analyses zal het onderzoek van de personele
inkomensverdeling derhalve slechts een aanvullende rol kunnen
spelen.

In het licht van het gestelde probleem is meer belang te hechten
aan de functionele inkomensverdeling 2), de verdeling naar econo-
misch relevante inkomensgroepen, die beantwoorden aan de fun-
damentele productiefactoren. Volgens traditie worden als zodanig
beschouwd: de arbeid, het kapitaal, de grond en de ondernemers-
capaciteit. Nu zal onder - in ~ 5- nog blijken, dat een adequate
verdeling volgens de, met deze productiefactoren corresponderende,
functionele inkomensgroepen niet wordt toegelaten door het statis-
tische materiaal, dat voor ons land beschikbaar is. In plaats
daarvan moet worden gewerkt met het door de statistische moge-
lijkheden toegestane onderscheid 3) tussen het aandeel van het
totaal van lonen en salarissen in het nationale inkomen (de loon-
quote) en het aandeel van de totale beloningen der overige pro-

~) De betekenis van de grootte en de samenstelling van dit bevredigings-
middelenfonds voor de welvaartsvoorziening is reeds in een tijd, dat hiervoor
weinig of geen aandacht bestond, met kracht naar voren gebracht door
VERAART in zijn „Arbeidsloon", Amsterdam igio, blz. 50. Verg. ook
J. A. VERnnxT: De Realistische School in de Economie, Delft i940, blz. t 3 v.v.
De zienswijze, zoals door sommige schrijvers (bijv. J. C. KRUCSt-~ER: In-
komensverdeling en sociaal product, Economische opstellen aangeboden
aan Prof. Mr. F. nE VR~s, Haarlem igqq, blz. 363) wordt gehuldigd, dat
het onderscheid tussen functionele en personele inkomensverdeling veel aan
betekenis verliest, daar de inkomens als prijzen zijn op te vatten, is moeilijk
te verantwoorden zoals nader zal blijken in ~ 6.
Dat dit onderscheid niet samenvalt met dat tussen „inkomens uit arbeid"
en „arbeidsloos inkomen" wordt in ~ 5, na behandeling van de berekenings-
wijzen van het nationale inkomen, nog nader geadstrueerd.

a)

3)
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ductiefactoren 1). Zo blijken de bij uitstek belangrijke onder-
nemersinkomens niet afzonderlijk berekenbaar te zijn en moeten
zij dus als restpost genomen worden na de benadering van de
overige functionele inkomens.

Het gehele samenstel van onderlinge inkomensverhoudingen,
waarbij zowel de opbouw van de functionele als die van de per-
sonele inkomensverdeling zijn inbegrepen, zal in het navolgende
vaak in het kort worden aangeduid met: de structuur van de in-
komensverdeling.

De structuur van de inkomensverdeling op zich zelf genomen is
economisch minder relevant: van veel meer belang, in het bijzonder
voor het te behandelen vraagstuk, zijn de wijzigingen in de struc-
tuur van de inkomensverdeling. In de analyse van de wijzigingen
op korte en op lange termijn zal weer méér aandacht worden
geschonken aan de verschuivingen in de functionele inkomens-
verdeling dan aan de veranderingen van de personele inkomens-
verdeling. Vooral wanneer het gaat om algemene wijzigingen in
de ongelijkheid van de inkomensverdeling zullen de maatstaven,
die op de onderscheidene soorten van inkomensverdeling worden
gebaseerd, met elkaar worden geconfronteerd.

Met betrekking tot de recente wijzigingen - waar het in deze
studie primair om gaat - kunnen de economische relevante ver-
schuivingen, zoals die in de loonquote en de reële inkomens der
functionele groepen tot uitdrukking komen, op verhelderende wijze
worden aangevuld en geaccentueerd door de op de personele
inkomensverdeling gebaseerde constante van PnxETO.

~ q.. B~zondere veronderstellingen en nadere begrenzingen van het onderzoek
Nadat in de vorige paragraaf de, voor deze studie, bruikbare be-
schouwingswijze van de inkomensverdeling en de te analyseren
verschuivingsverschijnselen zijn omschreven, is het nog nodig ook
de overige facetten aan te geven, die de wijze van behandelen
karakteriseren en de te behandelen stof nader begrenzen.

Het opgeworpen vraagstuk kan in beginsel op uiteenlopende
wijzen worden onderzocht, variërend van een zo concreet mogelijke
tot een zo abstract mogelijke behandeling der stof. Wanneer het
eerste wordt nagestreefd bestaat het gevaar, dat de algemene
samenhangen, die van fundamentele betekenis zijn voor de alzijdige

i) Onder de productieve diensten worden uiteraard ook de diensten gevat,
die buiten het eigenlijke prijsvormingsproces worden verricht, zoals door de
Overheid o.m. ter voorziening in de collectieve behoeften.

2
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welvaartspolitiek, al te gemakkelijk uit het oog verloren raken.
Wordt daarentegen de voorkeur gegeven aan de louter abstracte
behandeling van de problematiek, dan riskeert men, dat de aan-
knopingspunten voor een meer practisch waarde-oordeel met be-
trekking tot de doelmatigheidsgraad der gevoerde of te voeren
economische politiek nauwelijks aanwezig zijn of te veel verborgen
blijven liggen.

Voor onze aanpak van het vraagstuk kiezen wij een tussenvorm,
die vrij baan laat aan het - mede op statistische gegevens geba-
seerde - feitelijke onderzoek, maar die tevens het theoretisch-
economisch inzicht ontwikkelt, waardoor het onderzoek gedragen
kan worden en dat het mogelijk maakt enige, in ruimer verband
doordachte, conclusies te trekken. Dat bij deze werkwijze, waarbij
de macro-economische beschour.oingsze~~ze de overheersende rol zal
spelen 1), meerdere detailfeiten en concrete verhoudingen slechts
een geringe aandacht zullen verkrijgen, zal ruimschoots vergoed
worden door een meer bijzondere belangstelling voor het totale
overzicht der nationaal-economisch relevante feiten en ver-
houdingen.

De aanduiding, dat bij het te verrichten onderzoek voor een
belangrijk gedeelte op basis van statistische gegevens zal worden
gewerkt, wil niet zeggen, dat in het Tweede en Derde deel op
ruime schaal statistisch-analytisch werk zal worden gedaan en nog
minder, dat er econometrische onderzoekingen zullen worden
weergegeven. Wel zal voor sommige onderdelen van de te be-
handelen stof - onder meer met betrekking tot het reële loonpeil
der in loondienst werkzamen - enig eigen statistisch werk plaats-
vinden. Daarnaast en wel in de meeste gevallen zal worden uit-
gegaan van de statistische analyses, welke reeds door anderen,
voornamelijk in publicaties van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, zijn verricht en zal zo nodig of wenselijk daarop worden
voortgeborduurd. Ook zal in enige gevallen aansluiting worden
gezocht bij de resultaten van bepaalde econometrische onder-
zoekingen en daarop gebaseerde beschouwingen, voorzover deze
van direct belang blijken te zijn voor het te bestuderen vraagstuk.

Een en ander wordt mogelijk gemaakt door de belangrijke ont-
wikkeling van de statistische documentatie in Nederland, die ge-

1) Het belang van deze werkwijze met behulp van verzamelgrootheden en
gemiddelden van nationale totalen, in het bijzonder m.b.t. de economisch-
politieke vraagstukken, is helder uiteengezet in K. E. Boui.nuvG: A recon-
struction of economics, New York t95o, Chapter io: The nature and sig-
nificance of economic aggregates, blz. i7 i v.v.
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leidelijk een steeds groter gedeelte van de transacties in het econo-
mische leven statistisch is gaan waarnemen en meten. De laatste
tien jaren is deze ontwikkeling gekarakteriseerd door het ontstaan
en de groei van de macro-economische statistieken 1) : de statistiek
der economisch-relevante totalen, zoals het nationale inkomen, de
totale consumptie, de totale investeringen en het nationale ver-
mogen in hun samenstelling en onderling verband. Dit proces heeft
in de allerlaatste jaren zijn hoogtepunt gevonden in de opbouw
van Nationale Jaarrekeningen, die in boekhoudkundige en sche-
matische vorm een totaaloverzicht geven van het economisch ge-
beuren in een land gedurende een bepaald tijdsbestek.

Van het statistisch materiaal dat op deze wijze beschikbaar is
gekomen en van de onderzoekingen en beschouwingen, waartoe
het aanleiding heeft gegeven, zal - voorzover het mogelijk en
voor het onderhavige onderzoek dienstig is - in de navolgende
hoofdstukken dankbaar gebruik worden gemaakt. Het is de be-
doeling daarbij niet uit het oog te verliezen, dat statistische ge-
gevens nimmer als feilloos zijn aan te merken en dat bij het gebruik
ervan rekening is te houden met de min of ineer betrekkelijke en
beperkte waarde, die zij voor speciale doeleinden soms kunnen
hebben 2).

Door de beperkte beschikbaarheid van feitelijke gegevens moet
het materiaal voor de analyse van de bewegingsverschijnselen-op-
korte-termijn gezocht worden in de periode tussen de beide wereld-
oorlogen. Alleen voor dit tijdvak liggen, dank zij recente publicaties
van het C.B.S., de statistische cijfers gereed voor onderzoekingen.
Voor het tijdvak, dat door de eerste wereldoorlog werd afgesloten,
zijn de cijfers waar het om gaat - ook wanneer de buitenlandse
gegevens in aanmerking worden genomen - slechts spaarzaam
beschikbaar. Zij leveren, tezamen met de recentere gegevens, echter
een redelijke grondslag voor de beschouwing van de bewegings-
verschijnselen-op-lange-termijn 3).

Wat betreft de jaren na de laatste oorlog wordt het onderzoek
beperkt tot de Nederlandse volkshuishouding en het feitenmate-
riaal, dat hierover voorhanden is. Om verschillende redenen zullen,

') Verg. H. RIJxErr vnx OIST: De ontwikkeling van de macro-economische
statistiek in Nederland, Economisch-Statistische Berichten, 34e Jrg. no. 16g2,
b1Z. I I.

') Zie m.b.t. de noodzaak van quantificering en de onvermijdelijke gebreken
híervan: J. R. M. v. n. Bxlxx: De ontwikkeling van de prijzen en de rente-
stand na de oorlog, 's-Gravenhage Igq.q., blz. 4 en g.

e) De bronnen, waaruit deze statistische gegevens worden geput, komen uit-
vcerig in behandeling in het volgende hoofdstuk.
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bij de analyse van de na-oorlogse structuur van de inkomens-
verdeling, de cijfermatige groeperingen, vergelijkingen en con-
frontaties in het bijzonder op het jaar Igq.8 worden betrokken.
Tijdens de uitvoering van ons onderzoek was Igq.g het laatste jaar
waarvoor een definitieve nationale jaarrekening gereed was ge-
komen. Voor dit middelste der in beschouwing te nemen jaren
blijkt bovendien de loonquote overeen te komen met de gemiddelde
waarde van deze grootheid over Igq.6-1950. Van meer belang is,
dat alléén voor Igq.8 gegevens - zij het voorlopige - bekend zijn
over de grootte-verdeling der personele inkomens en daaruit de
constante van PnRETO is afgeleid. Interessant is verder, dat in dit
jaar zowel het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking
als de reële consumptie per hoofd van de bevolking weer het peil
van I 938 hadden bereikt en dat het hier het laatste volledige
kalenderjaar betreft vóór de devaluatie van de gulden.

Ten overvloede kan nog toegevoegd worden, dat in verband
met de schaarste aan definitieve gegevens het onderzoek wordt
betrokken op de periode tot ultimo I 950.

Bij het feitelijk onderzoek behoort tevens de combinatie van het
resultaat der quantitatieve analyses met een typering van de na-
oorlogse heroriëntatie van krachten in de maatschappelijk-econo-
mische constellatie. Op deze wijze kan worden beoordeeld in
hoeverre aan de recente inkomensverschuivingen een duurzaam
karakter is toe te kennen.

Tengevolge van de ruime plaats, die in deze studie aan statistische
gegevens en cijfermatige confrontaties zal worden ingeruimd, en
door het korte bestek waarin een en ander wordt opgediend,
kunnen bepaalde onderdelen van het Tweede en Derde Deel
enigszins eentonig en droog toeschijnen aan de weinig quantitatief
ingestelde lezer. Het is daarom wellicht nuttig om vooraf tenslotte
nog te benadrukken, dat juist voor het onderhavige vraagstuk een
nuchtere toetsing van de beschikbare feiten voor alles een ge-
biedende eis is. Voor een dergelijk zakelijk onderzoek is te meer
reden, daar in de laatste jaren - onder meer bij de discussies
rondom de verschillende loonronden - vaak de gewenste klaarheid
ontbrak omtrent de voltrokken verschuivingen in de inkomens-
verdeling. Om helderheid te scheppen zal bij dit onderzoek voorts
zo veel mogelijk op systematische wijze te werk worden gegaan.
Een bewuste systematiek is ook de beste wegwijzer om tot een
verantwoord inzicht te komen in de betekenis van de recente
verschuivingen in de inkomensverdeling voor de realisering van de
belangrijkste doelstellingen van de na-oorlogse economische politiek.
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HOOFDSTUK III

DE INKOMENSVERDELING ALS RESULTAAT

~ 5. Het nationale inkomen en zijn componenten
Het nationale inkomen is als economische grootheid in de loop
van de laatste decennia steeds meer in het middelpunt van de

belangstelling komen te staan. Nadat reeds in het begin van de
vorige eeuw met betrekking tot ons land berekeningen zijn verricht,
die als voorlopers kunnen gelden van de berekeningen over het

nationale inkomen 1) en rondom de eerste wereldoorlog weer
pogingen in deze richting zijn gewaagd 2) is evenwel de begin-
periode van de berekening en definiëring van het nationale in-

komen - welke pas kon beginnen toen er voldoende betrouwbaar
statistisch grondmateriaal ter beschikking kwam - eerst te stellen
op de dertiger en het begin van de veertiger jaren van onze eeuw 3).

Hoewel bij de statistici de bedoeling voorop stond de volks-
huishouding als één samenhangend geheel te behandelen en in een
samenvattend cijfer de economische toestand en ontwikkeling van
een land weer te geven, liepen de opvattingen ten aanzien van
de wijze, waarop de berekening zou moeten geschieden, in de
beginperiode vrij sterk uiteen. In dit verschil van opvatting is in
de laatste jaren een gunstige wijziging gekomen. Vooral wat betreft
de theoretische aspecten der problemen is in toenemende mate
overeenstemming bereikt, waarbij het echter nog niet zo ver is,
dat alle schrijvers eenzelfde definitie van het nationale inkomen
gebruiken. Een belangrijke bijdrage tot deze ontwikkelingsgang is

geleverd door de werkzaamheden van de statistische organen van

de Verenigde Naties. In i947 is door de „Sub-committee on

1) Verg. R. MsTELExicnMr: De toestand van Nederland in vergelijking gebracht
met die van enige andere landen van Europa, Rotterdam i8oq..

a) Verg. W. A. BoxcEx: Vermogen en inkomen in Nederland, „De Nieuwe
Tijd", Maart igio en idem: Vermogen en inkomen in Nederland gedurende
de oorlogstijd, Amsterdam ig23.

3) Verg. H. RiJxsx vax OrsT: De berekening en de betekenis van het nationale
inkomen van Nederland, Economisch-Statistische Berichten, 34.e Jrg., no.
t 656, blz. g c.
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National Income Statistics of the League of Nations Committee
of Statistical Experts" een rapport 1) gepubliceerd over de be-
rekening van het nationale inkomen en de nationale jaarrekeningen.
De op internationaal niveau uitgewerkte voorstellen zijn in Neder-
land gevolgd in de recente publicaties van het Centraal Bureau
voor de Statistiek: „Het nationale inkomen van Nederland, Ig21-
193g" en „De Nationale Jaarrekeningen: doeleinden, problemen,
resultaten" 2).

Terwijl ten aanzien van de theoretische vragen goeddeels eens-
gezindheid is bereikt baren de statistische problemen, die een op-
lossing vragen bij het berekenen van het nationale inkomen, nog
vrij veel zorgen. De primaire statistieken, waarvan wordt uit-
gegaan, lijden - vooral waar het gaat om berekeningen voor
vroegere jaren - eenmaal aan een zekere onvolledigheid en zijn
vaak op andere doeleinden gericht dan de berekening van het
nationale inkomen. Het is onder meer de verdienste van boven-
genoemde publicaties van het Centraal Bureau, dat zij - met
dit euvel rekening houdend - in alle onderdelen der berekening
voldoende ruimte geeft aan de behandeling van de moeilijkheden
van statistische aard, die zich daarbij voordoen.

De recente ontwikkeling van de macro-economische statistiek
bracht mede, dat voor 1946 en latere jaren een sluitend stelsel
van Nationale Jaarrekeningen beschikbaar kwam, waaruit het
nationale inkomen gemakkelijk en met meer nauwkeurigheid dan
voorheen kan worden bepaald. Met betrekking tot de vooroorlogse
jaren moest het nationale inkomen echter nog afzonderlijk worden
berekend, waarbij het boven aangestipte euvel der statistische
moeilijkheden zich in sterkere mate deed gelden.

Om een berekening te maken van het nationale inkomen, opgevat
volgens de in ~ 3 gekozen definitie als „de netto-waarde van alle
in Nederland gedurende een jaar voortgebrachte goederen en
diensten, inclusief het netto-bedrag der uit het buitenland en de
Overzeese Gebiedsdelen ontvangen inkomens", zijn in het verleden
verschillende methoden beproefd. In principe zouden hier vier
afzonderlijke methoden denkbaar zijn.

Volgens de zgn. subjectieve methode - de eerste berekeningswijze
die in ons land consequent werd toegepast en afkomstig is van
BoxGER - wordt het nationale inkomen berekend als de som van

') Measurement of National Income and the construction . of Social Accounts,
United Nations, Geneva tg47-

g) Resp, nummers 7 en 8 der „Monografieën van de Nederlandse Conjunctuur",
Utrecht, December t 948 en April i 950.
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de door de individuen ontvangen inkomens vermeerderd met het
collectieve inkomen en het inkomen van de Overheid en verminderd
met de overgedragen inkomens. Bij deze methode wordt uitgegaan
van de statistiek van de inkomstenbelasting, waarop een aantal
correcties nodig zijn, terwijl verder enige belangrijke schattingen
gemaakt moeten worden, zoals voor de inkomens beneden de
belastinggrens en voor de niet-uitgekeerde winsten der in Neder-
land werkzame naamloze vennootschappen.

Vervolgens kan op grond van de productiestatistieken getracht
worden voor de afzonderlijke bedrijfstakken de bijdrage tot het
nationale inkomen vast te stellen. Door deze wijze van berekening
- de zgn. objectieUe methode - wordt de bovengegeven definitie
het meest direct benaderd. Afhankelijk van de bruikbaarheid der
beschikbare statistische gegevens kan de bijdrage van een bepaalde
bedrijfstak tot het nationale inkomen worden berekend df uit bruto
productie-waarde verminderd met verbruik van grond- en hulp-
stoffen, waarde van diensten, bewezen door andere bedrijven,
kostprijsverhogende belastingen en afschrijvingen, bfdoor optelling
van lonen en salarissen, sociale lasten, netto-pachten en -huren,
dividenden, renten, reserveringen en ondernemersinkomens. Een
der voordelen van deze methode is het inzicht, dat zij verschaft
in de splitsing van het nationale inkomen naar de bronnen van
zijn ontstaan.

Een derde methode neemt het nationale inkomen als de som van
lonen en salarissen, werkgeversbijdragen aan verzekeringsfondsen,
Indische pensioenen en verloftractementen, dividenden, tantièmes
en rente van op langere termijn geplaatst kapitaal, netto-huren
van woningen, netto-pachten, reserveringen van naamloze vennoot-
schappen en ondernemersinkomens. Deze methode 1), welke inzicht
geeft in de functionele verdeling van het inkomen, kan tengevolge
van de lacunes in het voorhanden statistisch materiaal in Nederland
nog geen toepassing vinden. Onder meer is het niet doenlijk het
ondernemersinkomen te verdelen in beloning van arbeid, rente
voor ingebracht kapitaal en ondernemerswinst.

Tenslotte kan als vierde methode 2) de berekeningswijze worden
genoemd, die het nationale inkomen opvat als de som van con-
sumptie en besparingen. Ook deze methode, welke een inzicht
zou kunnen geven in de besteding van het inkomen, is, op zichzelf

1) Verg. J. J. J. DwLMULnEx: Het verband tussen de bevolking, het nationale
inkomen en de kapitaalgcederenvoorraad, Utrecht i94g, blz. 54.

9) Verg. J. J. J. DALMULDER: Op. Clt. blz. 56.
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genomen, bij de huidige stand van de statistische gegevens in ons
land nog niet tot toepassing gekomen.

Van de vier denkbare methoden om het nationale inkomen te
berekenen blijken slechts voor de eerste twee een reële mogelijk-
heid van toepassing te bestaan. Deze beide berekeningswijzen
zouden, wanneer zij onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd,
tot eenzelfde eindresultaat moeten leiden. In feite wordt dit succes
niet geheel en al bereikt tengevolge van de reeds genoemde onvol-
ledigheid van het cijfermateriaal, dat als basis dient voor de be-
berekeningen. Zo worden bijvoorbeeld in de statistiek der inkom-
stenbelasting geen gegevens vermeld omtrent het beroep der aan-
geslagenen en omvatten de productiestatistieken slechts een ge-
deelte van de industrie. Meer of minder belangrijke schattingen
zijn derhalve bij de pogingen tot meting van het nationale inkomen
niet te vermijden.

In „Het Nationale Inkomen van Nederland Ig2I-193g" wer-
den bij de berekening van het nationale inkomen de subjectieve
en de objectieve methode eerst onafhankelijk van elkaar toegepast
en zijn vervolgens de beide berekeningen over en weer als contróle
op elkaar gebruikt. In de gevallen waarin, op grond van de ver-
gelijking, geconcludeerd kon worden, dat een aanvankelijk gedane
schatting te hoog of te laag was, werden de vereiste correcties
doorgevoerd. De afwijkingen tussen de resultaten van beide
methoden konden aldus tot een relatief gering „onverklaarbaar"
verschil teruggebracht worden. En aangezien aan geen van beide
methoden de voorkeur is te geven, werd als definitief resultaat
van de berekening van het nationale inkomen met betrekking tot
de jaren Ig2I tot en met 193g het gemiddelde van de beide reeksen
genomen.

In genoemde monografie is tenslotte aan de hand van dit eind-
resultaat de functionele verdeling van het nationale inkomen -
waar het voor het te onderzoeken vraagstuk om gaat - afgeleid.
De bijdragen van de verschillende productiefactoren - boven in
serie genoemd bij de beknopte behandeling van de derde methode
- werden in hoofdzaak afzonderlijk benaderd. De ondernemers-
inkomens (gewaardeerd loon, gewaardeerde rente, huren en onder-
nemerswinst) zijn verkregen als het verschil tussen de bijdragen
der overige productiefactoren en het nationale inkomen, zoals dat
voortvloeide als eindresultaat der beide eerstgenoemde methoden.
De gegevens over de ondernemersinkomens vormen als sluitpost
derhalve slechts een globale benadering.

Aan deze berekeningen van het Centraal Bureau voor de
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Statistiek en aan het bereikte resultaat zijn als zodanig reeds
grote waarde te hechten. De kennis van de hoogte van het nationale
inkomen en van de veranderingen daarvan in de loop der jaren
blijkt van belang te zijn bij de beschouwing van vele uiteenlopende
vraagstukken.

Het eerste en voornaamste gebruik, dat er van gemaakt kan
worden, is dat als indicator voor de interne welvaart van een
land. In een enkel cijfer wordt aldus een indruk gegeven van de
productieve prestaties der volkshuishouding, welk cijfer voorts
vergeleken kan worden met dat van andere landen of inet dat van
verschillende jaren van eenzelfde land. Bij dergelijke vergelijkingen
moet in het oog gehouden worden, dat het nationale inkomen in
nominale zin daartoe niet de bruikbare grootheid is. „Daar namelijk
enerzijds de munteenheid in de tijd belangrijke waardeverande-
ringen kan ondergaan ten opzichte van het complex van goederen
en diensten, waarvan de waarde het nationale inkomen van een
bepaald land vormt, en daar anderzijds de munteenheid van land
tot land verschilt 1), laat deze wijze van weergeven van de groatte
van het nationale inkomen geen vergelijking in de tijd en de
ruimte toe van het nationale inkomen. Om dergelijke verge-
lijkingen mogelijk te maken, dient men gebruik te maken van
indexcijfers, welke het verloop van het nominale nationale inkomen
weergeven, na eliminatie van de waardeveranderingen der munt-
eenheid en na eliminatie van de onderlinge verschillen der munt-
eenheden. Dergelijke indexcijfers worden indexc~férs van het reële
nationale inkomen genoemd; zij ontstaan veelal door het nominale
nationale inkomen te delen door de kosten van levensonderhoud
gedurende het jaar, waarop dit inkomengegeven betrekking
heeft" 2).

Het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking is het
meest geschikt om als welvaartsindicator gebruikt te worden. Dit
gegeven is voor een reeks van jaren berekend in de publicaties van
het C.B.S. Zo liep het reële nationale inkomen per hoofd van de
bevolking, berekend op basis I gz5~ I 934. - Ioo, van 73 in I goo na
enige schommelingen op tot 81 in I g I q, en na enige oorlogsterugslag
weer verder op tot Io8 in het top-haussejaar Ig2g. De optredende

1) Eenvoudigheidshalve wordt hier slechts gesproken van de, van land tot land
verschillende munteenheden. Voor een zo nauwkeurig mogelijke vergelijking
in de ruimte zou moeten worden uitgegaan van de onderlinge verschillen
in koopkracht, zoals bijv. door C. CLARx is beprcefd met behulp van zijn
„international units".

~) ,J. J. J. DALMULDER: Op. Clt. }JIZ. elH.
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crisis bracht het indexcijfer in vijf jaren tijds terug op 8g, terwijl
r in de laatste driejaren vóór de tweede wereldoorlog weer gemiddeld
' het peil van Ioo werd bereikt. De oorlog 1) bracht een terugval

met als dieptepunt een indexcijfer van q.g in de jaren 194.4. en Ig45.
Tijdens de na-oorlogse ontwikkeling is in Igq.8 het peil van Ioo
weer gepasseerd en in 195o dat van Io8 bereikt. Uit deze korte
opsomming van cijfers blijkt reeds, dat, ondanks oorlogsgevolgen
en uitzonderlijke bevolkingsaanwas, het reële inkomen per hoofd
van de bevolking na de oorlog in snel tempo weer de recordhoogte
van Igsg heeft bereikt. Aangezien aan statistische metingsfouten
geen al te grote invloed is toe te kennen, mag derhalve aangenomen
worden, dat het welvaartspeil van ons land thans hoger is komen
te liggen dan ooit te voren.

Een internationale vergelijking van de nationale inkomens kan
voor I gq.g gegeven worden aan de hand van een recente publi-
catie 2) van het Statistisch Bureau der Verenigde Naties. Hierbij
is als basis van de berekeningen en benaderingen - die overigens
niet alle van dezelfde kwaliteit zijn - uitgegaan van een uniforme
definitie van het nationale inkomen. Daar het momenteel onmoge-
lijk is om koopkrachtpariteitskoersen te berekenen is uitgegaan van
vooroorlogse wisselkoersen na deze in lijn te hebben gebracht met
de sindsdien plaats gegrepen relatieve verandering in de binnen-
landse koopkracht der munteenheden. Rekening houdend met de
ruime foutenmarge, die voor sommige uitkomsten aangenomen
moet worden, kan de onderlinge vergelijking op de juiste wijze
gemaakt worden, wanneer de reeks uitkomsten wordt ingedeeld
in grote groepen van binnen bepaalde grenzen liggende nationale
inkomens per hoofd van de bevolking. De gegevens van 70 landen,
met tezamen ongeveer go o~o van de wereldbevolking, zijn op deze
wijze in schema gebracht in onderstaande Tabel I.

Interessant is het uit dit overzicht af te lezen hoe hoog Nederland
staat genoteerd. Wanneer de cijfers per land in het oog worden
genomen, blijkt het in U.S.-dollars gemeten nationale inkomen per
hoofd van Nederland slechts voor een beperkt aantal Europese
landen onder te doen, n.l. voor de Scandinavische landen, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, België en Luxemburg.

') Voor de jaren tgqo t~m i943 is het nationale inkomen op soortgelijke wijze
berekend als voor i93g en voor tgq.q. en 1945 ~ het ruw benaderd in „Het
nationale inkomen van Nederland i94o-i945", Statistische en Econome-
trische Onderzcekingen, Jrg. 5 no. i, blz. 3 i.

a) „National and Per Capita Incomes of Seventy Countries in i94g expressed
in United States Dollars", Statistical Papers, Series E, no, i, i95o.
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TABEL I ~)

7~,eventig landen naar rangorde van het nationaal inkomen ~ier hoofd van de bevolking in r949

Per capita
inkomen in

U.S. ~

Minder dan 50 ~

Europa

Griekenland
Joegoslavië

Noord- en
Zuid-Amerika

Ecuador
Haïti

Azië en
Oceanië

Birma
China
Indonesië
Z.-Korea
Philippijnen
Saoedi-Arabië
Thailand
Yemen

Afrika

50 8-IOO ~

ioo ~-200 ~

soo S-3oo ~

30o S-qoo ~

q.oo ~-goo ~

500 8-600 ~

600 8--700 8
700 8-800 ~

800 8-goo ~
Meer dan goo 8
( i qoo ~-igoo S)

Hongarije
Italië
Oostenrijk
Portugal
Duitsland
Finland
Polen
Tsj.-Slowakije
U.S.S.R.
Frankrijk
Ierland
IJsland
België
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Denemarken
Verenigd

Koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Bolivia
Dominikaanse

Republiek
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Brazilië
Chili
Colombië
Costa-Rica
Mexico
Panama
Peru
Cuba

Argentinië
Uruguay
Venezuela

Canada
Ver. Staten

Ethiopië
Liberië

Afghanistan
Ceylon
India
Iran
Irak
Pakinstan

Japan
Libanon
Syrië
Turkije

Egypte
Z.-Rhodesia

Z.-Afrika

Israël

Australië

N.-Zeeland

1) Na enige wijziging van ondergeschikte aard overgenomen uit: P. vnx DER
MEUtErt: Het nationaal inkomen van ~o landen in tgq.g, Economisch-
Statistische Berichten, 36e Jrg., no. i763, blz. iói.
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Van bijzonder belang zijn het nationale inkomen en de samen-
stellende en afgeleide grootheden ook voor de quantitatieve analyse
van de samenhang der economische processen, waaronder voor de
studie van de structurele en conjuncturele bewegingen in het
economische leven en voor marktanalytische onderzoekingen. Zo
is gebleken, dat enige reeds eerder door het Centraal Bureau voor
de Statistiek onderzochte vraagfuncties met grotere nauwkeurigheid
konden worden vastgesteld door van de thans gereedgekomen
gegevens uit te gaan.

Vooral nu na de oorlog nationale jaarrekeningen zijn tot stand
gekomen, waarin het nationale inkomen met alle daarmede ver-
band houdende nationale totalen in een sluitend stelsel zijn samen-
gebracht, zijn er talrijke mogelijkheden geboden zowel om de
theoretische modellen der Algemene Economie te toetsen en tot
zuivering van het gangbare begrippen-apparaat, als tot het geven
van prognoses van het economische leven en tot het gefundeerd
leveren van doelmatigheidscritiek op de gevoerde of te voeren
economische politiek. Het lijdt dan ook geen twijfel dat het gebruik,
dat van deze onderzoekingen te maken is ten behoeve van de
theoretische economie en van de economische politiek, zich slechts
in zijn eerste beginstadium bevindt en dat hier nog een uitgebreid
operatieterrein gereed ligt.

Uit de samenstellende gegevens van het nationale inkomen
kunnen voorts het geografisch product en het relatieve belang van
de verschillende bedrijfstakken worden afgeleid. Het geografisch
product, waarbij de netto-inkomsten uit het buitenland en de
Overzeese Gebiedsdelen - de laatste toevoeging in de gekozen
definitie van het nationale inkomen - buiten beschouwing zijn
gelaten, kan gebruikt worden voor de vergelijking van de produc-
tiviteit der, als geïsoleerd genomen, volkshuishouding in de loop
der jaren. De meting van de quantitatieve betekenis van de ver-
schillende bedrijfstakken voor de welvaart in hun onderlinge ver-
houdingen kan doen zien of en in hoeverre het aandeel van een
bepaalde bedrijfstak in een reeks van opeenvolgende jaren een
relatieve stijging of daling doormaakt ten opzichte van de overige
sectoren van het economische leven.

Het nationale inkomen is tenslotte bij uitstek geschikt voor de
meting van de relatieve betekenis van de verschillende productiefactoren.
Hiermede zijn wij toe aan het aspect van de inkomensverdeling,
dat in deze studie in het middelpunt van de belangstelling staat.
De aard der beschikbare statistische gegevens laat niet toe het
verhoudingsgewijze belang aan te geven van de traditionele fac-
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toren: de arbeid, het kapitaal, de grond en de ondernemers-
capaciteit. De indeling, die in „Het nationale inkomen van Neder-
land I g2I-I 93g" wordt gegeven, is daarom aangepast aan het
statistisch mogelijke. In overeenstemming met de in ~ g gekozen
beschouwingswijze van de inkomensverdeling kunnen de bijdragen
van de verschillende productiefactoren worden onderscheiden naar
de loonquote, omvattende lonen en salarissen, werkgeversbijdragen
aan verzekeringsfondsen, Indische pensioenen en verloftracte-
menten, en het aandeel van de „zelfstandigen": dividenden, tan-
tièmes en rente van op lange termijn geplaatst kapitaal, netto-
huren van woningen, netto-pachten, reserveringen van naamloze
vennootschappen en ondernemersinkomens.

Het hier gegeven onderscheid valt uiteraard niet samen met de
tegenstelling tussen „inkomen uit arbeid" en „arbeidsloos in-
komen". Bij de loonquote zijn ook de sociale lasten opgenomen,
terwijl onder de ondernemersinkomens onder meer ook vallen de
inkomens uit de zgn. vrije beroepen en van de kleine zelfstandigen
in handel, ambacht en landbouw. In wezen betreft het onderscheid
derhalve de al of niet in loondienst werkzamen.

Uiteraard moet de loonquote in dezelfde betekenis worden ge-
nomen, wanneer vergelijkingen worden gemaakt tussen verschil-
lende jaren van hetzelfde land of tussen verschillende landen. Af-
hankelijk van de beschouwingswijze en de daarop gebaseerde
berekeningswijze verkrijgt men een verschillend percentage. Enger
beschouwd - slechts betrokken op handenarbeid - of ruimer
genomen - mede betrokken op de arbeid van zelfstandige onder-
nemers, dus ook van boeren en middenstanders - resulteert er een
lager respectievelijk hoger percentage dan wanneer de loonquote
uitsluitend betrokken wordt op de in loondienst werkzamen. In
het laatste geval moet de loonquote bovendien nog volgens dezelfde
eenduidige methode berekend worden om dienstig te kunnen zijn
voor onderlinge vergelijkingen.

~ 6. Dynamische analyse van de wijzigingen op korte termijn in de structuur
van de inkomensverdeling. De loonquote van het nationale inkomen, de
reële inkomens der functionele groepen en de constanten van Pareto

Het relatieve belang van het aandeel van de in loondienst werk-
zamen in het nationale inkomen komt onvoldoende tot uiting bij
geïsoleerde beschouwing van dit gegeven, betrokken op een bepaald
jaar. Om dit belang in volle omvang in het daglicht te stellen dient
de loonquote dynamisch te worden bezien tegen de achtergrond
van een reeks van opeenvolgende jaren. De mogelijkheid van een
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dergelijke vergelijking van de desbetreffende statistische gegevens
voor een ruim tijdvak - waarbij voldaan is aan de eisen, die aan
het slot van de vorige paragraaf zijn gesteld met betrekking tot
de definitie en de berekeningswijze - wordt geboden door de
meer genoemde berekeningen van het nationale inkomen van ons
land voor de jaren Ig2I tot en met 193g. De resultaten hiervan
met een indeling naar productiefactoren, welke is aangepast aan
de mogelijkheden van het statistische materiaal, zijn overzichtelijk
weergegeven in Tabel II.

De weergegeven cijferreeksen, die grafisch zijn uitgebeeld in
figuur I, laten zien, dat zowel het nationale inkomen als het totale
inkomen der in loondienst werkzamen bepaalde schommelingen
vertonen. De percentuele afwijkingen van het gemiddelde in beide
richtingen blijken het grootst te zijn bij het nationale inkomen.
De bewegingen van de beide grootheden vertonen een soortgelijke
ontwikkelingslijn, die een getrouwe afspiegeling vormt van de
conjunctuurbeweging. Opmerkelijk is het hierbij, dat het omkeer-
punt bij het nationale inkomen telkens één jaar vroeger valt dan
bij het totale inkomen der loontrekkers 1). Zo vallen de diepte-
punten en het hoogtepunt bij de eerste in Igz3, 1935 respectievelijk
Ig2g, en bij de laatste in Ig2q., 1936 respectievelijk 1930. Bijeen-
genomen kan derhalve geconstateerd worden, dat in de periode
tussen de beide wereldoorlogen het totale inkomen der loontrekkers,
hoewel met één jaar achterstand en met een kleinere amplitudo,
een vrijwel „paralelle" schommeling vertoont ten opzichte van
het nationale inkomen, in welke schommeling het conjunctuur-
verloop positief tot uitdrukking komt.

Hiertegenover vertoont de loonquote - het totale inkomen der
loontrekkers uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen -
een opvallend afwijkende ontwikkelingslijn in vergelijking met de
beide vorige grootheden. Uit figuur I blijkt, dat deze lijn het
conjunctuurverloop in negatieve zin tot uitdrukking brengt met
als verdere bijzonderheid, dat de omkeerpunten bij de loonquote
minstens één jaar eerder vallen dan bij het nationale inkomen.

Nu is een zekere onzuiverheid inhaerent aan de onderlinge ver-
gelijking over een aantal jaren van de loonquote, doordat deze uitgaat
van het totale inkomen der loontrekkers zonder dat de wijzigingen
in hun aantal, in zoverre deze afhankelijk zijn van toe- of af-

1) Kortheidshalve wordt in het vervolg „loontrekkers" geschreven in plaats
van „in loondienst werkzamen"; in tegenstelling met het spraakgebruik
worden in dit geval onder de loontrekkers dus tevens de hoger gesalarieerden
begrepen.
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genomen werkgelegenheid, als factor meetellen. Terwijl de be-
weging van het nationale inkomen mede bepaald wordt door de
loop van de totale bevolking ofwel - wat daarmede bij benadering
overeenkomt wanneer het, zoals hier het geval is, om een beperkt
aantal jaren gaat - van de beroepsbevolking, speelt bij de be-
weging van de totale inkomsten der loontrekkers naast de beroeps-
bevolking ook de graad van werkgelegenheid nog een rol 1). Kort
gezegd ontwikkelt het aantal mensen, dat gezamenlijk het nationale
inkomen incasseert, zich niet evenredig met het aantal, dat het
totale „loon-inkomen" geniet. Dit betekent - althans bij gelijk-
blijvende prijsverhoudingen - dat bij een toeneming van de
loonquote toch een afneming van het aandeel per loontrekker in
het nationale inkomen mogelijk is, namelijk in het geval van een
relatief nog sterkere toeneming van de werkgelegenheid.

Deze samenhang kan wellicht verhelderd worden door na te
gaan op welke wijze de ontwikkelingslijn van de loonquote van
karakter verandert, wanneer de wijzigingen in het aantal loon-
trekkers, als gevolg van de variaties in de werkgelegenheid, in de
loonquote tot uitdrukking worden gebracht. In de regels I tot en
met 5 van Tabel III is de berekening van een dusdanig „gecorri-
geerde" loonquote weergegeven, waarbij van de veronderstelling
is uitgegaan, dat de verhouding tussen de totale en de beroeps-
bevolking voor de jaren Igzl tot en met 193g als constant mag
worden beschouwd.

In tegenstelling tot de loonquote, die het aandeel in het nationale
inkomen van het totale aantal loontrekkers aangeeft, brengt de
gecorrigeerde loonquote de verhouding van het inkomen gemiddeld
per loontrekker en het nationale inkomen gemiddeld per inkomen-
trekker tot uitdrukking. De ontwikkelingslijn van deze quote komt,
blijkens regel 5 van Tabel III en de bovenste grafiek van figuur z,
op betere wijze overeen met het conjunctuurverloop, zoals dat door
de beweging van het nationale inkomen in figuur I wordt uit-
gebeeld, dan de ontwikkelingslijn van de loonquote. Voor de jaren
waarvoor genoemde overeenkomst bij de loonquote afwezig is,
blijkt zij bij de gecorrigeerde loonquote meestal wel aanwezig te
zijn; zo geeft de definitieve daling van de gecorrigeerde loonquote
na 1935 het einde van de conjuncturele neergang beter weer dan
de daling van de loonquote in het onwaarschijnlijk vroege jaar 1931.

i~ Daar het hier een beschouwing op korte termijn betreft, worden de op
lange termijn optredende structuurwijzigingen in het relatieve aantal loon-
trekkers buiten beschouwing gelaten. Zij komen ter sprake bij de be-
schouwing op lange termijn in ~ 7.

3
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De vergelijking van de onderste grafiek van figuur i met de
bovenste van figuur 2 maakt het op grafische wijze duidelijk hoe
uit de ontwikkelingslijn van de loonquote die van de gecorrigeerde
loonquote ontstaat, wanneer rekening wordt gehouden met de
ontwikkeling van het aantal loontrekkers in zijn verhouding tot de
beroepsbevolking. Deze ontwikkeling toont uiteraard een getrouw
beeld van het conjunctuurverloop, hetgeen de verklaring geeft
voor de betere overeenstemming met het conjunctuurverloop van
de gecorrigeerde loonquote.

De gecorrigeerde loonquote geeft een middel in de hand om
uit het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking het
reële inkomen der loontrekkers af te leiden. Gezien het karakter
van de gecorrigeerde loonquote, geeft deze quote tevens de ver-
houding weer tussen het reële inkomen per loontrekker en het
reële nationale inkomen per hoofd van de beroepsbevolking, al-
thans wanneer mag worden aangenomen, dat dezelfde jaarlijkse
prijsindexcijfers gelden bij de besteding van het totale „loon-
inkomen" als bij de besteding van het nationale inkomen. Hiervan
uitgaande kan het reële inkomen per loontrekker worden benaderd
op de eenvoudige wijze, zoals is weergegeven in de regels 5, 6 en
7 van Tabel III. In regel 8 zijn de uitkomsten verzameld van
een overeenkomstige benadering van het reële inkomen per zelf-
standige.

Het moet duidelijk in het oog gehouden worden, dat het hier
een globale benadering betreft op grond van de volgende ver-
onderstellingen:

i. De verhouding tussen de totale en de beroepsbevolking blijft
constant.

2. Voor de herleiding van nominaal tot reëel inkomen zijn bij
het totale inkomen van de loontrekkers en dat van de zelf-
standigen dezelfde prijsindexcijfers geldig als bij het nationale
inkomen.

Dat de eerste veronderstelling voor een beperkt aantal jaren,
zoals hier het geval is, bij benadering opgaat, wordt ondersteund
door de uitkomsten van de twee laatst gehouden Volks- en Beroeps-
tellingen, namelijk van i 93o en i947, die eenzelfde percentage
uitwezen.

De tweede veronderstelling staat minder dicht bij de werkelijke
verhoudingen. De prijsindexcijfers, waardoor de jaarlijkse be-
dragen van het inkomen der loontrekkers gedeeld moeten worden
om het reële inkomen te verkrijgen, liggen naar alle waarschijnlijk-
heid voor bepaalde jaren een marge lager resp. hoger dan die,
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welke bij de berekening van het reële inkomen der zelfstandigen
nodig zijn 1). Een dergelijke marge kan slechts een kleine omvang
hebben, daar zowel loontrekkers als zelfstandigen een ruime

spreiding van hogere tot lagere inkomensklassen vertonen. Ook de
kleine zelfstandigen horen tot de niet-loontrekkers en ook de hoger
gesalarieerden uit het bedrijfsleven zijn bij de loontrekkers ingedeeld.
Bij gebrek aan aparte prijsindexcijfers voor de loontrekkers en de
zelfstandigen zijn, door in Tabel III uit te gaan van het reële
nationale inkomen per hoofd van de bevolking, voor beide in-

komensgroepen de prijsindexcijfers aangenomen, welke in het
algemeen gelden bij de besteding van het nationale inkomen.

Het reële inkomen van de loontrekkers en dat van de zelf-

standigen, zoals weergegeven in regels 7 en 8 van Tabel III en
grafisch uitgebeeld in figuur 2, zijn derhalve niet te beschouwen
als resultaten van een exacte berekening, maar als globale be-
naderingen, die indicaties geven over het verloop van hun be-
wegingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de beweging
van het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking.

De onderste grafiek van figuur 2 laat zien, dat de bewegingen
van het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking en
van het reële inkomen per zelfstandige het conjunctuurverloop
positief tot uitdrukking brengen - zij het met een veel grotere
amplitudo bij de laatste - en dat de beweging van het reële
inkomen per loontrekker in hoofdzaak in tegenstelling hiermede
verloopt. De loontrekkers 2) hebben dus in de hausse een reëel
inkomen, dat beneden het gemiddelde der conjunctuurperiode
blijft en zien het zijn maximum bereiken tijdens de conjuncturele
neergang, die gekarakteriseerd is door een diepe val van het
reële inkomen der niet-loontrekkers. In het laatste komt tot uiting,
dat in de crisisjaren de inkomens der zelfstandigen en die der
loontrekkers respectievelijk sneller en langzamer zinken dan het
algemene prijsniveau. De reële inkomens der beide groepen
naderen elkaar derhalve dichter in deze phase nadat zij in de
haussejaren hun grootste onderlinge afwijking hebben vertoond.
Ook de afwijking van beide inkomensgroepen ten opzichte van
het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking blijkt in
de haussejaren het grootst en in de crisisjaren het kleinst te zijn,
of anders uitgedrukt: de gelijkmatigheid van de inkomensverdeling

1) Door de keuze van i938 als basisjaar zal eerstgenoemd indexcijfer namelijk
de neiging hebben in de hausse-jaren relatief iets lager te liggen en in de
diepste depressie;jaren relatief iets hoger uit te vallen.

s) Het betreft hier uiteraard de werkzame loontrekkers.
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is het kleinst in de hausse-jaren en het grootst in de depressie-jaren.
In dit verband mag er ten overvloede op gewezen worden, dat

de ontwikkelingslijnen in figuur z gebaseerd zijn op 1938 - Ioo.
Dat in de grafiek het reële inkomen per loontrekker in I 934 zo
veel hoger ligt dan dat per zelfstandige geeft slechts de verhouding
weer ten opzichte van de toestand in 1938, terwijl in feite het
doorsnee reële inkomen per loontrekker in Iggq. naar alle waar-
schijnlijkheid nog steeds lager lag dan dat per zelfstandige.

Een vergelijking van de bovenste met de onderste grafiek van
figuur 2 laat vervolgens zien, dat de afwijking tussen de reële in-
komens per loontrekker en die per zelfstandige groter of kleiner
is naarmate de gecorrigeerde loonquote in het betreffende jaar
lager of hoger ligt. Deze samenhang kenmerkt de gecorrigeerde
loonquote als een maatstaf voor de gelijkmatigheid (of omgekeerd
uitgedrukt: voor de ongelijkheid) in de inkomensverdeling.

Bovenstaande dynamische analyse van de functionele inkomens-
verdeling op grond van statistische gegevens uit de periode tussen
de beide wereldoorlogen heeft de gecorrigeerde loonquote der-
halve doen kennen als een globale maatstaf voor de ongel~kheid van de
inkomensverdeling. Dit resultaat geeft aanleiding om de op de wet van
PARETO gebaseerde spreidingsmaatstaf in de beschouwing te be-
trekken ter vergelijking van beide maatstaven.

Sinds PARETO ruim een lave eeuw geleden als eerste er in slaagde
voor de structurele verhoudingen der inkomensverdeling een alge-
mene formulering te geven 1), is de constante van Pareto de algemeen
bekende en meest toegepaste maatstaf geworden om de ongelijk-
heid van de inkomensverdeling te toetsen. Deze maatstaf heeft
betrekking op de personele inkomensverdeling, dus op de ver-
deling van de inkomens naar hun grootte en niet op de verdeling
naar de productieve bron, welke boven aan de hand van de
loonquote werd onderzocht. PARETO heeft aangetoond, dat de
aldus opgevatte inkomensverdeling in bijna alle landen en over

I lange perioden een opvallende regelmatigheid vertoont, die door
de volgende formule kan worden voorgesteld:

Ng - A x-a
waarin x - het inkomen.

1) VcLrREDO PnxETO publiceerde in een beschouwing in „Giornale degli
Economisti" van Januari t8gg voor het eerst zijn wet op de verdeling van
het inkomen, welke later algemeen bekend werd door het daaraan gewijde
hoofdstuk in zijn „Cours d'économie politique" (i8g6).
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Na - het aantal personen met een inkomen groter dan x.

a en A- positiéve constanten.
Wanneer de punten, die de bijeenbehorende waarden (x, Na)

voorstellen, grafisch worden weergegeven op dubbel-logarithmisch
papier, dan liggen deze punten, indien aan de wet van PARETo
voldaan wordt, op een rechte lijn. Het bijzondere is nu, dat wanneer
men uitgaat van de feitelijke inkomens der individuele inkomen-
trekkers - het cijfermateriaal hiervoor wordt grotendeels ontleend
aan de belastingstatistieken - de genoemde punten inderdaad op
een vrijwel rechte lijn blijken te liggen, zij het met een uitzondering
voor wat betreft de laagste inkomens. Deze uitzondering spreekt
voor zichzelf, daar bij x- o Ng oneindig groot zou worden, het-
geen onmogelijk is 1). Als alle inkomens gelijk waren zou de lijn
verticaal lopen. Hoe meer de richting van de lijn hiervan afwijkt -
hoe minder steil de lijn verloopt - hoe groter de ongelijkheid is
van de inkomensverdeling. De tangens van de hoek, die de lijn
met de horizontale as (in negatieve richting) maakt, vormt een
benadering van de a, die de constante van PARETO wordt ge-
noemd. De a is steeds groter dan I en blijkt meestal te variëren
tussen I,5 en 2. De constante van PARETO kan eveneens gebruikt
worden als spreidingsmaatstaf voor de inkomens welke boven een
bepaalde grens zijn gelegen.

Rekening houdend met beperkingen z), waaraan de geldigheid

i) Verg. J. vAN nER WIJx: Inkomens- en vermogensverdeling, Haarlem 193g,
blz. 31 v.v.

s) De discussies rondom de wet van PARETO, waartoe deze beperkingen aan-
leiding hebben gegeven in de geschriften O.m. Van G. FINDLAY SxIRRAS,
N. O. JOHNSON, F. R. MACAULY en C. BRESCIANI-TURRONI kurinen op be-
knopte wijze in het licht worden gesteld met behulp van een citaat uit
„Een onderzcek naar de veranderingen in de ongelijkheid van de inkomens-
verdeling", Maandschrift C.B.S., Jrg. q,I, no. II~I2, blz. 838 v.v.: „Deze
(beperkingen) hebben mede tot de volgende, in het kort samengevatte
kritiek geleid.
I e. De wet van PARETO is zuiver empirisch;
2e. De wet geldt alleen voor hoogere inkomens;
3e. Ook hier komen afwijkingen t.o.v. de werkelijke verdeeling voor;
4e. Deze afwijkingen zouden worden verzwakt door cumulatie van de

aantallen inkomentrekkers en door, in plaats van de grootheden zelf,
haar logarithmen te beschouwen. Tengevolge hiervan zouden de ver-
deelingen schijnbaar de wet van PARETO volgen, terwijl er t.a.v. de
aantallen inkomentrekkers zelf toch aanzienlijke afwijkingen bestaan.

Deze bezwaren behceven echter de tcepassing van de wet van PARETO, o.a.
voor het onderzcek naar veranderingen in ongelijkheid van inkomens-
verdeeling en voor extrapolatiedceleinden, niet te beletten. Tegenover de
genoemde punten kan n.l. gesteld worden:
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van de wet van PARETO gebonden blijft, is zij gebleken goed
bruikbaar te zijn bij onderzoekingen naar de veranderingen in de
ongelijkheid van de inkomensverdeling. Zo zijn in de publicatie,
genoemd onder de laatste noot, de constanten van PARETO berekend
voor een zestal landen, waaronder ons land, met betrekking tot
de jaren tussen beide wereldoorlogen. Voor Nederland werd over
deze jaren een benaderde verdeling van de individuele inkomens
vastgesteld en is hiervoor de a van PARETO berekend voor in-
komens boven f Iq.oo,-. Daarbij moesten schattingen gemaakt
worden van de „zuivere inkomens" vóór de kinderaftrek, omdat
de inkomens, die wegens kinderaftrek beneden de belastinggrens
vallen, niet in de belastingstatistiek voorkomen. Verder is, in over-
eenstemming met de raming van Vos 1), het gemiddelde inkomen
der inkomentrekkers beneden deze grens voor de gehele periode
op f 500; gesteld.

De resultaten van deze berekeningen zijn gedetailleerd weer-
gegeven in Tabel IV. Hoewel de a's der betrekkelijk eng genomen
inkomensklassen onderling vrij sterk afwijken, vooral in de periode
vóór de grote depressie, blijkt hun verloop echter ongeveer gelijk
gericht te zijn. Daarbij volgt de gemiddelde constante van PARETo
voornamelijk het verloop der constanten uit de hoogste inkomens-
klassen. De breedst gebaseerde (gemiddelde) a wordt per jaar als
de maatgevende constante van PARETO beschouwd.

Interessant is het nu het verloop van de constante van PARETo
te vergelijken met de beweging van de gecorrigeerde loonquote,
welke grootheden ieder op afzonderlijke en methodisch verschil-
lende onderzoekingen zijn gebaseerd, maar die beide beschouwd

ie. dat een wet niet zonder meer verworpen mag worden, omdat voor deze
(nog) geen verklaring gegeven kan worden;

se. dat het nog niet zeker is, dat de geheele inkomensverdeeling aan één
algemeene, eenvoudige wet voldoet;

3e. dat, ook al moge een betrekkelijk groot aantal inkomentrekkers buiten
de geldigheidssfeer van de wet van PaxsTO vallen, het door deze wet
bestreken inkomensgebied toch relatief zeer belangrijk is;

q.e. dat met eventueele systematische afwijkingen tusschen de werkelijke
inkomensverdeeling en die volgens PwxETO rekening gehouden kan
worden door het toevoegen van parameters aan de formule;

5e. dat het bezwaar van het gebruik van gecumuleerde cijfers door de
differentieele methode voor een aanzienlijk deel kan worden onder-
vangen;

6e. dat de relatieve afwijkingen op geschikte wijze door middel van loga-
rithmische diagrammen kunnen worden vergeleken."

H. Vos: Eenige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tusschen
overheidsfinanciën en volkshuishouding. Haarlem i gq.6, blz. 20-2 t.

i~
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mogen worden als globale maatstaf voor de veranderingen in de
ongelijkheid (of zo men wil: in de gelijkmatigheid) van de in-
komensverdeling. Daartoe zijn in Tabel IV onder de waarden
van de (gemiddelde) constante van PARETO, in een toegevoegde
regel, tevens de percentages van de gecorrigeerde loonquote weer-
gegeven en zijn deze gegevens vervolgens grafisch in beeld gebracht
in figuur 3.

Reeds de grafische vergelijking toont aan, dat beide grootheden
een verregaand overeenkomstig verloop hebben. De ontwikkelings-
lijn van de constante van PnRETO blijkt, evenals die van de ge-
corrigeerde loonquote het conjunctuurverloop negatief tot uit-
drukking te brengen. De mate waarop de vergelijkbare waarden,
voor alle jaren dooreengenomen, met elkaar overeenstemmen kan
op deze wijze echter niet nauwkeurig worden beoordeeld. Om op
een meer exacte wijze het verband tussen beide ontwikkelingslijnen
na te gaan kan een spreidingsdiagram worden opgesteld, waarin
de punten, die de per jaar bijeenbehorende waarden van beide
grootheden voorstellen, grafisch worden uitgebeeld. Hoe nauwer
verband er tussen de beide ontwikkelingslijnen bestaat, hoe meer
de punten geneigd zullen zijn op één lijn te liggen; bij volledige
correlatie liggen zij zuiver op een lijn 1). Het spreidingsdiagram
in figuur 3 laat zien, dat de punten voor de jaren Ig2I tot en met
193g in sterke mate aansluiten bij één lijn en wel bij een rechte
lijn. Hier doet zich derhalve het geval voor van een hoge recht-
lijnige correlatie. De strengste maatstaf in deze is de correlatie-
coëfficient, die in geval van volledige correlatie I bedraagt. De
berekening van de correlatie-coëfficient aan de hand van de cijfers
betreffende de constante van PARETO en de gecorrigeerde loon-
quote, zoals weergegeven in de twee laatste regels van Tabel IV,
levert de hoge waarde op van o,97. De vergelijking van de twee
globale maatstaven voor de ongelijkheid van de inkomensverdeling
heeft derhalve tot het opmerkelijke resultaat geleid, dat beide na-
genoeg geheel overeenstemmen, althans voor de periode tussen de
beide wereldoorlogen.

Het treffende resultaat van bovenstaande analyse geeft op zijn
beurt suggesties omtrent componenten van de inkomensverdeling,
die moeilijk of niet vatbaar zijn voor statistische benadering. Op
grond van het nagenoeg parallel verloop van de constante van
PnRETO en de gecorrigeerde loonquote mag verondersteld worden,

1) Verg. J. TrnrsExGEx: Econometrie, Gorinchem igq.g, ~ ig, blz. 68 v.v. en
J. G. sTRm~RON e.a.: Handbcek der bedrijfseconomische statistiek, Utrecht
igq.i, blz. s3g v.v.
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dat in de betrokken periode de gecorrigeerde arbeidsloonquote
een vrijwel gelijkgerichte beweging maakt met de gecorrigeerde
loonquote, zij het met een grotere amplitudo. Het is namelijk
moeilijk voor te stellen, dat de veranderingen in de inkomens-
ongelijkheid onder de loontrekkers zodanig ànders zouden verlopen
dan door beide maatstaven wordt aangegeven, dat de afwijkingen
hiervan juist worden opgeheven door tegengestelde afwijkingen,
welke de veranderingen in de inkomensmogelijkheid onder de
zelfstandigen daarvan zouden vertonen. Dit betekent vervolgens,
dat het reële arbeidersloon een gelijkgerichte beweging - eveneens
met een grotere amplitudo - maakt met het reële inkomen per
loontrekker. Het reële arbeidersloon ligt derhalve in de hausse-
jaren ruimschoots beneden het gemiddelde der conjunctuurperiode
en beneden de trend-waarde van deze grootheid, terwijl het zijn
maximale hoogte bereikt tijdens de conjuncturele neergang.

~ 7. Dynamische analyse van de ze~~zigingen op lange ternz~n in de structuur
van de inkomensverdeling; de beze~egingen in de fundamentele data

De wijzigingen, waaraan de structuur van de inkomensverdeling
onderhevig is, hebben - zoals in de voorgaande paragraaf ge-
bleken is - in belangrijke mate een conjuncturele grondslag. Deze
afhankelijkheid komt vooral tot uiting in het verloop van het
reële inkomen per loontrekker en van dat per zelfstandige en in
de beweging van de loonquote per hoofd, die maatgevend is ge-
bleken voor de onderlinge verhouding in het verloop van de beide
eerstgenoemde grootheden. De bewegingen van de componenten
der inkomensverdeling zijn echter onvoldoende verklaarbaar uit
zuiver conjuncturele invloeden; voor een alzijdige ontleding van
deze bewegingen moet onderscheid gemaakt worden tussen:

I. toevallige afwijkingen;
2. conjunctuurfluctuaties;
3. de trendbeweging.
De toevallige afwijkingen, waaronder alle afwijkingen worden

begrepen die niet uit de conjunctuur- of trendfactor te verklaren
zijn, hebben slechts ondergeschikte betekenis bij de beschouwde
verschijnselen. Zo zal de onwaarschijnlijke „deuk" in het verloop
van de gecorrigeerde loonquote in 1934. - voor welk jaar het
spreidingsdiagram van figuur 3 zijn grootste onzuiverheid ver-
toont - moeilijk samen kunnen hangen met de conjunctuur- of
trendbeweging en dus het gevolg moeten zijn van onvolmaakt-
heden van het grondmateriaal of van het globale karakter van de
gebruikte berekeningswijze.
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Aan de mate van conjunctuurgevoeligheid, die bij de voor ons

doel relevante componenten van de inkomensverdeling te con-
stateren is, werd in het voorgaande voldoende aandacht geschonken,
zodat slechts een beschouwing over de betekenis van de trend-
factor nog aan de orde is. Voor een zuivere trendbepaling verdient
het aanbeveling om het verloop der componenten zoveel mogelijk
over een geheel aantal conjunctuurgolven vast te stellen. De jaren
Ig2I tot en met 193g geven bijna twee volledige golven te zien,
zodat de gegevens voldoende uitgebreid zijn om met betrekking
tot deze jaren voor ons land te kunnen stellen - zie nogmaals
figuur 3-, dat de loonquote en de constante van PAxETO een
stijgende trend vertonen.

Volgens berekeningen van het C.B.S. 1), waarbij wat Nederland
betreft ook het jaar Ig2o is betrokken, blijkt de trendmatige
stijging per jaar van de constante van Pareto over deze twintigjarige
periode o,ol te hebben bedragen, terwijl de waarden schommelden
tussen I,6o en I,go. Uit dezelfde berekeningen, die ook werden
betrokken op de Verenigde Staten (Ig17-194.I), Groot-Brittannië
(Iglg-1934), Frankrijk (Ig15-1937), Duitsland (Ig13, Ig26,
Ig28-Ig38) en Denemarken (Ig17-Ig43), volgt verder, dat bij
al deze landen eveneens een stijgende trend is te constateren 2),
met uitzondering van Duitsland, voorwelk land de gegevens zo
beperkt voorhanden waren, dat zij ten aanzien van de trend-
beweging geen conclusie toelieten. Bij de vijf landen, voor welke
een trendbeweging kon worden vastgesteld, blijkt de stijgingsgraad
tamelijk sterk uiteen te lopen. Als uitersten kunnen de Verenigde
Staten en Denemarken genoemd worden, die een gemiddelde
trendmatige stijging per jaar van respectievelijk o,og en o,oo16 te
zien geven over perioden van respectievelijk z5 en 27 jaar.

Ook met inachtneming van de gewenste voorzichtigheid in
verband met het kleine aantal - zij het belangrijke - landen
en met de betrekkelijk korte perioden, waarop de gegevens be-
trekking hebben, mag uit de beschouwde cijfers wel de conclusie
getrokken worden, dat zich in de periode tussen de beide wereld-
oorlogen in de moderne volkshuishoudingen een algemene ont-
wikkeling heeft voorgedaan in de richting van een afnemende
ongelijkheid in de inkomensverdeling.

1) Een statistisch onderzoek naar de veranderingen in de ongelijkheid van de
inkomensverdeling, Maandschrift C.B.S., Jrg. q.I IIO. I I,12, blz. 8q.2-850.

') Hetzelfde geldt voor enige andere landen, in het bijzonder Finland en
Australië, voor welke gegevens zijn verzameld in C. Cl.wxx: The conditions
of economic progress, London Ig~jI, blz. 536~537.
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Bij deze conclusie moet duidelijk in het oog gehouden worden,
dat genoemde karakteristiek uitsluitend betrekking heeft op een
bepaald recent tijdvak. Dat een ontwikkeling in deze richting
namelijk géén vanzelfsprekendheid is, blijkt bij kennisneming van
oudere, meer historische, gegevens, die op een tegengestelde tendenz
wijzen. Als voorbeeld voor het laatste kunnen de, door PARETo
zelf in zijn „Cours d'économie politique" (18g6) genoemde
waarden voor zijn index a worden aangehaald I).
Pruisen 185z ......... I,8g Engeland 184.3....... I,5o

,~ 1876 ......... I,72 „ 1879I8o ... I,35
„ 1881 ......... I,73 Saksen 1880....... I,58
„ 1886 ......... I,68 „ 1886.......I,SI
„ 18go ......... I,6o
„ 1894 ......... I,6o

Deze cijfers wijzen op een dalende constante van PARETO, derhalve
op een toenemende ongelijkheid in de inkomensverdeling. Rekening
houdend met de inwerking van de conjunctuurfactor op de waarden
van a kan - zeker wat betreft de Pruisische gegevens, die over
een ruim veertigjarige periode verspreid liggen - geconcludeerd
worden tot een bepaald gerichte, i.c. dalende trend in de cijfers.
Verscheidene schrijvers hebben deze tendenz tot toenemende on-
gelijkheid in de inkomensverdeling in verband gebracht met een
voortschrijdende industrialisatie in de betreffende volkshuishouding.
TINBERGEN doet dit reeds aan de hand van bovenstaande cijfers
betreffende Engeland en Pruisen 2). VAN DER WIJK neemt daar-
naast ook historische reeksen van enige andere landen in be-
schouwing, waaronder de volgende cijfers zeer illustratief zijn voor
het buitengewoon snelle industrialisatie-tempo van Japan in de
eerste decennia van deze eeuw s) :
Igo3: I,g1770~ 1909: I~77229i IgIg: I,61172.

Ook wordt door de feitelijke gegevens aannemelijk gemaakt,
dat voor eenzelfde periode het meer of minder industriële karakter
van een land of landstreek tot uitdrukking komt in een meerdere
of mindere mate van ongelijkheid in de inkomensverdeling. Zo
vond de Amerikaanse statisticus MooRE voor het agrarische Oost-
Pruisen en het industriële Rijnland het volgende karakteristieke
verschil voor de constante van PARETO 4) :

I) J. VAN DER WIJR: Op Clt., blz. I s8.
~) Verg. J. TINaExGEx: Redelijke inkomensverdeling, Haarlem Igq.6, blz. 16.
a) Verg. J. vAN DsR WIJx: op cit., blz. 130. Aangehaalde gegevens berusten

op de onderzcekingen van de Japanner SAxuso SHIOMI.
4) Aangehaald door J. vnx nEx WIJx: op. cit., blz. 130.
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r8g2 r8gó rgoz

Oost-Pruisen .. . . . . . . I,84o I,893 I,843
Rijnland ........... I,393 I,383 I~359
Met het oog op een dergelijk verschil zijn ook de bovengenoemde
recente onderzoekingen van het C.B.S. interessant. Voor Dene-
marken, Nederland en de Verenigde Staten bedraagt de ge-
middelde waarde van de constante van PARETO over de periode
Igzl-193g respectievelijk 2,03, I,76 en I,67, welke volgorde van
afnemende grootte overeenkomt met de toenemende mate waarin
het industrialisatie-proces is voortgeschreden in de betreffende
volkshuishoudingen.

De tot nu toe aangevoerde cijfers en cijferreeksen - en ook de
overige beschikbare gegevens 1) - laten niet de conclusie toe, dat
de constante van PARETO in de loop der tijden steeds hoger of
steeds lager zou worden. Het Nederlandse cijfer van Igzo komt
overeen met het Engelse cijfer van 1894, terwijl eveneens het
recentere Nederlandse cijfer van I 935 overeenkomt met het oudere
Engelse cijfer van 1852. De Japanse cijfers bewegen zich in het
tijdvak I go3-I gI g tussen dezelfde waarden als de Nederlandse
cijfers in de periode Ig2o-193g. Over verschillende landen en
langere perioden bezien, blijken de als betrouwbaar beschouwde
cijfers in het algemeen talrijker voor te komen naarmate zij dichter
bij I,7o liggen en blijken de grootste afwijkingen hiervan naar
boven en naar beneden ca o,4.o te bedragen 2). Het ligt dus voor
de hand om aan te nemen, dat op lange termijn gezien de con-
stante van PARETO bepaalde trendmatige schommelingen maakt
binnen relatief ruime grenzen 3).

Wanneer nu, na de constante van PARETO, op zijn beurt de
loonquote op lange termijn in beschouwing wordt genomen, loopt
het opmerkelijke feit in het oog, dat de loonquote over langere peri-
oden slechts weinig is gewijzigd 4). Voor Engeland en de Ver-

i)
s) Zie het uitgebreide materiaal in C. CLARK, op. cit. blz. 533 v.v.

Ook de cijfers, welke m.b.t. de Middel-Eeuwen bekend zijn liggen binnen
dezelfde marge. Bijv. Florence i,q.i, Perugia-stad i,6g, Perugia-gebied I,37~
andere Italiaanse steden i,32-i,45. Verg. C. CLARx: op, cit. blz. g36.
In het licht van de aangetoonde veranderlijkheid van de constante van PARETo
blijft er dus weinig staande van de door PARETO zelf geponeerde stabiliteit
van zijn index a, waaraan hij een bovenmatige betekenis hechtte door haar
in verband te brengen met een natuurlijke, van individu tot individu ver-
schillende, aanleg („des qualités eugéniques") tot het verkrijgen van rijkdom.
Blijkens onze berekening bedroeg de trendmatige stijging per jaar van de
loonquote in Nederland over de jaren tg2i-i93g slechts o,i8.

a)

4
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enigde Staten, voor welke landen verreweg het omvangrijkste
cijfermateriaal ter beschikking staat, kan het constante karakter
van het aan de arbeid toevallende aandeel in het nationale in-
komen met de volgende cijfers worden geïllustreerd 1) :

TABEL V
Het rtationale inkomen en z~n aerdeling oaer de productiefactoren

GrootBrittannië
en Ierland
(min. ,E)

1843

Totaal nationaal inkomen . . . . . . . . .
Inkomen uit arbeid ...............

„ „ kapitaal ~
„ ~~ grond y ...........

Percentage uit arbeid .............

Geproduceerd nationaal inkomen b) .
Percentage uit arbeid .............

515
325
Igo
63

IgiI a)

1794
75~5

Ig13

2165
1355
810

6s,5

Ig2q. a)

366s
78

Verenigde
Staten

(min. 8)

185o IgiO

s,s I
I,76
I,s8
o, I 7
80

30~5
2 2.5
5.I
I,7
74

a) zonder de Ierse Vrijstaat.
b) zonder inkomen uit buitenl. beleggingen.

Terwijl het nationale inkomen in de betrokken perioden aan-
zienlijk gestegen is, blijkt het deel dat aan de arbeid wordt uit-
gekeerd niet noemenswaard veranderd te zijn. Het meest treffend
wordt dit geïllustreerd door de in de tabel opgenomen cijfers voor
Engeland, waar bedoeld aandeel gedurende bijna een eeuw vrijwel
onveranderd is gebleven; de cijfers vóór I gI 3 en na I gI I ver-
schillen primair als gevolg van de enigszins gevarieerde definities
en berekeningswijzen, zodat de conclusie op de periode 1843-1924
mag worden gebaseerd. Op dezelfde uitkomst wijzen de door de
Engelse statisticus BowLEY berekende percentages voor het aandeel
van het nationale inkomen, dat toevloeit aan de arbeid - enger
gedefinieerd en beter overeenkomend met de door ons gehanteerde
loonquote - in de jaren 186o en Igoo~ol, namelijk 48 0~o en
47 0~0 2).
I) J. TuvaExcEx: Economische bewegingsleer, Amsterdam 1946, blz. qs.
') Medegedeeld bij TuvsExcEx: Redelijke inkomensverdeling, Haarlem Igq.6,

r,lZ. I g.
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Het opmerkelijke feit, dat de functionele verdeling van het

nationale inkomen in verschillende landen en verschillende decennia
slechts weinig uiteenloopt, vindt overeenstemming in de theoretisch-
economische beschouwingen, welke aangeknoopt kunnen worden
aan de productiefunctie van de Amerikaanse economist DouGLAS 1).
De bestudering van de technische relatie tussen de aangewende
hoeveelheden productiefactoren en de hoeveelheid verkregen pro-
duct leidde, mede aan de hand van feitelijke onderzoekingen, tot
een practisch bruikbaar inzicht in de onderlinge verhoudingen der
productiefactoren. Onder de voorwaarden, dat de aanwending
van de productiefactoren op de optimale wijze geschiedt en dat
de optimale bedrijfshuishoudingen klein zijn in vergelijking tot de
volkshuishouding - zodat in dat geval een kleine toeneming van
de productie kan plaatsvinden door toevoeging aan de reeds be-
staande bedrijfshuishoudingen van één nieuwe - zal een even-
redige vergroting van de toegepaste hoeveelheden arbeid, grond
en kapitaal ook leiden tot een vermeerdering van de hoeveelheid
product in dezelfde verhouding.

In de eenvoudigste formule, waardoor deze algemene functie
tot uitdrukking kan worden gebracht, wordt van constante elasti-
citeiten uitgegaan 2), d.w.z. wordt een onveranderlijke verhouding
van de relatieve toeneming van de productie tot de relatieve toe-
neming van de veroorzakende factor aangenomen. Met betrekking
tot de toepasselijkheid van deze onderzoekingen is het betoog van
TINBERGEN interessant: „Functies die een constante elasticiteit
vertonen kan men, ook wanneer zij geen exacte geldigheid be-
zitten, toch voor kleine wijzigingen in de hoeveelheden der va-
riabelen steeds als benadering gebruiken. De wijzigingen die zich
overigens in de door ons bestudeerde periode hebben voorgedaan
~~

8~

Zie P. H. DoucLAS: Theory of Wages, Chicago igg4; verg. J. TrnrsExGEx:
Economische bewegingsleer, Amsterdam i946, ~ 60, blz. tsg v.v.
Het betreft hier het exponentiële type van functie, zoals door poueLns is
gebruikt:
u' - c aa KE~
waarin u - de hoeveelheid product

a - de hceveelheid arbeid
K - de hceveelheid kapitaal

c, a en ~, - constanten.
Daar poucLAS proportionaliteit tussen de fluctuaties van u enerzijds en
a en K anderzijds aanneemt, wordt de functíe als homogeen-lineair be-
schouwd, hetgeen in dit geval betekent, dat a-~ ~. - i. Anderen, zoals
EnEt.sERC hebben op dezelfde wijze werkend ook de productiefactor grond
in de berekening opgenomen. Zie verder J. Tu.rBERCEx: Econometrie, Gorin-
chem 1949, blz. isg v.v.
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zijn geenszins klein. De onderzoekingen van DouGLAS geven
echter geen aanwijzing, dat de elasticiteit belangrijk zou zijn ge-
wijzigd. Wanneer nu de totale productie groot is in vergelijking
tot die van een afzonderlijke bedrijfshuishouding, zal de som der
elasticiteiten voor de verschillende ~iroductiefactoren gel~k moeten z~n aan
de eenheid. Als wij n.l. de drie productiefactoren alle met I o~o laten
toenemen zal, zo hebben wij gezien, ook de hoeveelheid product
met I o~o moeten toenemen. De toeneming van de hoeveelheid
product is echter in dit geval juist gelijk aan de som der elastici-
teiten. Deze zijn dus samen gelijk aan één. De cijfers die benaderend
voor deze elasticiteiten statistisch gevonden zijn, zijn voor arbeid
ongeveer o,7, voor kapitaal ongeveer o,2 en voor grond („natuur")
ongeveer o, I. Dit wil dus zeggen, dat een vermeerdering van de
toepassing van de hoeveelheid arbeid met I o~o zonder verandering
van de hoeveelheden kapitaal en grond leidt tot een vermeerdering
van o,7 0~o in de productie, enz. Uit deze stelling volgt een tweede.
De ~irocentuele toeneming der ~iroductie is het gewogen gemiddelde van de
procentuele toenemingen der ~roductiefactoren, die er de oorzaak van
zijn, waarbij de gewichten de elasticiteitscoë~icienten zijn" 1).

De veronderstelling dat de elasticiteit onafhankelijk is van de
hoeveelheid aangewende productiefactor zou, bij strikte toepassing,
volledige onderlinge vervangbaarheid der factoren betekenen. Een
dergelijke absolute voorstelling is echter niet nodig voor de ver-
klaring van de feitelijke verhoudingen; voldoende is het begrip,
dat vervangbaarheid des te meer mogelijk zal worden naarmate
de periode van een mogelijke aanpassing langer is. Uit de ver-
onderstelling dat de elasticiteiten van de geproduceerde hoeveel-
heden t.o.v. de gebruikte hoeveelheden productiemiddelen on-
veranderd blijven, wanneer de verhoudingen tussen deze gebruikte
hoeveelheden worden gevarieerd, volgt, dat op lange termijn het
nationale ~iroduct in dezelfde verhouding zeiordt verdeeld onder de productie-
factoren. In overeenstemming met de statistisch benaderde elastici-
teiten voor de afzonderlijke productiefactoren is, bij een zo om-
vattend mogelijke definitie van de factor arbeid, ongeveer 70 0~0
van het nationale inkomen arbeidsinkomen, zo à 25 0~o kapitaal-
inkomen en 5 à Io o~o pachtinkomen 2).

Deze beschouwingen kunnen als theoretisch-economische aan-
wijzing gelden voor het, onder meer aan de hand van Tabel V,
geconstateerde feit van de geringe veranderlijkheid van de arbeids-

1) J. Tu~sExcEx: Economische bewegingsleer, Amsterdam, igq.6, blz. i3c-i3z.
e) VCrg. J. TINBERGEN: OP. Clt., blz. 133-
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quote van het nationale inkomen, althans op lange termijn be-

schouwd. Uiteraard geldt dit niet alleen wanneer de arbeidsquote

in de ruimste zin wordt opgevat - zodat ook de arbeid van de
zelfstandige ondernemers er onder valt -, maar ook wanneer deze
quote slechts wordt betrokken op de arbeid der in loondienst
werkzamen, mits steeds van dezelfde definitie en berekeningswijze
wordt uitgegaan.

Het feit van de geringe veranderlijkheid van de loonquote sluit

nog niet in, dat de gecorrigeerde loonquote op lange termijn dezelfde
karakteristiek zou vertonen. De ontwikkeling van de gecorrigeerde
loonquote is er immers bovendien nog van afhankelijk, of de aan-

tallen loontrekkers en zelfstandigen in dezelfde verhouding zijn
gegroeid 1). Wanneer het aantal personen in de loontrekkers-
groepering sterker toeneemt dan dat in de overige bevolkings-
groepen, zal de gecorrigeerde loonquote zich ongunstig ontwikkelen.
In de afgelopen eeuw schijnt dit in het algemeen het geval te zijn
geweest, terwijl in de laatste decennia vóór de tweede wereldoorlog
een duidelijke neiging tot verminderde groei van de arbeiders-
bevolking was te constateren 2). De gecorrigeerde loonquote zal
dus op lange termijn bezien zekere trendmatige schommelingen
vertonen, waaromtrent aangenomen mag worden, dat zij ten-

minste over beperkte perioden een gelijkgericht verloop hebben
met de bewegingen van de constante van PAxETO op lange termijn.

De variaties in de constante van PAxETO en in de gecorrigeerde
loonquote vormen - zoals in ~ 6 is uitgewcrkt - indicaties voor
de wijzigingen in de mate van ongelijkheid in de inkomens-
verdeling. Uit de in feite voorkomende bewegingen op lange termijn
van deze indicators valt op te maken, dat de wijzigingen in de
structuur van de inkomensverdeling, behalve door haar conjunc-
tuurgevoeligheid, ook gekarakteriseerd zijn door haar afhankelijk-

heid van maatschappel~k-structurele ontwikkelingstendenzen. Deze af-
hankelijkheid is boven reeds aangestipt bij het waarschijnlijk ge-
achte verband tussen het industrialisatie-proces en een toenemende
ongelijkheid in de inkomensverdeling. Dit ontwikkelingsproces in

De invloed van de conjuncturele variaties in de werkgelegenheid, waaraan
in de vorige paragraaf uitvcerig aandacht is geschonken, blijft hier uiteraard
buiten beschouwing.
Verg. J. TrntBExGErt: op. cit., blz. t39. Uitgaande van een dergelijke tendenz
tussen beide wereldoorlogen zou de gecorrigeerde loonquote in deze periode
een iets sterkere trendmatige stijging per jaar vertonen dan met de loon-
quote het geval is.

a~
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de richting van een meer kapitaalintensieve productie schijnt, ter
verkrijging van een lagere consumptie-quote en daardoor een
hogere spaarquote van het inkomen, een lagere loonquote per
hoofd van het nationale inkomen te vereisen. Een dergelijke pro-
gressieve structurele ontwikkeling van de volkshuishouding roept
op deze wijze als begeleidingsverschijnsel een toenemende in-
komensongelijkheid in het leven.

De tendenz tot afnemende ongelijkheid in de inkomensverdeling
in de periode tussen de beide wereldoorlogen kan eveneens ge-
interpreteerd worden in samenhang met de toen aanwezige struc-
turele ontwikkelingstendenzen. In het algemeen kan reeds gewezen
worden op de nivellerende invloed, die medegebracht wordt door
de toenemende kansen voor minder gesitueerden om een betere
opleiding en daardoor een hoger inkomen te verwerven. Ook de
relatieve toeneming in de laatste kwarteeuw van het aantal in-
komentrekkers in de zogenaamde „middengroep": kantoorperso-
neel, ambtenaren, personen in de vrije beroepen e.d. heeft een
soortgelijke invloed uitgeoefend 1).

Onder het gezichtspunt van de functionele inkomensverdeling
zijn eveneens nivelleringstendenzen aan te wijzen. Zo is voor de
inkomens uit kapitaalbezit van belang, dat kapitaalaccumulatie
werd geremd door de inkomsten- en successiebelasting, waarvan
de progressie na de eerste wereldoorlog in het algemeen is toe-
genomen. Op hun beurt hebben de gedaalde rentestand en de
meer gelijkmatige vermogensverdeling bijgedragen tot de relatieve
achteruitgang van het inkomen der kapitaalbezitters. Van de
andere zijde kan een groot gewicht worden gehecht aan de op-
merkelijke groei van de vakorganisaties tot uitgesproken econo-
mische machtsformaties; hetarbeidsloon is dientengevolge geleidelijk
meer afhankelijk geworden van het onderhandelingsresultaat uit
de machtsmeting van grote groepen werknemers en werkgevers z),
hetgeen per saldo een vergroting van het aandeel der arbeiders
in het nationale inkomen in de hand heeft gewerkt.

Het feit, dat de structuurwijzigingen in het systeem der onder-
linge inkomensverhoudingen afhankelijk zijn van de maatschappe-
lijk-structurele ontwikkelingstendenzen betekent, dat de verande-
ringen in de inkomensverdeling mede bepaald worden door de
cosmos van de, buiten het strikt economisch gebied gelegen, econo-

1) Verg.: Een statistisch onderzoek naar de veranderingen in de ongelijkheid
van de inkomensverdeling, Maandschrift C.B.S., Jrg. 4 i, no. i t ~ i s, blz. 850.

e) Verg. J. Psx: De loonvorming in de moderne volkshuishouding, Leiden t95o,
Hoofdstuk VI.
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misch relevante omstandigheden: de fundamentele data. Ter verkrij-
ging van een systematische onderverdeling van deze, door hun
verscheidenheid en ingewikkeldheid weinig overzichtelijke, data
kunnen in navolging van Vnx DEN Bluxx de volgende groepen
worden opgesteld 1) :

I. de doeleinden of behoeften, individuele zowel als collectieve;
2. de beperkt voorradige middelen:

a. door de „natuur" gegeven, zoals grondgebied, klimaat,
bodemschatten, enz.;

b. het beschikbare arbeidspotentieel;
3. de techniek;
q.. het internationaal economisch milieu 2).
Voor de bewegingen in deze data is het karakteristiek, dat zij

ofwel geheel los van het menselijk streven plaats vinden, zoals bij

klimatologische verschijnselen, ofwel het gevolg zijn van niet-

economisch gericht streven, zoals bij technische, sociaal-culturele

of hogere geestelijke motieven. De realiteit vertoont ook het beeld,
dat aan de veranderingen in de structuur der fundamentele data

een wisselwerking tussen de onderscheidene bovengenoemde

groepen ten grondslag ligt 3). In samenhang hiermede is het be-
grijpelijk, dat ook onderscheid gemaakt kan worden tussen onder-

geschikte en diepingrijpende, en tussen partiële en algemene ver-

anderingen in de structuur der fundamentele data.
De bewegingen in de structuur der fundamentele data - boven

meermalen als maatschappelijk-structurele ontwikkelingstendenzen
betiteld - brengen met zich mede, dat ook de economische

structuur aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Dit kan
ook een zekere periodiciteit betekenen van de economische in-

stituties, de onderdelen van de economische structuur der maat-

schappij. Evenals het prijzenstelsel is het daarmee vervlochten

i~

a~

Verg. J. R. M. vnrr DEtv Biuxx: Maatschappijstructuur en werkgelegenheid,
Utrecht-Nijmegen t943~ blz. tg v.v.
Hoewel de veranderingen in de data van de laatste groep tot stand komen
door op een economisch doel gerichte handelingen, moeten zij toch tot de
fundamentele data worden gerekend, daar het de economische activiteit
betreft van andere volkshuishoudingen. Deze data zijn derhalve evenzeer
als de drie voorgaande groepen onmanipuleerbaar, bezien vanuit de ge-
zichtshcek van de betrokken volkshuishouding. Verg. J. R. M. vnx DEN
Bxixx: Dynamisch structuuronderzoek, Maandschrift Economie, i942~ig43~
blz. 362-363.
Verg. A. M. F. SMULDEtts: Enige beschouwingen over de taak van een
nationaal-economisch planorgaan, Maandschrift Economie, i t e Jrg., i 94~
~947, blz. t46 v.v.
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stelsel van onderlinge inkomensverhoudingen te beschouwen als
een economische institutie, zij het dat de laatste niet zulk een
fundamentele plaats inneemt als de eerste. De aanpassing van de
economische instituties en, in het actuele geval, van de inkomens-
verdeling aan de wijzigingen in de structuur der data verloopt of
„spontaan" of wordt bewerkstelligd door de tussenkomst van de
Overheid 1), d.w.z. zij komt tot stand óf door de activiteit van
ondernemers, arbeiders of consumenten, óf onder invloed van
economische leiding der Overheid: mede als gevolg van de ge-
voerde economische politiek.

Als voorbeeld van een dergelijke „spontane" aanpassing kan
het ontstaan en de activiteit van de vakverenigingen worden
beschouwd. Terwijl het in bepaalde periode geleken heeft alsof
het streven van de vakbeweging uitsluitend gericht was op een zo
hoog mogelijk geldloon, is, gepaard aan haar historische ont-
wikkeling, geleidelijk meer de voorkeur gegeven aan een zo hoog
mogelijk reëel loon en een zo ruim mogelijk aandeel in het natio-
nale inkomen. Daar het laatste rechtstreeks betekenis heeft voor het
sociale evenwicht tussen de verschillende functionele groepen in
de volkshuishouding komt de economische politiek en in het bij-
zonder de loon- en prijspolitiek hierbij automatisch in het geding.
In het tijdvak vóór de laatste wereldoorlog, dat in het voorgaande
in ruime mate als grondslag heeft gediend voor de analyse van de
bewegingsverschijnselen in de structuur van de inkomensverdeling,
heeft dit onderdeel der economische politiek slechts een geringe
rol gespeeld. In welke mate nadien de - uiteraard ook uit anderen
hoofde gewenste - loon- en prijspolitiek een bijzondere plaats
heeft ingenomen onder de factoren, die determinerend inwerkten
op de structuur van de inkomensverdeling, wordt in het na-
volgende, bij de behandeling van de loon- en prijspolitiek als zo-
danig, nog nader in beschouwing genomen z).

i) Verg. J. R. M. vnx DErr Bxtxx: Maatschappijstructuur en werkgelegenheid,
Nijmegen t94,3, blz. s5.

') Verg. Vierde Deel, Hoofdstuk VIII.



HOOFDSTUK IV

DE INKOMENSVERDELING ALS DETERMINANT

~ 8. Het uitgangs~iunt van de béinUloeding
In het vorige hoofdstuk is een aantal componenten van het
nationale inkomen in het licht gesteld en zijn vervolgens de be-
wegingsverschijnselen op korte en op lange termijn, die zich in
de structuur van de inkomensverdeling voordoen, aan een dyna-
mische analyse onderworpen. Na deze beschouwingen met betrek-
king tot de inkomensverdeling als resultaat is het - ter completering
van onze studie van de structuur der inkomensverdeling - nog
nodig om in grondtrekken aan te geven op welke wijze eventuele
verschuivingen in de inkomensverdeling inwerken op andere
macro-economische grootheden. Aan de orde is derhalve de be-
schouwing van de inkomensverdeling als determinant.

Het stelsel van onderlinge inkomensverhoudingen is in het
slotgedeelte van de vorige paragraaf getypeerd als een economische
institutie, die nauw vervlochten is met het prijzenstelsel. Voor
een belangrijk deel is het proces van de inkomensvorming en
-verdeling immers de „keerzijde" van het prijsvormingsproces 1).
De aanpassing van de economische instituties aan de wijzigingen
in de structuur der fundamentele data brengt met zich mede, dat
via het prijzenstelsel en de inkomensverdeling de overige econo-
mische grootheden worden beïnvloed door deze data-veranderingen.

Als uitgangspunt voor de invloed van de inkomensverschuivingen
dienen de wijzigingen in de functionele verdeling te worden genomen.
De wijzigingen in de personele inkomensverdeling, zoals die met
behulp van de constante van PAxETO gemeten kunnen worden,
hebben namelijk niet een directe economische betekenis, hoe
belangrijk zij vanuit het sociologische gezichtspunt ook mogen zijn.
De invloedsfactor moet dus gezocht worden bij de economisch
relevante inkomensgroepen, welke beantwoorden aan de funda-
mentele productiefactoren: arbeid, kapitaal, grond en onder-
nemerscapaciteit.

1) Verg. J. R. M. vnx DEN BRixx: Theoretísche Economie E.N.S.I.E. III,
Amsterdam i947, blz. g67.
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Nu is - zoals in ~ 5 reeds werd vastgesteld - een adequate
verdeling van het nationale inkomen volgens de, met genoemde
productiefactoren corresponderende, functionele inkomensgroepen
statistisch niet uitvoerbaar gebleken. Bij de berekening van het
nationale inkomen over de jaren Igzl-193g resulteerden de
„ondernemersinkomens" (gewaardeerd loon, gewaardeerde rente,
huren en ondernemerswinst) als het verschil tussen de bijdragen
der overige productiefactoren en het nationale inkomen, zoals dat
voortvloeide uit de subjectieve en de objectieve berekenings-
methode. Overigens is aan hetgeen door de statistische mogelijk-
heden wèl wordt toegelaten, namelijk aan de verdeling van het
nationale inkomen in het totale inkomen der zelfstandigen en dat
der loontrekkers een maatgevende betekenis te hechten voor het
onderhavige vraagstuk. Op deze wijze is immers een onderscheid
gemaakt tussen de groep, waarin het inkomen grotendeels wordt
verdiend door het aanvaarden van risico's en de groep, die door
middel van arbeid in loondienst in zijn onderhoud voorziet. Uit
het inkomen van de eerste groep dienen ook investeringen te worden
gefinancierd; in de tweede groep komen de inkomensklassen voor,
bij welke de consumptiequote van het beschikbaar inkomen het
grootst is.

Met betrekking tot de economische gevolgen, kunnen de ver-
schuivingen in de inkomensverdeling ten gunste of ten ongunste
van de loontrekkers - men denke aan wijzigingen in de gecorri-
geerde loonquote - opgevat worden als toe- of afneming van het
inkomen per loontrekker in verhouding tot het nationale inkomen
per inkomentrekker, of korter gezegd: als relatieve stijging of
daling van de loonshoogte.

Ter afsluiting van onze beschouwingen over de structuur van
de inkomensverdeling is het van belang om voorlopig in grond-
trekken de invloed op andere macro-economische grootheden van
de wijzigingen in de loonshoogte aan te geven. Daarmede wordt
dan tevens een algemene grondslag gelegd voor het definitieve
onderzoek naar de economisch-politieke betekenis van de recente
verschuivingen in de inkomensverdeling, welke in het Derde Deel
naar hun aard en draagwijdte zullen worden beoordeeld.

~ g. De invloed o~i andere macro-economische grootheden
Bij het nagaan van de effecten, resulterend uit verschuivingen in
de inkomensverdeling, ofwel uit relatieve wijzigingen van de loons-
hoogte, moet in het oog gehouden worden, „dat men de relatie
tussen inkomens, in het bijzonder lonen en prijzen op tweeërlei
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wijzen kan zien. Men kan in het loon zien een kostenfactor en con-
cluderen dat loonsverhoging met zich medebrengt kostenverhoging
en daardoor de tendenz tot prijsverhoging, of inen kan het loon
zien als een inkomen dat koopkracht verschaft, met als gevolg dat
een verhoging van de lonen met zich medebrengt een verhoging
van de koopkracht en via die verhoging van de koopkracht een
verhoging van de prijs" i).

In overeenstemming met dit onderscheid van aspecten werkt
een verandering van het loon langs verschillende wegen in op de
totale vraag naar goederen en diensten en op de bedrijvigheid.
De reacties langs deze verschillende wegen verlopen daarbij vaak
tegengesteld, zodat omtrent het uiteindelijk effect pas een oordeel
gevormd kan worden wanneer de grootte van alle afzonderlijke
reacties bekend is. Zelfs blijkt het niet mogelijk de richting van
sommige reacties te bepalen, zonder dat tevoren het eindresultaat
van alle reacties bepaald is. Of, bijvoorbeeld, de consumptie-
uitgaven der loontrekkers bij een verandering van de loonvoet .
zullen stijgen of dalen, wordt erdoor bepaald of de elasticiteit van '
de vraag naar arbeid groter of kleiner dan één is 2). Daar het hier
gaat om een samenstel van interdependente reacties, worden dit
soort vraagstukken tegenwoordig door empirische onderzoekingen
met behulp van de wiskundige methode tot een bevredigende
oplossing gebracht. Voor deze algemene kenschetsing van de
effecten van loonsveranderingen kunnen de bedoelde samen-
hangen echter met eenvoudige literaire uitdrukkingsvormen vol-
doende duidelijk worden gemaakt.

Een stijging van de loonshoogte betekent een verruiming van ~
het inkomen der loontrekkers en doet de vraag naar goederen en ;
diensten, vooral voorzover deze voor consumptiedoeleinden be-
stemd zijn, toenemen 3). Het inkomen der zelfstandigen kan bij
een honstijging - wanneer van gevolgen van tijdelijke aard wordt
afgezien - slechts gelijk blijven of toenemen. Het blijft gelijk
wanneer alléén de loonstijging in de prijzen wordt doorberekend.
Waarschijnlijk zal zelfs een verhoging van de ondernemerswinst
worden uitgelokt, zodat in dit geval dus ook het inkomen der

1) H. A. KAwe: Lonen en prijzen, Maandschrift Economie, t2e Jrg. blz. tgg.
') Verg. H. J. Wtz-rEVEEtv: Loonshoogte en werkgelegenheid, Haarlem i94.7,

blz. 2.
3) Hce een loonsverandering via een inkomensverschuiving tussen loontrekkers

en niet-loontrekkers inwerkt op de neiging tot consumeren is nader be-
handeld in J. M. KEYxES: The general theory of employment, interest and
money, Londen i936, blz. 262.
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zelfstandigen toeneemt. Bijeen genomen volgt hieruit, dat de
binnenlandse vraag een tendenz tot stijging zal vertonen.

De totale vraag is de som van de binnenlandse en de buiten-
landse vraag. Nu is de afzet in het buitenland mede afhankelijk
van het binnenlandse prijsniveau. De stijging hiervan, als gevolg
van de toeneming der inkomens, brengt een dalende tendenz van
de uitvoer met zich mede. Dit geldt zonder meer voor het uitvoer-
volume en in het meest aannemelijke geval - afhankelijk van de
prijselasticiteit van de uitvoer - tevens voor de uitvoerwaarde.
Aldus zal de buitenlandse vraag een tendenz tot daling vertonen.

De invloed van een loonstijging op de totale vraag naar goederen
en diensten wordt derhalve bepaald door het saldo-effect van de
beide tegengestelde tendenzen. Dit laatste blijkt afhankelijk te zijn
van de omvang en betekenis, die de buitenlandse handel heeft
voor de betrokken volkshuishouding. Voor een land, dat in zeer
geringe mate afhankelijk is van het internationale handelsverkeer,
of dat een sterk exportpakket heeft, zal in geval van een relatieve
loonstijging de dalende tendenz van de buitenlandse vraag weinig
betekenis hebben in verhouding tot de stijgende tendenz van de
binnenlandse vraag en behoeft er geen vrees voor een afnemende
totale vraag te worden gekoesterd. Voor een land, dat in sterke
mate afhankelijk is van zijn buitenlandse afzet en daarbij slechts
over een zwak exportpakket beschikt, zal er voor een dergelijke
vrees echter wel degelijk aanleiding bestaan. In dit licht blijkt
het, met betrekking tot de beschouwing van de effecten van een
loonstijging, van doorslaggevend belang te zijn of inen uitgaat
van een groot, op zichzelf staand land, van een zgn. gesloten volks-
huishouding, of van een klein land, dat een concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland heeft in acht te nemen, van een zgn.
open aolkshuishouding.

Tot nu toe is slechts de invloed op de nominale vraag naar
goederen en diensten in beschouwing genomen. Met het oog op
de uiteindelijke betekenis voor de bedrijvigheid is het van belang
speciaal de invloed op de reële vraag naar goederen en diensten
na te gaan 1).

In de veronderstelling, dat alléén de loonstijging in de prijzen
wordt doorberekend en dus het inkomen der zelfstandigen gelijk
blijft, loopt de loonshoogte op het prijsniveau vooruit en blijven
de overige inkomens daarbij achter. Het reële inkomen der zelf-
standigen daalt dan ten voordele van het reële inkomen der loon-

1) Verg. H. J. Wiz-rEVEEx: op. cit. blz. 43-
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trekkers. Het beslag van de zelfstandigen op de goederen en dien-
sten zal afnemen of in het gunstigste geval gelijk blijven. In het
laatste geval neemt de binnenlandse nominale vraag toe óf inet
het additionele inkomen der loontrekkers óf inet minder dan dat
inkomen, namelijk wanneer daarvan een gedeelte wordt afge-
zonderd voor besparing of belasting. De reële binnenlandse vraag
zal derhalve in het in meer opzichten gunstigste geval gelijk blijven,
maar in de overige, méér aannemelijke gevallen afnemen.

Om de invloed op de totale reële vraag naar goederen en
diensten na te gaan, moet uiteraard weer het effect op de buiten-
landse afzet bekend zijn. Boven is reeds vastgesteld, dat bij stijging
van het binnenlandse prijsniveau het exportvolume in elk geval
zal dalen. Uitgaande van een open volkshuishouding betekent een
loonstijging, bij de genoemde veronderstelling, in elk geval een
daling van de totale reële vraag.

In de veronderstelling, dat niet alleen de loonstijging in de
prijzen wordt doorberekend, maar ook een verhoging van de
ondernemerswinst wordt uitgelokt, zal het teweeg gebrachte effect
op de totale reële vraag nog verhoogd worden, en wel in hoofdzaak
omdat de sterkere stijging van het binnenlandse prijsniveau even-
eens een sterkere buitenlandse afzetvermindering met zich mee
zal brengen.

In de laatste veronderstelling brengt een loonstijging zelfs voor
een gesloten volshuishouding in elk geval een daling van de totale
reële vraag naar goederen en diensten te weeg. Alleen reeds ten-
gevolge van de progressiviteit van de belastingen kan dan de
stijging van het gemiddelde, voor besteding beschikbare, inkomen
de prijsstijging niet bijhouden.

Een dergelijk effect op de totale reële vraag in een gesloten
volkshuishouding kan eveneens verwacht worden, voorzover de
inkomentrekkers nog bevangen zijn in de geldillusie en zij zich bij
een nominale stijging van hun inkomen rijker wanen dan zij in
feite zijn 1). In zoverre dit het geval is zullen de inkomentrekkers
namelijk een gedeelte van hun additionele inkomen oppotten, niet
slechts ten gevolge van een grotere liquiditeitsvoorkeur bij een
toenemend inkomen, maar eveneens ten gevolge van de technische
noodzakelijkheid om bij een hoger inkomen ook een grotere voor-
raad transactiegeld in kas te houden. Ook in dit geval resulteert,
dat de toeneming van de nominale vraag achter blijft bij de
stijging van het prijsniveau.

1) Verg. D. B. J. ScxouTSrr: Loonshoogte, werkgelegenheid en de economische
structuur, Maandschrift Economie, Jrg. i5, blz. 347-
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Om nu het verband te leggen tussen de ontwikkeling van de
totale reële vraag naar goederen en diensten en de omvang van
de bedrijvigheid, wordt in de moderne theorie in de regel gebruik
gemaakt van een zekere simplificatie en wel van het multiplier
begrip 1). De productie-omvang, die parallel afneemt met de
initiële afname van de reële vraag, doet namelijk op zijn beurt de
functionele inkomens verminderen. Uit deze inkomensvermindering
resulteert weer een verdere afname van de reële vraag en zo
verder totdat dit multiplier-proces is uitgewerkt.

De uiteindelijke invloed van een loonstijging op de omvang van
de bedrijvigheid zal geringer zijn wanneer de multiplier - waar-
mee de oorspronkelijke afname van de reële vraag moet worden
vermenigvuldigd om de uiteindelijke wijziging in het nationale
product te verkrijgen - kleiner is, hetgeen het geval is naarmate
er meer en grotere lekken bestaan tussen inkomensvorming en
inkomensbesteding 2).

Naast de reeds genoemde lekken, namelijk de oppottingsneiging
en de progressiviteit van de belastingen, kan verder als derde lek
de marginale invoerquote van het nationale inkomen worden ge-
noemd. Voor een deel brengt een afname van de reële vraag immers
inkomensvermindering bij buitenlandse inkomentrekkers teweeg.
De vermindering van deze inkomens behoeft niet op dezelfde wijze
in ~te werken op de reële vraag als die van de binnenlandse in-
komens. Voor een land met een hoge invoerquote van het nationale
inkomen en een progressief belastingstelsel heeft de multiplier
slechts een geringe waarde 3).

Wanneer men wil nagaan wat de uiteindelijke invloed van een
loonstijging op de werkgelegenheid is, komt vervolgens de relatie
tussen de omvang der bedrijvigheid ofwel het productie-volume
en de werkgelegenheid aan de orde. Deze relatie ligt anders naar
gelang men het vraagstuk o~i korte term~n beziet dan wel of inen het
onderwerpt aan een beschouwing op lange term~n. Het productie-
volume is het product van de arbeidsproductiviteit en de werk-
gelegenheid (het aantal arbeidsuren). De werkgelegenheid is dus
het quotiënt van het productie-volume en de arbeidsproductiviteit.

In de veronderstelling van een constante techniek - zoals bij

') Verg. J. M. ICE~s: The general theory of employment, interest and money,
Londen i936, blz. i ig v.v. Zie ook J. TatsExGEx: Economische bewegings-
leer, Amsterdam i946, blz. 335 v.v.

~) Verg. J. TixsExcErr: op. cit. blz. 336 en D. B. J. ScxotrrEx: op. cit. blz. 350.
e) Verg. D. B. J. Sc.~tovTEx: op. cit. blz. 35t.
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KEYNES in zijn „General theory" 1) - kan de arbeidsproductiviteit
als gegeven of - afhankelijk van een mogelijke elasticiteit van de
productiecapaciteit - als evenredig met het productievolume
worden beschouwd. Bij een beschouwing op korte termijn mag
bij benadering van deze veronderstelling worden uitgegaan en
derhalve de werkgelegenheid uitsluitend afhankelijk worden gesteld
van het productie-volume.

Bij een beschouwing op lange termijn mag men van deze ver-
eenvoudigde voorstelling uiteraard niet uitgaan en wordt het
vraagstuk veel ingewikkelder. Op de lange duur blijft namelijk
een relatieve loonstijging niet zonder invloed op de stand van de
arbeidsproductiviteit. Een bij uitstek dynamische figuur als de
ondernemer zal, met de beschikking over zijn „neue Kombi-
nationen", de loonwijzigingen dan zeker niet zonder reactie accep-
teren. In de eerste plaats zal de ondernemer bij een relatieve
stijging der lonen ten opzichte van de prijs van kapitaalgoederen
meer kapitaalintensief gaan werken. Dit betekent mechanisatie van
het productieproces. In de tweede plaats bestaat er een grote
kans, dat de ondernemer bij een relatief laag winstniveau meer
geneigd is tot efficiëncy dan bij een hoog 2). In dat geval heeft er
rationalisatie plaats. De technische ontwikkeling komt aldus in
sterkere mate tot gelding in het productie-resultaat. Overigens is
een zekere afhankelijkheid van de loonshoogte voor de arbeids-
inspanning der loontrekkers een waarschijnlijke zaak. Het is duide-
lijk, dat door een loonstijging een aantal factoren wordt beïnvloed,
welke bepalend zijn voor het verloop van de arbeidsproductiviteit.

Uit het voorgaande volgt, dat een relatieve loonstijging, op
lange termijn gezien een verhoging van de arbeidsproductiviteit
met zich medebrengt. Het quotiënt van productievolume en
arbeidsproductiviteit levert dan een kleinere uitkomst op. Uit de
teweeg gebrachte verhoging van de arbeidsproductiviteit als gevolg
van de kapitaalintensieve productiemethoden resulteert op zich-
zelf reeds een tendenz tot contractie van de werkgelegenheid.

Op grond van bovenstaande beschouwingen mag geconcludeerd
worden, dat in een open volkshuishouding als gevolg van een
loonstijging, op korte termijn gezien, de werkgelegenheid een
dalende tendenz zal gaan vertonen, en dat op lange termijn be-
schouwd deze contraherende invloed zich, via de inwerking op de

1) Verg. J. M. KEYxFS: op. cit. blz. 245.
') Verg. P. J. VERDOOxx: Loonshoogte en werkgelegenheid, De Economist,

September i947, blz. gsg. Zie ook P. J. VExDOOxx: Arbeidsduur en Wel-
vaartspeil, Leiden i947, blz. 36 en t 8g v.v.

I
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arbeidsproductiviteit, in veel sterkere mate zal voordoen. In een
gesloten volkshuishouding is een dergelijk effect op korte termijn
onder bepaalde omstandigheden mogelijk, maar op lange termijn
zeer waarschijnlijk.

Hiermede zijn in grondtrekken de voor het onderhavige vraag-
stuk relevante effecten van een relatieve wijziging van de loons-
hoogte aangegeven. Het blijkt hierbij van doorslaggevend belang
te zijn onderscheid te maken tussen de gevolgen op korte termijn
en op lange termijn en tussen de veronderstelling van een open en
een gesloten huishouding. Ter afsluiting van onze beschouwingen
van de structuur van de inkomensverdeling kan met deze voorlopige
analyse worden volstaan. Mede op grond hiervan zullen in het
Derde Deel de interessante economisch-politieke aspecten van de
recente verschuivingen in de inkomensverdeling aan een nader
onderzoek worden onderworpen.
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HOOFDSTUK V

DE RECENTE WIJZIGINGEN IN DE STRUCTUUR VAN
DE INKOMENSVERDELING

~ ro. Globale beoordeling van de recente w~zigingen. De loonquote van
het nationale inkomen en de reële inkomens der functionele groepen

In de inleidende beschouwingen van het Eerste Deel is in samen-
hang met het na-oorlogse herstel van ons land het probleem gesteld,
dat als voorwerp is gekozen van dit onderzoek en zijn vervolgens
de facetten aangegeven, die de werkwijze karakteriseren en de te
behandelen materie nader begrenzen.

Om de behandeling van dit vraagstuk op een bredere basis te
plaatsen is, voorzover het werd toegelaten door de beschikbaarheid
van de vereiste feitelijke gegevens, de structuur van de inkomens-
verdeling als zodanig in beschouwing genomen. Hiertoe werden -
in het Tweede Deel - de daarin optredende bewegingsverschijn-
selen op korte en op lange termijn aan een dynamisch onderzoek
onderworpen en is daarnaast beproefd om in grondtrekken aan
te geven, op welke wijze eventuele verschuivingen in de inkomens-
verdeling inwerken op andere macro-economische grootheden.

De beschouwing van de structuur van de inkomensverdeling
heeft aanleiding gegeven tot een aantal statistisch-beschrijvende en
economisch-theoretische uiteenzettingen, welke bij uitstek dienstig
zijn als algemene grondslag en eerste aanloop, zowel voor de
beoordeling naar draagwijdte en aard van de recente verschui-
vingen in de inkomensverdeling, als voor het stelselmatige onder-
zoek naar de economisch-politieke betekenis van deze verschui-
vingen. Door deze uiteenzettingen is het instrumentarium ont-
wikkeld met behulp waarvan de recente wijzigingen in de structuur
van de inkomensverdeling bovendien op een meer directe
wijze kunnen worden gequalificeerd. Wat betreft de economisch-
politieke aspecten van bedoelde wijzigingen bieden de theoretische
beschouwingen van Hoofdstuk IV de mogelijkheid ook op dit punt
volgens een meer directe, op de relevante factoren ingestelde,
onderzoekingsmethode tot conclusies te geraken.
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In dit eerste hoofdstuk van het Derde Deel zullen aan de hand
van de, in het Tweede Deel, gevormde maatstaven de recente
wijzigingen in de structuur van de inkomensverdeling onder de
loupe worden genomen. Om doelmatigheidsredenen wordt het
vergelijkende onderzoek allereerst volgens voornamelijk globale
lijnen opgezet, uitgaande van de loonquote van het totale nationale
inkomen. Volgens een systeem van toenemende detaillering worden
daarna de typische karaktertrekken van de na-oorlogse inkomens-
verdeling benaderd. Achtereenvolgens komen daarbij de functio-
nele verdeling van het, naar de belangrijkste economische sectoren
gedifl'erentieerde nationale inkomen, de inkomensverschuivingen
tussen de meer bijzondere functionele groepen en de ontwikkeling
van de reële arbeidslonen in behandeling. Voorafgaande aan deze
differentiaties is in deze paragraaf alleen de globale analyse aan
de orde.

Voor de analyse van de recente verschuivingen in de inkomens-
verdeling kan aansluiting worden gevonden bij de beschouwingen
van ~ 6, waarin de bewegingen op korte termijn van de verschillende
functionele inkomensgroepen zijn beschreven en beoordeeld. Ter
vergelijking met de ontwikkeling van het nationale inkomen en
van zijn belangrijkste componenten gedurende de voor-oorlogse
periode is het interessant het verloop van deze grootheden voor de
afgelopen na-oorlogse jaren na te gaan. Zo vertoonde het nationale
inkomen in de jaren 1946-195o een geleidelijke groei, volgens
een iets gebogen lijn, van g,3 tot 15,5 mld. guldens met een nomi-
nale toeneming van 2o tot 15 0~o per jaar ten opzichte van 1946.
Reëel beschouwd kwam het nationale inkomen in de jaren 194~
tot en met 195o respectievelijk Ig, 26, 36 en 40 0~o boven dat van
I gq.6 te liggen, welke ruime toeneming illustratief mag heten voor
het snel verlopende intern-economische herstel van Nederland na
de tweede wereldoorlog.

Het totale inkomen der loontrekkers bewoog zich in de genoemde
vijf na-oorlogse jaren van 5,4 tot bijna 8 mld. guldens. In tegen-
stelling met de gelijkmatige groei van het nationale inkomen had
hier de nominale toeneming in de jaren Ig47-195o een geremd
karakter en bedroeg zij respectievelijk 17, I2, 6 en I I o,o t.o.v. Igq.6.
Deze geremde groei kan nog duidelijker tot uitdrukking worden
gebracht door een vergelijking met de ontwikkeling van het totale
inkomen der zelfstandigen. Dit totale inkomen bewoog zich in
dezelfde periode vrijwel rechtlijnig van 3,g tot 7,6 mld. guldens
met een jaarlijkse nominale toeneming van rond 2q. o~o t.o.v. 1946.
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Nu heeft het totale inkomen der loontrekkers dat der zelfstandigen
in de jaren 1946 tot en met 1950 overtrofTen met respectievelijk 3g,
28, Ig, g en 4 0~0. Het feit, dat dit overschotpercentage in q. jaren
tijds gedecimeerd is, demonstreert op indirecte wijze, dat het totale
inkomen der loontrekkers na 1946 van jaar tot jaar relatief is af-
genomen tot het in 195o nauwelijks uitkwam boven het niveau
van het totale inkomen der zelfstandigen. Op directe wijze wordt
deze relatieve achteruitgang tot uitdrukking gebracht door de loon-
quote van het nationale inkomen, welke voor de jaren 1946 tot en met
195o respectievelijk 58,2, 56~2~ 54~3~ 52,2 en 5o,g o~o bedroeg 1).

De verleiding is sterk om reeds uit deze reeks percentages, die
de ontwikkeling van de loonquote in een serie opeenvolgende jaren
weergeeft, conclusies te trekken in de zin van een ongunstige
situatie voor de loontrekkers tijdens de allerlaatste jaren; de loon-
quote lag immers aan het einde van de periode meer dan Io o~o
lager dan zijn aanvangswaarde. Anderzijds doet zich de verleiding
voor om, uitgaande van de loonquote voor I 938, die volgens
dezelfde berekeningsmethode 50,2 0~o bedraagt, de na-oorlogse
situatie van de loontrekkers als uitgesproken gunstig te beoordelen.
In de geest van de laatste gedachtengang zou er hoogstens aan-
leiding voor bezorgdheid kunnen bestaan met betrekking tot de
allerlaatste jaren, waarin de loonquote van 1938 wordt benaderd,
met de bijgedachte, dat de sociale verworvenheden sinds 1938
weer verloren dreigen te gaan. Aan beide verleidingen is in de
loonpolitieke discussies van de laatste jaren in vele gevallen grif
toegegeven, veelal naar gelang de belangengroep die men wenste
te verdedigen.

De analyse van de structuur van de inkomensverdeling heeft
echter geleerd, dat het slechts betrekkelijke waarde heeft de loon-
quote van één of van enkele jaren te willen beoordelen aan de

i~ Deze percentages liggen enkele punten hoger dan het geval zou zijn wanneer
was uitgegaan van de berekeningsmethode, waarop de percentages in
Tabel II, regel i i, zijn gebaseerd. Tot de gewijzigde methode is overgegaan,
omdat met behulp van later verkregen aanvullend cijfermateriaal kon worden
vastgesteld, dat een deel van het aanvankelijk als wínst aangemerkte bedrag
uit fooien en provisie bestond en - conform de gedragslijn die voor de
Nationale Jaarrekeningen wordt gevolgd - als loon dient te worden be-
schouwd. Een correctie in deze zin is nog niet door het C.B.S. toegepast
op de vooroorlogse percentages met uitzondering van dat voor i938. Door
hun verhouding tot i938 - voor welk jaar de loonquote bekend is, be-
rekend zowel volgens de nieuwe als volgens de oude methode - zijn niette-
min de voor- en na-oorlogse percentages vergelijkbaar op een basis, die door
deskundigen van het C.B.S. voldcende betrouwbaar wordt geacht. Zie voor
toepassing Tabel VI in deze paragraaf.
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hand van een beperkt aantal na-oorlogse hersteljaren of van een -
economisch gezien willekeurig - vooroorlogs jaar. Zo is in ~ 6
bij de beschouwing van een aantal jaren, dat ongeveer twee
conjunctuurgolven omvatte, gebleken, dat de beweging van de
loonquote het conjunctuurverloop negatief tot uitdrukking brengt.
De loonquote ligt namelijk in de haussejaren beneden het ge-
middelde van de conjunctuurcyclus en in de depressie-jaren boven
dat gemiddelde. Voor een vergelijking met de eerste na-oorlogse
jaren, met hun volle bezetting der productiefactoren en hun
hausse-karakter, is het jaar 1938, waarvan het depressie-karakter
wordt gedemonstreerd door een grote werkloosheid (~ 370.000
personen) en een laag peil van de bedrijfswinsten, géén gelukkige
keuze. Dat de loonquote in 195o nauwelijks afweek van het peil
van I 938 behoeft derhalve op zichzelf niets verontrustends te
betekenen.

Wanneer bij de beoordeling van de na-oorlogse loonquote de
vergelijkende methode toegepast wil worden, komt daarvoor een
zoveel mogelijk overeenkomstige conjunctuurphase het eerst in
aanmerking. Voor wat betreft de beschikbare gegevens uit de
vooroorlogse periode, ligt het voor de hand daaruit die betreffende
de hausse-jaren Igz5-Ig2g als vergelijkingsbasis te kiezen. De
vergelijking op deze basis is weergegeven in regel 4 van Tabel VI
na afleiding uit de daaraan voorafgaande regels. Deze tabel is op
soortgelijke wijze opgezet als de in ~ 6 gegeven Tabel III, waarin
de gegevens betrekking hebben op de jaren Igzl-193g. De gelijk-
tijdige beschouwing van beide tabellen maakt het mogelijk een
aantal karaktertrekken van de typisch na-oorlogse inkomens-
verdeling bloot te leggen.

Reeds uit regel 3 van Tabel VI is af te lezen, dat de loonquote
van 1948, welke overeenkomt met het gemiddelde 1946-1950,
8 0~0 1) hoger ligt dan die van 1938 evenals - hetgeen uit regel 2
van Tabel III volgt - het geval is met het gemiddelde van de
depressiejaren 1932-1936, waarin de hoogste loonquoten voor-
kwamen van de gehele periode rg2l-193g. De gemiddelde na-
oorlogse loonquote evenaart dus het maximale peil, dat in ge-
noemde vooroorlogse periode is voorgekomen. Het opmerkelijk

1) Bij deze en volgende cijfervergelijkingen wordt op het eerste gezicht méér
exactheid gesuggereerd dan in overeenstemming is met het „benaderde"
karakter van het materiaal. Met stijgingspercentages e.d. wordt hier gewerkt
uit hoofde van de noodzaak tot quantificering der verhoudingen. Bij het
trekken van conclusies zal met de mogelijke gebreken van deze quantitatieve
manipulaties rekening worden gehouden.
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hoge peil van de na-oorlogse loonquote komt nog sterker tot
uitdrukking bij een vergelijking met de overeenkomstige voor-
oorlogse conjunctuur-phase. De loonquote van Igq.8, tevens ge-
middelde van 1946-1950, blijkt 15 0~o hoger te liggen dan het
gemiddelde der haussejaren Ig25-Ig2g. Voor 1946 en 1947
bedraagt het overschot-percentage zelfs rond 20 0~0, terwijl het
voor 1950 - het jaar met de laagste na-oorlogse loonquote - nog
op 8 o~o komt. Ook wanneer de trendmatige stijging in de loon-
quote in aanmerking wordt genomen, vertoont de na-oorlogse
loonquote een ruim overschot boven hetgeen op grond van de
beschikbare gegevens uit de periode tussen de beide wereld-
oorlogen te verwachten zou zijn.

Eveneens bij deze constateringen dient de nodige voorzichtig-
heid in acht genomen te worden en mogen geen directe conclusies
worden getrokken met betrekking tot een voor- of nadelige positie
van een bepaalde functionele inkomensgroep. Bij onderlinge ver-
gelijking van de loonquote van het nationale inkomen blijven
immers de, van de werkgelegenheidsfactor afhankelijke, wijzigingen
in het aantal loontrekkers buiten beschouwing en wordt dus geen
vergelijking per gemiddelde loontrekker gemaakt. Deze „on-
zuiverheid" wordt nu ontlopen door uit te gaan van de gecorrigeerde
loonquote, welke in de regels 5 tot en met 8 van Tabel VI is afgeleid
in de - in ~ 6 reeds nader behandelde - veronderstelling, dat
de verhouding tussen de totale en de beroepsbevolking voor de
betrefíende jaren als constant mag worden beschouwd.

Uit regel 7 van de tabel blijkt, dat de gecorrigeerde loonquote
in elk der jaren 1946-i95o in een geheel andere verhouding tot
die in 1938 is komen te staan dan met de loonquote het geval was.
Terwijl de loonquote in die jaren respectievelijk 16, 12, 8, q. en
I o~o boven het peil van 1938 lag, kwam de gecorrigeerde loonquote
alléén nog in I 946 - en wel slechts 5 0~0 - boven dat peil te liggen
en in de volgende jaren respectievelijk 3 , 7, Io en I2 o~o er onder.
Uit deze afwijkingen tussen gecorrigeerde loonquote en loonquote
- in welke afwijkingen de variaties in de werkgelegenheid
tot uitdrukking zijn gebracht - blijkt duidelijk hoezeer het een
misgreep is, het jaar I 938 als uitgangspunt en maatstaf te willen
nemen voor een vergelijking met de vooroorlogse verhoudingen.

De na-oorlogse gecorrigeerde loonquote bleef - in tegenstelling
tot de loonquote - beneden het peil der depressiejaren, waarin
de maximale gecorrigeerde loonquoten voorkwamen. Zij is ook
in een andere verhouding tot het gemiddelde van Ig25-Ig2g
komen te staan dan met de loonquote het geval was. De af-
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wijkingen tussen gecorrigeerde loonquote en loonquote zijn hier
echter van veel geringere omvang. Terwijl het peil van rg25-~g2g
door de loonquote in de na-oorlogse jaren met 23 tot 8 0~0, of inet
gemiddeld t 5 0~0, werd overtroffen, is het overeenkomstige peil in
dezelfde jaren door de loonquote per hoofd gepasseerd met 2q. tot
q. o~o, of inet gemiddeld i 2 0~0. Hoewel niet in gelijke mate als met
de loonquote het geval was, blijkt hier ook de gecorrigeerde
loonquote het peil van de vergelijkbare vooroorlogse hausse-jaren
ruimschoots te overtreffen. Uit deze vergelijkingen van index-
cijfers volgt derhalve, dat de na-oorlogse gecorrigeerde loonquote,
beoordeeld naar de beschikbare gegevens van de laatste dertig
jaren een opmerkelijk hoog niveau vertoont.

Na de tot nu toe gegeven beschouwingen, welke in eerste aanleg
de loonquote en de gecorrigeerde loonquote als uitgangspunt
hebben genomen voor de analyse van de na-oorlogse structuur van
de inkomensverdeling, is het op zijn plaats er met nadruk op te
wijzen, dat de gebruikte vergelijkingsmaatstaven slechts aer-
houdings~rootheden zijn. Zo drukt de loonquote immers de verhouding
uit tussen het totale inkomen der loontrekkers en het nationale
inkomen van een bepaald jaar, welke grootheden op haar beurt
absolute grootheden zijn. Wijzigingen in elk van deze grootheden
kunnen dus oorzaak zijn van variaties van de loonquote. Daardoor
is het bijvoorbeeld mogelijk, dat bij een toenemend totaal inkomen
der loontrekkers en een relatief sterker toenemend nationaal in-
komen de loonquote afneemt, zoals gedurende de gehele na-
oorlogse periode het geval is geweest. Daar in die periode ook het
reële nationale inkomen relatief sterker toenam mag aangenomen
worden, dat, ondanks de afnemende loonquote, de loontrekkers-
groep er geleidelijk op vooruit is gegaan. De laatste gedachtengang
is er reeds stilzwijgend van uitgegaan, dat het nominale nationale
inkomen, als maatstaf van meerjarige vergelijkingen, eveneens een
verhoudingsgrootheid is; als nominale grootheid is deze immers
mede afhankelijk van de waardewijzigingen in de rekeneenheid in
tegenstelling met het reële nationale inkomen.

Voor de verdere analyse van de na-oorlogse inkomensverdeling
is het derhalve van belang ook uit te gaan van vergelijkingen van
absolute grootheden. Dit maakt de beschikbaarheid van vergelijk-
bare reële inkomens wenselijk. Hiertoe zijn in Tabel VI, regels g
t~m i3, de indexcijfers afgeleid van het reële inkomen per loon-
trekker en van dat per zelfstandige. Dit is op overeenkomstige wijze
geschied als in de regels 6 t~m 8 van Tabel III met betrekking tot
de jaren ig2t-i93g is gedaan. Hierbij moet weer duidelijk in het
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oog worden gehouden, dat het hier een globale benadering betreft
op grond van een drietal veronderstellingen, die in ~ 6 nader zijn
uiteengezet. Behalve met deze reserves moet bij onze benadering
met betrekking tot de na-oorlogse jaren tevens rekening worden
gehouden met een extra reserve in verband met het feit, dat
indexcijfers van het reële nationale inkomen op basis van een
vooroorlogs jaar door het C.B.S. niet verder gepubliceerd worden
totdat hier een verificatie heeft plaats gehad 1).

Blijkens de benadering in regel Io van Tabel VI ligt het reële
inkomen per loontrekker in 194.6-194.7 en in 1948-195o respec-
tíevelijk Io en 5 tot 3 0~o beneden het peil van 1938; het reële in
komen per zelfstandige blijkt alleen in 1946 - en wel 15 o~o -

beneden het peil 1938 te liggen, terwijl het in de jaren Ig47-195o
er I I tot 46 0~o boven uit komt. Deze afwijkingen ten opzichte
van de verhoudingen in het jaar I 938 behoeven weer geen verbazing
te wekken. Immers, door de plaats van 1938 in de conjunctuur-
cyclus, liggen - zoals uit regels 7 en 8 van Tabel III is af te
leiden - het reële inkomen per loontrekker en dat per zelfstandige
in I 938 respectievelijk boven en beneden het gemiddelde I g25-
Igzg en zelfs ook boven en beneden het gemiddelde van een ge-
hele conjunctuurschommeling ,zoals die van Ig25-1937.

Het peil Ig25-Ig2g werd door het reële inkomen per loontrekker
in I 946-I gq.7 geëvenaard en in I 948- I 95o met 7 tot g o~o over-
troffen; het reële inkomen per zelfstandige bereikte pas in 194g
het overeenkomstige peil, na in de jaren 1946-1948 er 37, 18 en
7 0~0 onder te hebben gelegen. Deze summiere constateringen
wijzen reeds in de richting van een gunstiger na-oorlogse ontwikke-
ling van het reële inkomen per loontrekker, vergeleken met de
verhoudingen in de overeenkomstige vooroorlogse conjunctuur-
phase. Interessant is in dit opzicht ook de vergelijking met het
top-hausse jaar Ig2g. Het reële inkomen per loontrekker ligt in
de jaren 1947-IgSo gemiddeld juist iets boven dit peil, terwijl
het reële inkomen per zelfstandige in dezelfde jaren gemiddeld
Io o~o, beneden het peil van Igzg blijft 2). Deze vergelijkingen -
en trouwens ook die, welke tussen de afzonderlijke jaren Ig25 t~m
Ig2g en de afzonderlijke jaren 1946 t~m 195o gemaakt kunnen

1) Zie noot b bij Tabel VI.
g) In t94g en tg5o ligt het reële inkomen per loontrekker 3 a~o boven het peil

ig2g, terwijl het reële inkomen per zelfstandige er g o~o onder blijft resp.
juist op dat peil ligt.
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worden 1) - versterken de mening, dat voor de loontrekkers het
reële inkomen er na de oorlog relatief op vooruit is gegaan.

Uiteraard is het goed om bij conclusies van deze aard steeds
in het oog te houden, dat de in beschouwing genomen indexcijfers
van het reële inkomen globale benaderingen zijn, waaraan zekere
onnauwkeurigheden kunnen kleven. De énige van de gemaakte
reserves, welke bij mogelijke onnauwkeurigheden inderdaad de
indexcijfers van het reële inkomen belangrijk zou kunnen wijzigen,
is die betreffende de na-oorlogse indexcijfers van het reële nationale
inkomen per hoofd der bevolking. Ook wanneer de laatste index-
cijfers werkelijk mochten falen zou dit weinig invloed hebben op
de eindconclusie omtrent de wijzigingen in de inkomensverdeling.
Immers deze indexcijfers beïnvloeden wel de hoogte van de
indexcijfers der reële inkomens, maar niet de onderlinge verhou-
ding tussen de indexcijfers van het reële inkomen van elk der beide
inkomensgroepen. De na-oorlogse verschuivingen in de inkomens-
verdeling kunnen dan ook met ter-zijde-lating van het reële natio-
nale inkomen per hoofd der bevolking onder de loupe genomen
worden door de onderlinge verhouding tussen de reële inkomens
van de beide groepen te toetsen aan de onderlinge verhouding uit
de jaren Ig25-Ig2g. Dit kan geschieden door de cijfers uit regel t I
van Tabel VI uit te drukken in procenten van de overeenkomstige
cijfers uit regel 13. Hieruit resulteert voor de jaren Igq.6-1950:
157, I24, I 15, Io8 en Io2 0~0, hetgeen betekent, dat de onderlinge
verhouding tussen het reële inkomen per loontrekker en dat per
zelfstandige, zoals dïe gemiddeld in de jaren Igz5-Ig2g bestond,
in de na-oorlogse jaren in ruime mate en wel gemiddeld met
ca 2o o~o, werd overtroffen 2).

Ook de resultaten van deze vergelijkingsmethode bevestigen
derhalve de conclusie, dat - getoetst aan de verhoudingen in de
overeenkomstige vooroorlogse conjunctuurphase - het reële in-
komen van de loontrekkers na de oorlog relatief gunstiger is komen
te liggen.

1) In dezelfde jaren, waarin het reële inkomen per zelfstandige vrijwel gelijk
ligt - zoals gemiddeld tg2g-ig2ó en tgq8, en verder ig2g en i95o -
blijkt telkens in het na-oorlogse jaar het reële inkomen per loontrekker een
marge hoger te liggen dan in het betreffende vooroorlogse jaar.

9) De cijfers voor iggo hebben een voorlopig karakter en kunnen dus geen
aanleiding geven voor een correctie op de conclusie.
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~ I I. De meer gedetailleerde beoordeling van de recente w~zigingen. De
functionele inkomensverdeling in de economische sectoren, de personele
inkomensverdeling en het reële loonpeil voor de afzonderl~ke groepen

In de aanloop van dit hoofdstuk is de analyse van de na-oorlogse
structuur van de inkomensverdeling beperkt gebleven tot in
hoofdzaak globale lijnen. Naast het uitvoerig gebruik van de
loonquote van het totale nationale inkomen als maatstaf voor de
recente verschuivingen, bleef de loonquote van het, naar sectoren
van de volkshuishouding gedifferentieerde, nationale inkomen nog
geheel buiten beschouwing. Zo bleef ook het onderzoek naar de
inkomensverschuivingen tussen de meer bijzondere functionele
groepen en naar de reële arbeidslonen voorlopig achterwege totdat
eerst conclusies konden worden getrokken met betrekking tot de
meer algemene functionele groepen, zoals de loontrekkers en de
zelfstandigen.

Ter verkrijging van een meer gedetailleerd inzicht in de recente
verschuivingen in de inkomensverdeling zal het bovendien nodig
zijn deze leemten aan differentiaties op te vullen, voorzover dat
althans aan de hand van de beschikbare gegevens statistisch toe-
laatbaar is. Op hun beurt zullen de kansen benut moeten worden
om vanuit de detail-verschuivingen de meer globale verschuivingen
beter gefundeerd te beoordelen.

Het eerst aan de orde is de beschouwing van defunctionele verdeling
van het, uit de belangr~kste economische sectoren voortvloaiende, nationale
inkomen. Deze kan het eenvoudigst en doelmatigst geschieden aan
de hand van een cijfermatig overzicht, waarin het nationale in-
komen tegelijkertijd is uitgesplitst naar sectoren en functionele
inkomensgroepen. Deze uitsplitsing is voor de jaren 1938 en Igq.6
tot en met 195o weergegeven in Tabel VII1). De uitsplitsing is
slechts mogelijk voor jaren waarover een nationale jaarrekening is
opgesteld en kan daarom helaas niet gegeven worden voor de, als
vergelijkingsbasis meest geschikte, jaren voorafgaande aan 1938.
Niettemin maakt Tabel VII het mogelijk om - zij het op een
beperkte schaal - het verloop van de loonquote na te gaan in
het kader van een vergelijkende studie van de bewegingen van het
totale inkomen der beide functionele groepen in elk van de be-
langrijkste sectoren.

In regel I van de tabel zijn de waardebedragen en de percentages

i) Deze tabel, welke afgeleid is uit de Nationale Jaarrekeningen van het C.B.S.,
stemt voor een belangrijk deel overeen met de tabel in Bijlage 6 van het
door de Sociaal-Economische Raad uitgebrachte „Advies inzake de in de
naaste tcekomst te vceren loon- en prijspolitiek", 's-Gravenhage i95i.
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TABEL VII
Verdeling van het nationale i nkomen naar functionele inkomensgroe~ien en naar sectoren

van de volkshuishouding (i938~ r94~1950~

(in min. gld.)

1938 1946 1947

NIa) Za) La) Lqa)
~

NI Z L Lq NI Z L I Lq

i. Totaal. ...... 4904 z443 z461 50,2 19326 39oi 54z5 58,z t iz5i 492g 6326 g6,z
z. Overheid .... 383 - 383 Ioo 1335 - 1335 Ioo 1355 - 1355 Ioo
3. Buitenland .. . 4oz 4oz - - 2g6 z36 - - z33 233 - -
4. Bedrijven .... 4i ig zo4t zo78 50~4 7755 3665 4090 52~7 9663 4692 4971 51,4

5. Industrie .... 1493 556 937 62,8' 3134 to87 zo47 65~3 4224 i7oó 25i8 59,6
6. Landbouw b) . 328 t78 150 45,7 Io76 714 36z 33,6 i225 83z 393 3z,I
7. Rest ........ z2g8 c3o7 991 43~I 3545 1864 ió8i 47~4~ 4214 2154 zoóo 48,9

1948 1949 I 195o c)

NI Z L Lq
~

NI
~

Z L Lq NI Z L Lq

i. Totaal .....
2. Overheid...

i288q
1344

5885
-

7ooz
1344

54~3
Ioo

14o6i
i2g7

6718
-

7343
iz57

5z,z
ioo

15550
iz5i

7637
-

7913
i25i

50~9
ioo

3. Buitenland . 284 z84 - - 373 373 - - 338 338 - -
4. Bedrijven. .. i I259 56oI 5658 50,3 I2431 6345 6086 49,o i396i 7zgg 6662 47~7

5. Industrie .. . 4946 ig86 zgóo 59~8 5555 2239 3316 59~7I 643o z841 3589 55~8
6. Landbouw b) i4oo ggz 408 29~I 1736 1307 4z9 24~7~ 1819 1340 479 26~3
7. Rest .. ..... 49ig zóz3 zzgo 46,6 514o z799 2341 45~6 571z 3118 z594 45~4

a) NI - nationaal inkomen (als totaal of uit een bepaalde sector).
Z- totaal inkomen der zelfstandigen.
L- totaal inkomen der loontrekkers.
Lq - loonquote in procenten van het nationale inkomen.

b) exclusief netto-pacht, bosbouw en ontginningen.
c) de cijfers voor i95o hebben nog een voorlopig karakter.

weergegeven, welke in de vorige paragraaf uitvoerig in beschou-
wing zijn genomen en onder meer als uitgangspunt hebben gediend
voor de afleiding van de indexcijfers betreffende de loonquote per
hoofd en de reële inkomens der loontrekkers en der zelfstandigen.



78 RECENTE WIJZIGINGEN DER INROMENSVERDELING

Regel z geeft de Overheidsbijdragen, die uitsluitend bestaan uit
lonen, salarissen en sociale lasten. De netto-inkomsten uit het
buitenland, regel 3 , vloeien in haar geheel toe aan groepen, die
bij de niet-loontrekkers zijn ingedeeld. Wanneer de laatste twee
groepen bedragen in aftrek worden gebracht van de eerste, resul-
teert het netto-nationale inkomen uit bedrijven - regel 4-, dat
op zijn beurt in de volgende regels is uitgesplitst naar de bijdragen
van de industrie, de landbouw en het totaal der resterende sectoren
(handel, verkeer, verzekerings- en bankwezen, vrije beroepen enz.).

De loonquote van het nationale inkomen uit bedr~aen lag in de jaren
I gq.6-I950 5 tot 3 punten lager dan de loonquote van het totale
nationale inkomen, terwijl beide in 1938 op een nagenoeg gelijk
peil lagen. De eerste komt daardoor - in tegenstelling tot de
tweede - in de j aren I gq.g en I95o beneden het peil van I938 te
liggen en wel respectievelijk 3 en 5 0~0. Voor een juiste waardering
van het peil in deze jaren zou een vergelijking gemaakt moeten
worden met de overeenkomstige loonquote in de vooroorlogse
hausse-jaren. Deze is niet beschikbaar. Het feit, dat de loonquote
van het totale nationale inkomen in Igz5-Igzg gemiddeld 6 0~0
en bijvoorbeeld in Igz8 7 0~o beneden het peil van 1938 ligt, maakt
het echter waarschijnlijk, dat ook de uitsluitend op bedrijven be-
trokken loonquote in 194g-Ig5o nog steeds uitkwam boven het
peil van de voor vergelijking vatbare vooroorlogse jaren.

De loonquote van het nationale inkomen uit industrie blijkt in
de na-oorlogse jaren een soortgelijke tendenz te tonen als de op
bedrijven betrokken loonquote met het verschil, dat de percentuele
afwijkingen ten opzichte van 1938 groter zijn. De daling van de
industriële loonquote tot 60 0~o in 194.7, Igq.8 en Igq.g en tot 56 0~0
in 1950, na in Igg8 en Igq.6 op resp. 63 en 65 0~o te hebben gestaan,
hangt rechtstreeks samen met de relatief veel sterkere ontwikkeling
van het totale inkomen der zelfstandigen in deze sector. Het blijkt
hier weer nodig om goed in het oog te houden, dat de loonquote
slechts een verhoudingscijfer is. De industriële loonquote ligt in
194.7-195o namelijk laag, ondanks het feit, dat het betrokken
totale inkomen der loontrekkers zich in deze jaren relatief sterker
ontwikkelde dan het totale nationale inkomen en het nationale
inkomen uit bedrijven. Dit is mogelijk, omdat het betrokken totale
inkomen der zelfstandigen zich in relatief nog sterkere mate heeft
ontwikkeld. Dat bijvoorbeeld de industriële loonquote in 1950
slechts 55,8 0~o bedroeg - en dus I I o~o lager lag dan in 1938 -
volgt onmiddellijk hieruit, dat in deze sector het totale inkomen
der loontrekkers en dat der zelfstandigen met respectievelijk z83
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en q.I I o~o is gestegen sinds 1938. Hoe sterk deze stijging is blijkt
bij vergelijking met de stijging van het totale nationale inkomen
en van het nationale inkomen uit bedrijven, die respectievelijk z17
en 239 o~o bedraagt.

Een nog sterkere daling vertoont de agrariscáe loonquote. Deze
viel van 45~7 o~o in 1938 terug tot 33,6 0~o in Igq.6 en nam daarna
op een meer geleidelijke wijze verder af tot 26,3 0~o in 1950. De
terugval in 1946 van de agrarische loonquote met meer dan een
kwart t.o.v. 1938 hangt weer samen met de buitengewoon sterke
stijging van de „winsten" in deze sector. Tegenover een stijging
van het nationale inkomen uit bedrijven van 88 0~o staat - alles
in dezelfde periode - een toeneming van het totale inkomen der
loontrekkers en van dat der zelfstandigen van respectievelijk Iq.I
en 3oI o~o. Terwijl het „loon-inkomen" bijna 22 maal zo hoog
kwam te liggen werd dus het „winst-inkomen" verviervoudigd.
In 195o kwam zelfs een 7~ maal zo hoog „winst-inkomen" tegen-
over een ruim 3 maal zo hoog „loon-inkomen" te staan. Deze
excessieve stijging van het totale inkomen der zelfstandigen kan
voor het belangrijkste deel verklaard worden in verband met de
depressie van de dertiger jaren, die vooral de inkomens der boeren
had aangetast. De na-oorlogse daling van de agrarische loonquote
ten opzichte van I 938 brengt dus tot uitdrukking, dat de inkomens
der boeren op een redelijker peil zijn gebracht.

De loonquote van het nationale inkomen uit de overige sectoren
- zie regel 7- ligt in alle vijf na-oorlogse jaren hoger dan in
1938. In deze heterogene rest-sector blijkt de ontwikkeling van het
totale inkomen der loontrekkers en vooral van dat der zelfstandigen
achter te blijven bij de ontwikkeling van het nationale inkomen
uit bedrijven. Zo beloopt de stijging van deze drie grootheden
sinds 1938 in Igq.6 - in welk jaar de betrokken loonquote ongeveer
overeenkomt met het gemiddelde Igq.6-1950 - resp. 70, 43 en
88 o~o. De verhouding tussen de twee eerstgenoemde percentages
is rechtstreeks bepalend voor de toeneming van de betreffende
loonquote met Io o~o sinds 1938; de verhouding tussen het tweede
en het derde percentage toont aan, dat een stijging van de loonquote
hier samen gaat met een relatieve daling van het „loon-inkomen".

De laatste eigenaardigheid maakt er reeds op attent, dat het voor
de beoordeling van het verloop van de loonquote van belang is ook
de verschuivingen tussen de bijdragen tot het nationale inkomen
van de verschillende sectoren in de beschouwing te betrekken.
Tussen 1938 en 195o is de bijdrage van de industrie gestegen van
3o tot 41 0~0, die van de landbouw van 7 tot I2 0~0. De bijdrage
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van de rest-sector liep terug van 4.7 tot 37 0~o en die van de Overheid
bleef nagenoeg gelijk. De loonquote van het totale nationale in-
komen is uiteraard gelijk aan het gemiddelde van de sector-
loonquoten, gewogen volgens de per sector geleverde bijdrage tot
het nationale inkomen. De toeneming van de industriële bijdrage
tot 1950 oefent een verhogende invloed uit op de loonquote, daar
de industriële loonquote relatief hoger pleegt te liggen. Van prac-
tisch géén invloed op het verloop van de loonquote is de ruime
toeneming van bijdrage van de landbouw doordat de agrarische
loonquote tegelijkertijd sterk afneemt en het product van 7 en
45~7 vrijwel gelijk is aan het product van Iz en 26,3 1). De bijdrage
van de Overheid speelt hier eveneens een neutrale rol. De sector
„Buitenland" speelt bij de weging in geen enkel geval een rol daar
de betreffende netto-inkomsten uitsluitend aan de zelfstandigen
toevloeien. Daarentegen wordt een verlagende invloed op de loon-
quote uitgeoefend door de sterke terugval van de bijdrage van
de rest-sector ondanks het feit, dat de betrokken sector-loonquote
na de oorlog ruimschoots hoger lag dan in 1938. Dat de loonquote
van het nationale inkomen in I 95o slechts weinig afweek van de
stand in 1938 - 5o,g tegenover 50,2 0~0 - was slechts mogelijk
doordat het verhogend effect van de industriële bijdrage nagenoeg
gecompenseerd werd door het verlagend efl~ect van de bijdrage
uit de rest-sector.

De voorgaande analyse van de functionele inkomensverdeling
in de belangrijkste sectoren van de volkshuishouding leent zich
niet voor een directe afleiding van de reële inkomens in deze sec-
toren. Wel leveren de beschouwingen aan de hand van Tabel VIII
hierover bepaalde indicaties. Dat van 1938 op 195o het totale
inkomen der loontrekkers met z2z o~o is gestegen, maar het over-
eenkomstige inkomen in de industrie met 283 0~o is toegenomen
maakt het - ook bij inberekening onder meer van een relatief
sterkere groei van de industrieële beroepsbevolking -waarschijnlijk,
dat het reële inkomen der loontrekkers in de industrie relatief
sterker is gestegen dan in doorsnee voor het gehele economische
leven. Voor de reële inkomens der zelfstandigen blijkt dit volgens
de cijfers nog in sterkere mate te gelden. Ten aanzien van de land-
bouw geven de cijfers geen duidelijke uitslag voor de loontrekkers;
voor de zelfstandigen suggereren zij een excessieve stijging van het
reële inkomen. In een geheel andere richting wijzen de gegevens
betreffende de rest-sector. De stijging van het totale inkomen der
loontrekkers en van dat der zelfstandigen bedraagt in deze sector
1) Zie Tabel VII, regel 6.
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16z en 139 0~o tegenover een stijging van respectievelijk 2zI en
258 0~o voor het gehele bedrijfsleven. Deze tegenstelling laat er
nauwelijks twijfel over bestaan, dat in 195o het reële inkomen der
loontrekkers en vooral dat der zelfstandigen in de rest-sector be-
neden de vergelijkbare waarden betreffende het gehele bedrijfs-
leven bleven en derhalve ruimschoots lager kwamen te liggen dan
het, voor elk van beide grootheden voorkomende, peil in I 938.

Ter verkrijging van een meer gedetailleerd inzicht in de recente
wijzigingen van de inkomensverdeling is vervolgens het onderzoek
aan de orde naar de inkomensaerschuiaingen, die volgens andere l~nen
verlopen dan correspondeert met de algemene functionele aerdeling.

In de eerste plaats zou het interessant zijn de, voor dit doel
belangrijke gegevens der belastingstatistiek in een samenvattend
overzicht op te stellen om aan de hand hiervan de verschuivingen
tussen de verschillende inkomensgroepen na te gaan. Helaas is
een dergelijke opstelling niet mogelijk en wel door drie oorzaken,
namelijk de vóórheffing van de loonbelasting, de in uitvoering
zijnde mechanisatie bij de belastingdienst en de achterstand in de
aanslagregeling. Verwacht mag worden, dat het vertragend effect
zal afnemen, maar dit neemt niet weg, dat er tot nu toe nog geen
officiële cijfers over de personele inkomensverdeling konden worden
gepubliceerd met betrekking tot de na-oorlogse periode. De buiten-
gewone aetualiteit van dergelijke gegevens heeft het C.B.S. ertoe
geleid de genoemde drie obstakels te omzeilen en door middel van
een representatief steekproefonderzoek voorlopige cijfers te ver-
schaffen voor het jaar Igq.8. De steekproef had betrekking op o,6 0~0
van alle op de beschrijvingslijsten der inkomstenbelasting voor-
komende personen. Daarnaast werden bijschattingen gemaakt voor
inkomens beneden f q..ooo,- voor personen die niet in de in-
komstenbelasting vallen. Uit het verkregen materiaal kon door
eenvoudige omrekening de verdeling van het aantal belasting-
plichtigen en van hun inkomen over een aantal inkomensgroepen
worden berekend. De uitkomsten zijn, in vergelijking met de over-
komstige gegevens voor het jaar 1941, weergegeven in Tabel VIII 1).

Voor de vergelijking is van 1941 uitgegaan, omdat dit het
laatste jaar is waarvoor een Statistiek der inkomens en vermogens
is gepubliceerd, welke statistiek bovendien - mede in verband
met de invoering van de nieuwe inkomstenbelasting en de loon-

1) Ontleend aan: Inkomensverdeling tgq.8 (voorlopige gegevens), Maandschrift
C.B.S., Jrg. 45, no. ~, blz. ~io~~t i. Dit artikel geeft tevens nadere bijzonder-
heden omtrent de opzet van het steekprcefonderzcek.

6
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belasting per I Januari Igq.I - een uitgebreider aantal gegevens
omvatte dan die betreffende de voorafgaande jaren. Over de
betekenis van de in de tabel gemaakte vergelijking tussen Igq.I en
Igq.8 voor de recente verschuivingen in de inkomensverdeling gaf
het Hoofd van de Afdeling Statistiek der Overheidsfinanciën van
het Centraal Bureau voor de Statistiek het volgende commentaar 1) :

„In deze tabel zijn de cijfers over Igq.8 gesteld naast die
over 1941. Allereerst valt op de sterke stijging zowel van het
aantal belastingplichtigen als van het bedrag hunner in-
komens. Terwijl het aantal belastingplichtigen steeg met
q.I pCt is het bedrag hunner inkomens ongeveer verdubbeld.
In verband hiermede is het gemiddelde inkomen per belasting-
plichtige gestegen vanf I.637 over I gq.I tot f 2.31g over I gq.8.
Deze grote stijging is in hoofdzaak het gevolg van de loons-
verhogingen. Zowel bij de laagste als bij de hoogste groepen
komen evenwel dalingen voor. Zo is het aantal belasting-
plichtigen met inkomens beneden f 2.00o en van minstens
f 50.00o gedaald met resp. ruim 3 en bijna Io pCt. Daar-
entegen is het aantal personen met inkomens van f 2.00o tot
f 50.00o sterk gestegen en wel met 237 pCt."

„Beziet men de in de tabel vermelde verhoudingscijfers
dan blijkt, dat over I 941 nog 82 pCt van alle belasting-
plichtigen een lager inkomen had dan f 2.000. Dit percentage
is gedaald tot 56 over 1948. Het gezamenlijke inkomen dezer
personen is gedaald van q.6 pCt tot 22 pCt van het totaal
van alle inkomens."

„Het aantal personen met een inkomen van minstens
f Io.ooo is van 194.I op Igq.8 slechts gestegen van I,g pCt tot
I,7 pCt van alle belastingplichtigen. Het totaal hunner in-
komens is evenwel gedaald van 18 pCt tot 15 pCt van het
totaal van alle inkomens. Daarentegen is het aantal be-
lastingplichtigen met inkomens van f 2.00o tot f Io.ooo van
Igq.I op Igq.8 gestegen van 17 pCt tot q.2 pCt van alle be-
lastingplichtigen. Hun gezamenlijk inkomen is gestegen van
36 pCt tot 63 pCt van het totaal van alle inkomens."

„Een sterke concentratie der inkomens heeft zich dus vol-
trokken, welke vooral tot uitdrukking komt in de groep be-
lastingplichtigen met inkomens van f 2.00o tot f 5.000. Deze
concentratie vindt haar verklaring hierin, dat de stijging van

1) J. D. A. VtssEx: Inkomensverdeling igq.8, Economisch-Statistische Berichten,
35e Jrg., no. i 738, blz. 6g8.
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het loonpeil voor de lagere loonklassen van meer belang is
geweest dan voor de hogere klassen, dat de stijging van het
ondernemersinkomen als regel daarmee geen gelijke tred heeft
gehouden en dat bij de uit vermogen verkregen inkomens en
bij de pensioenen vrijwel geen sprake is geweest van stijging.
Indien over Igq.I een meer uitvoerige inkomensverdeling ter
beschikking stond, zou ongetwijfeld een en ander nog duide-
lijker blijken."

De vèrgaande nivellering, waarop deze eenvoudige vergelijkingen
reeds wijzen, zal wellicht nog duidelijker tot uitdrukking moeten
komen in de constante aan Pareto, betrokken op de inkomensverdeling
in I gq.8. Daar aangenomen mag worden, dat de uitkomsten van
de steekproef een betrouwbaar beeld geven van de feitelijke in-
komensverdeling, geldt ook voor deze uitkomsten bij benadering
de bekende - in ~ 6 nader toegelichte - wet van PaRETO, althans
wanneer de laagste inkomens buiten beschouwing worden gelaten.
Uit dit materiaal is door het C.B.S. in een gedetailleerd onder-
zoek i) de constante van PnRETO afgeleid voor de opvolgende in-
komensklassen boven f q..ooo.

Reeds de uitkomst voor de inkomensklasse f 4.000;f q..5oo,
namelijk 2 ,oI, vertoont een zeldzame hoogte, vergeleken met alle
in ~ 6 en ~ 7 genoemde cijfers. Evenzo is dit het geval met de
uitkomsten voor de daarboven liggende inkomensklassen, waar-
voor tevens de vergelijkbare waarden betreffende de periode

193~1939 bekend zijn 2):
Steek-
proef
1948 1939

Inkomensklasse f q..5oo-f 7.000 2 ,og I,68
f 7.ooo-f Io.ooo 2 ,og I,6g
f Io.ooo-f 15.00o I,go I,68
f 15.ooo-f 50.00o z,s5 I~75

Voor alle zekerheid is in het onderzoek nagegaan, of de onderlinge
afwijkingen van de constanten van 1948 bij de diverse inkomens-
klassen ook aan het toeval geweten kunnen worden. Hiertoe werd
de onzekerheidsmarge der a's berekend, waarbij bleek, dat de
verschillen inderdaad van toevallige aard kunnen zijn 3). Ervan

1) De verdeling van de inkomens bovenf 4.00o in i948, Statistische en Econo-
metrische Onderzcekingen, N.R. Jrg. g, no. s, blz. g8 v.v.

') Verg. Tabel IV in ~ 6, in het bijzonder a q. t~m a ~ voor elk der betreffende
jaren.

s) Zie, voor de wiskundige uitwerking, het betreffende artikel, blz. too v.v.
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uitgaande dat dit het geval is, werd voorts onderzocht, welke
bovengrens voor de serie opvolgende inkomensklassen genomen
moet worden om bij de beschouwde serie een a met een zo klein
mogelijke variatie te vinden. Met de ter beschikking staande cijfers
werd bij inkomensinterval f q..ooo-f g.ooo een constante met
maximale nauwkeurigheid gevonden en wel a - 2, I I met een
standaarddeviatie o,05. De constante van PARETO z, I I is derhalve
te beschouwen als een optimaal resultaat, representatief voor de
inkomensverdeling in Igq.81).

Om de hoogte van de constante in Igq.8 te toetsen en de be-
tekenis daarvan juist te beoordelen is het van belang een verge-
lijking te maken met de, reeds in Tabel IV gegeven, waarden van
a voor de jaren Ig21 tot en met 193g. De uitzonderlijke hoogte
van de constante in 1948 springt daarbij onmiddellijk in het oog.
De constante schommelde immers in genoemde vooroorlogse jaren
tussen I,66 en I,go met een gemiddelde van I,76. De maximale
waarde van I,go werd uiteraard in het dieptepunt der depressie -
het jaar 1934 - bereikt. In de hausse-jaren Ig25-Ig2g daaren-
tegen varieerde de constante tussen I,7o en I,66 met een ge-
middelde waarde van I,68. In vergelijking hiermede wijst de
waarde van 2, I I in I gq.8 op een buitengewone nivellering in de
inkomensverdeling. De constante in Igq.8 ligt immers I I o~o hoger
dan het „depressiemaximum", 2o o~o hoger dan het gemiddelde
Ig2I-193g en ruim 25 0~o hoger dan het peil in de, voor vergelijking
meest geschikte, haussejaren Ig25-Ig2g.

Ook in de veronderstelling van een ongewijzigde voortzetting
van de trend in het vooroorlogs verloop der constante, is de waarde
in Igq.8 als excessief hoog te kenmerken. De gemiddelde jaarlijkse
stijging van a bedroeg over de periode Ig2o-193g o,ol. Uitgaande
van de gemiddelde constante der jaren Igz5-Igzg en het aantal
jaren tot Igq.8, zou in laatst genoemd jaar de a op I,gg kunnen
liggen. Zelfs de uitkomst op grond van deze zeer bijzondere ver-
onderstellingen - de trend in verbinding met het hausse-peil -
wordt met 6 0~0 overtroffen. De constante van PaRETO in I 948
wijst derhalve op een zeldzaam ver doorgezette afneming van de
ongelijkheid in de inkomensverdeling.

Deze constatering nodigt onmiddellijk uit tot een vergelijking
met de andere - in ~ 6 van nadere toelichting voorziene -

1) Een overeenkomstige afleiding van de constante van PnR~TO voor de in-
komensverdeling in r949 - waarvan de resultaten nog door het C.B.S.
zullen worden gepubliceerd - leverde waarden op, welke nauwelijks ver-
schillen van die betreffende igq8.
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maatstaf voor de ongelijkheid in de inkomensverdeling: de ge-
corrigeerde loonquote 1 ). In de vorige paragraaf is het na-oorlogse
peil van deze grootheid getoetst aan de vooroorlogse gegevens.
Het bleek daarbij, dat de gecorrigeerde loonquote in de na-
oorlogse jaren gemiddeld I2 0~o en in I gq.8 I o o~o boven het peil
der jaren Igz5-Ig2g lag. Zonder verdere detaillering van cijfers
is het wel duidelijk, dat de constante van PARETO na de oorlog
een sprong heeft gemaakt, die de hoge stand van de gecorrigeerde
loonquote naar verhouding verre overtreft. Wanneer men in het
spreidingsdiagram van figuur 3(~ 6), dat de samenhang tussen
de constante van PARETO en de gecorrigeerde loonquote in beeld
brengt, ook voor 1948 het punt tracht aan te brengen, dat de
waarde van beide grootheden voorstelt, blijkt dit ver buiten de
lijn te liggen, die bij benadering door de punten betreffende de
vooroorlogse periode getrokken kan worden. Het verband tussen
het verloop van de constante en dat van de gecorrigeerde loon-
quote, zoals dat in de periode tussen de beide wereldoorlogen
bestond, blijkt dus na de oorlog verbroken te zijn.

De wijzigingen, die zich sinds de laatste oorlog in de structuur
van de inkomensverdeling hebben voltrokken, komen veel sterker
tot uitdrukking in de stand van de constante van PARETO dan in
het peil van de gecorrigeerde loonquote. Hieruit volgt, dat de
verschuivingen naar geringere inkomens-ongelijkheid voor een
belangrijk gedeelte langs andere banen zijn verlopen, dan over-
eenstemt met de algemene functionele verdeling van het nationale
inkomen. Slechts een deel der verschuivingen komt tot uitdrukking
in de gesignaleerde wijzigingen van de functionele inkomens-
verdeling. De overige verschuivingen naar inkomens-ongelijkheid
moeten derhalve plaats hebben gehad óf binnen de heterogene
groepering die als „zelfstandigen" is aangeduid, óf binnen de loon-
trekkersgroepering, óf binnen beide groeperingen.

Het meest voor de hand liggend is de veronderstelling, dat de
bedoelde verschuivingen zich in beide groeperingen hebben voor-
gedaan, omdat de Wet van PARETO is gebaseerd op de personele
inkomensverdeling, waarbij per inkomensklasse in de meeste ge-

t) Omwille van een zuiverder vergelijking zou de loonquote hier betrokken
mceten worden op het totale inkomen der natuurl~ke pe~sonen, mede uit het
oogpunt van de mogelijke invlced van het na-oorlogse belastingstelsel en
de dividendstop. Aangezien zowel in t948 als in tg25-tgsg het inkomen
der natuurlijke personen ca. g8 0,o uitmaakte van het nationale inkomen
zou een dergelijke vergelijking echter géén andere resultaten opleveren dan
die met de gecorrigeerde loonquote van het nationale inkomen.
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vallen zowel zelfstandigen als loontrekkers voorkomen. Bij beide

groeperingen bestaat immers een grote divergentie in inkomens-
hoogte, terwijl voorts een aantal personen naast loon ook „winst-

inkomen" geniet.
De beschouwingen aan de hand van Tabel VII hebben doen

zien, dat de stijging van de inkomens der functionele groepen in

de verschillende sectoren van de volkshuishouding zeer uiteen-

lopend is. Zo stegen de inkomens der zelfstandigen in de industrie

en de landbouw veel sterker dan in de rest-sector. Gezien de
sectoren, waarom het hier gaat, lijkt het aannemelijk, dat vooral
de eigenlijke ondernemerswinsten een bijzondere rol hebben ge-

speeld bij de effectuering van deze tegenstelling. Ook de stijging
van het inkomen der loontrekkers vertoont in de afzonderlijke
sectoren een zeer verschillend beeld. Het duidelijkste voorbeeld
hiervan wordt gegeven door vergelijking van de industrie met de
rest-sector; de stijging beloopt namelijk in de industrie meer dan
het dubbele van die in de rest-sector. Daar in de laatste sector

(handel, verkeer, verzekerings- en bankwezen, vrije beroepen) de

hoger gesalarieerden naar verhouding een ruimere plaats innemen
dan in de industrie, moet wel aangenomen worden, dat de lonen

der eigenlijke arbeiders in sterkere mate zijn gestegen dan die der

hoger gesalarieerden.
Deze globale beschouwingen wijzen er reeds op, dat het de lagere

„inkomensklassen" der zelfstandigen en de hoger geslarieerden uit

de loontrekkersgroepering zijn, die achter zijn gebleven bij de
gemiddelde inkomensstijging, welke sinds de laatste oorlog heeft
plaats gehad. Dit blijkt trouwens in het algemeen ook uit het feit,
dat de bijdrage tot het nationale inkomen uit de rest-sector naar
verhouding veel minder is toegenomen dan het totale nationale
inkomen; in deze sector zijn beide groepen midden-inkomens namelijk
relatief het sterkst vertegenwoordigd. De hier gesignaleerde ver-
schuivingen ten ongunste van de midden-inkomens zijn dan ook
in overeenstemming met het boven geciteerde commentaar van
het C.B.S. bij de vergelijking van de inkomensverdeling van 1948
met die van I gq.I .

De indicaties, die hier langs meer globale weg gevonden zijn,
dienen - in overeenstemming met de opzet van deze paragraaf -
geverifieerd te worden van uit meer gespecificeerde detail-analyses.
Aangetoond zou moeten worden, dat met name de hogere onder-
nemingswinsten en de eigenlijke arbeiderslonen - in nominale en
reële zin - sterker zijn gestegen dan in doorsnee het inkomen
der zelfstandigen, respectievelijk dat der loontrekkers. Wat betreft
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de ondernemerswinsten is het - ook met behulp van de nationale
jaarrekeningen - niet mogelijk, dit op een werkelijk meer ge-
detailleerde en tevens betrouwbare wijze na te gaan dan in de
bovenstaande beschouwingen is gedaan 1). Wat betreft de ar-
beiderslonen en de differentiatie naar geschoolde, geoefende en
ongeschoolde functies, en naar grote steden en het gehele land
wordt onder zekere reserves een nadere detaillering door de be-
schikbare gegevens wel toegestaan.

Ter aanvulling en nadere detaillering van het inzicht in de recente
wijzigingen van de inkomensverdeling is tenslotte het onderzoek
aan de orde naar het na-oorlogse peil van de reële lonen. Het is de be-
doeling daarbij uit te gaan van de lonen van arbeiders, beambten
en overheidspersoneel, ofwel van de loontrekkersgroepering ex-
clusief de hoger gesalarieerden in het bedrijfsleven. Op deze wijze
kunnen de te verkrijgen uitkomsten vergeleken worden met reeds
gevonden resultaten betreffende de gehele loontrekkersgroepering,
ter verkrijging van een beter gefundeerd oordeel over de voltrokken
verschuivingen naar een grotere gelijkmatigheid in de inkomens-
verdeling.

Aangezien het gecombineerde onderzoek aan de hand van per-
sonele inkomensverdeling, constante van PaRETO en functionele
inkomensverdeling alléén voor het na-oorlogse jaar z948 mogelijk
was, wordt ook voor datzelfde jaar de reële loonshoogte aan een
onderzoek onderworpen. Hiertoe moet worden gewerkt met be-
perkt beschikbare statistische gegevens. Een eenvoudige verge-
lijking tussen de voor- en na-oorlogse jaren, zoals voor de loon-
quote en de constante van PaRETO te maken was, is hier namelijk
niet beschikbaar. Wel kunnen op grond van de beschikbare sta-
tistische gegevens berekeningen worden gemaakt, waardoor een
zekere vergelijking mogelijk is, welke echter niet als feilloos kan
worden aangemerkt.

Zo kan getracht worden een, voor de sociale toeslagen, gecorri-

1) Een verantwoorde splitsing van het totale inkomen der zelfstandigen naar
ondernemersloon, rente, huur, pacht en winst, volgens welke de ontwikkeling
van elk der componenten gevolgd zou kunnen worden, is op grond van het
bekende statistische arsenaal niet uitvoerbaar. Een ruwe benadering van
deze componenten is beproefd in: De verdeling van het nationale inkomen
en de ontwikkeling der reële inkomens, Mededelingen van het C.S.W.V.,
ge Jrg., No. s3, blz. 2q.6. Dit leidde tot winsten in tgq.8 en igq.g van resp.
0,8 en i,7 mld. guldens, t.w. resp. iq. en 25 0~o van het totale inkomen der
zelfstandigen. Gezien de gebezigde methode is het moeilijk de waarde van
deze cijfers te beoordelen.
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geerde loonindex af te leiden teneinde deze te kunnen vergelijken
met de index van de prijzen van het gezinsverbruik. Aansluitend
bij een eerder opgestelde berekening 1) zal éérst een algemeen
loonindexcijfer worden berekend op grond van de gemiddelde
daglonen volgens de Rijksverzekeringsbank en enkele andere loon-
gegevens. Daarna zal het verkregen resultaat vergeleken worden
met een in het najaar 194g opgestelde berekening, die voornamelijk
de lonen in de industrie betrof.

Voor de industrie bedroeg, volgens de statistische gegevens van
de Rijksverzekeringsbank, het gemiddelde dagloon in 1946 f 5,88,
in 1947 f 6,58 en in Ig48f 6,82 tegen f 3,37 in 1938. Deze cijfers
behoeven nog correctie. Zoals bekend, worden de lonen door de
R.V.B., voorzover benedenf4,- per dag, tot dit bedrag verhoogd,
de lonen boven f 8; per dag tot deze grens verlaagd. In 1947
is dit grensbedrag opf Io,- gebracht. Volgens een hiernaar door
het C.B.S. ingesteld onderzoek behoren de daglonen voor 1938,
I 946, I 94.7 en I 948 met respectievelijk 5, I 3, 7 en 7 0~o te worden
verhoogd. Het gemiddeld dagloon komt aldus voor deze jaren
respectievelijk op f 3~54~.Í~6,65, f 7,05 en f 7,30. Hieruit volgt, dat
op basis 1938 - Ioo, de indexcijfers van het verdiende loon in de
industrie voor I946, I gq.7 en I 948 respectievelijk I 88, I gg, en 206
bedragen.

Het tot nu toe verkregen resultaat zou vergeleken kunnen worden
met de, door het C.B.S. perhalfjaar gepubliceerde indexcijfers van
de verdiende uurlonen in vier takken van nijverheid: burgerlijke
en utiliteitsbouw, steenkolenmijnen, metaalnijverheid en textiel-
industrie. Deze indexcijfers, bedragen, op basis 1938~193g -loo,
voor de jaren I 946, I 947 en I gq.8 respectievelijk I 80, I g3 en 2oq..
Beide reeksen indices blijken redelijk goed met elkaar overeen te
komen. Dat de laatste reeks lager uitvalt is onder meer te verklaren
uit het feit, dat zij slechts betrekking heeft op volwassen mannelijke
arbeiders, terwijl de vrouwen- en jeugdlonen - die wel in de
eerste reeks zijn begrepen - relatief sterker zijn gestegen.

In het boven berekende indexcijfer van zo6 voor het jaar 1948
is nog geen rekening gehouden met kinderbijslag en gratificatie.
De door de werkgevers op te brengen premie voor kinderbijslag
is voor dit jaar 6 0~0, terwijl voor de gemiddeld uitgekeerde grati-
ficatie tenminste I o~o in rekening moet worden gebracht. De ge-
middelde arbeidsinkomens zijn uit dezen hoofde 7 0~o extra ge-

') A. M. F. SMULDExs en A. I. V. M.~sstzzo: „Consumptieniveau en Inkomens-
verdeling", Maandschrift Economie, Maart cgq.g, blz. 257 v.v.
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stegen en het indexcijfer van de verdiende lonen ( incl. sociale
toeslagen) in de industrie bedraagt in Igq.B derhalve s2o.

Hiertegenover staat, dat, als jaargemiddelde van Igq.8, het prijs-
indexcijfer van het gezinsgebruik, gewogen volgens het voor-
oorlogs consumptiepakket, op 206 en volgens het na-oorlogse
pakket 1) op 188 komt (basis 1938~193g - Ioo; C.B.S.-gegevens)
Uitgaande van de vooroorlogse besteding van het inkomen blijken
derhalve in 1948 de lonen in de industrie gemiddeld 7 o~o méér
te zijn gestegen dan de prijzen van het gezinsgebruik (- kosten
van levensonderhoud).

Ook voor de vaststelling van de loonindex voor de loontrekkers
werkzaam in handel, verkeer, verzekerings- en bankwezen, vr~e beroepen
enz. (overige sectoren behalve landbouw en overheidsapparaat) is
gebruik te maken van de gemiddelde daglonen uit de statistiek
van de Rijksverzekeringsbank. Het gemiddelde dagloon bedraagt
voor deze bedrijfsklassen in 1938 en Igq,8 respectievelijk f 3,85 en
f 6,70. Passen wij hierop de correcties als bovenbedoeld toe, dan
komt het gemiddelde dagloon respectievelijk op f 4,05 en f 7,20
en komt het indexcijfer van het verdiende loon, op basis 1938 -
Ioo, in 1948 op 178. Na correctie voor de wijzigingen in de sociale
toeslagen, blijkt in deze bedrijfsklassen het indexcijfer van de ver-
diende lonen ( incl. sociale toeslagen) in I 948 op I go te liggen.

In de landbouw ligt, als jaargemiddelde van Igq.8, het indexcijfer
van uurlonen volgens regelingen op 254. ( basis 1938~193g - Ioo;
C.B.S.-gegevens). Aannemende, dat de gemiddelde afwijking tussen
regelings- en verdiende lonen in de landbouw in dat jaar gelijk
is aan die in de industrie kan het indexcijfer van de verdiende
lonen in de landbouw op 297 worden gesteld. Na correctie voor
de wijzigingen in de sociale toeslagen blijkt in de landbouw het
indexcijfer van de verdiende lonen ( incl. sociale toeslagen) in I 948
op 318 te liggen.

Voor het overheidspersoneel zijn de inkomens veel minder gestegen
dan voor de andere loontrekkers; de stijging van het gemiddeld
inkomen van I 938 op I 948 mag hier op rond 50 0~o worden gesteld 2).
i~ De basering op het voortschrijdende na-oorlogse pakket heeft het nadeel,

dat de invloed van gedwongen verschuívingen in consumptiegewoonten door
prijsstijgingen is verwerkt; de basering op het onveranderd vooroorlogs
pakket heeft het nadeel, dat dit pakket niet meer aan de realiteit beantwoordt
voorzover vrijwillige veranderingen in de consumptiegewoonten hebben plaats
gehad. Omvoorzichtigheidsredenen isde keuze hierop de tweede basisgevallen.
Verg. voor de afleiding van deze nominale inkomensstijging Bijlage q. van
het door de Sociaal-Economische Raad uitgebrachte „Advies inzake de in
de naaste tcekomst te voren loon- en prijspolitiek", 's-Gravenhage iggc.

s~
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De samenstelling van het algemeen loonindexc~fer op basis van de

aantallen personen in elk der vier bovengenoemde groepen leidt
tot het resultaat, dat dit, na correctie voor sociale toeslagen, in
I g48 de hoogte van 2 I 2 heeft bereikt.

Deze uitkomst kan weer vergeleken worden met het prijs-
indexcijfer van het gezinsverbruik (gewogen volgens het vooroorlogs
consumptiepakket), dat in I gq.8 gemiddeld op 206 ligt. Hieruit
resulteert, dat in 1948 het algemeen gemiddelde der lonen (incl.
sociale toeslagen) 3 0~o méér is gestegen dan de prijzen van het
gezinsgebruik (kosten van levensonderhoud).

Wat in het bovenstaande is afgeleid op grond van de gemiddelde
daglonen volgens de Rijksverzekeringsbank en enkele andere loon-
gegevens dient niet opgevat te worden als een exacte berekening.
Exactheid kan bij de - ook kwalitatieve - beperktheid van de
beschikbare statistische gegevens op dit punt niet worden bereikt.
Het bovenstaande is te beschouwen als een benadering, die vol-
doende gebaseerd is om te mogen aannemen, dat het reële loon-
peil in Nederland in het algemeen ( in doorsnee voor het gehele
economische leven) minstens met 3 0~o en in de industrie minstens
met 7 0~o is gestegen van I 938 op I 948.

Dat de algemene stijging geringer is dan die in de industrie is
het gevolg van het feit, dat er in enkele sectoren, namelijk in de
tweede en in de vierde groep (handel, verkeer enz. en Overheid),
een daling in het reële loonpeil heeft plaats gehad. De invloed hier-
van op het gewogen gemiddelde wordt niet gecompenseerd door
de sterke stijging van het reële loonpeil in de landbouw (ruim
50 0~0), doordat het aantal agrarische loontrekkers slechts ongeveer
een tiende deel vormt van het totale aantal.

In de tot nu toe bereikte resultaten is géén rekening gehouden
met de sinds I938 ingevoerde verbeteringen op het gebied van de
sociale voorzieningen. Daar deze voordelen op ca 5 0~o van het loon
zijn te stellen 1) , komt het algemene loonindexcijfer, na correctie
met betrekking tot de sociale voorzieningen, op 223 en het loon-
indexcijfer voor de industrie op z31. Na confrontatie met het
prijsindexcijfer van het gezinsgebruik blijken tussen 1938 en 1948
de reële lonen - in de ruimste zin genomen - in het algemeen

1) Zie voor de benadering van de verhoging der lonen door deze sociale voor-
zieningen (vacantietceslag, Ziekenfondsenbesluit, Ziektewet en verevenings-
hefTing) Bijlage 5 van het door de Sociaal-Economische Raad uitgebrachte
„Advies inzake de in de naaste toekomst te voeren loon- en prijspolitiek",
's-Gravenhage i95c. De ramingen voor het totaal variëren in de bijlage van
3~5 tot 6 0~o van het loon.
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ongeveer met 8 0~o en in de industrie ongeveer met I2 0~o te zijn
gestegen.

Met het resultaat van bovenstaande benadering, voorzover het
betrekking heeft op het loonpeil in de industrie, kunnen de uit-
komsten van een onderzoek 1) uit het najaar 194g vergeleken
worden. In dit onderzoek is getracht de gemiddelde levensstandaard
van arbeidersgezinnen vast te stellen door een combinatie van de
jaarlijkse statistiek van het C.B.S. van de verdiende lonen in de
nijverheid, de indexcijfers van de prijzen van het gezinsverbruik,
de uitkeringen ingevolge de kinderbijslagverzekering en enkele
aanvullende gegevens. Door uit te gaan van de gegevens, die
betrekking hebben op October~November 193g en op November
1948 kon de levensstandaard op het laatste tijdstip worden uit-
gedrukt in procenten van de stand op het eerste tijdstip. Voor een
arbeidersgezin met twee, respectievelijk drie niet-verdienende kin-
deren (beneden 16 jaar) kwam de gemiddelde levensstandaard
op Iog o~o respectievelijk op I 14.,5 0~o te liggen.

Rekening houdend met de enigszins andere opzet van deze
berekening kan vastgesteld worden, dat haar resultaat redelijk
overeenkomt met de Io7 0~0, die volgens onze benadering het reële
loonpeil, gemiddeld over I gq.8, in procenten van dat voor I938
tot uitdrukking brengt. In het onderzoek naar de gemiddelde
levensstandaard is exclusief uitgegaan van arbeidersinkomens, in
tegenstelling tot onze benadering, waarin ook de beambten met
hun gedaalde levensstandaard 2) zijn begrepen. Het onderzoek
neemt bovendien slechts gezinnen, die door hun samenstelling een
relatief gunstiger standaard hebben gekregen dan gezinnen met
een of geen kind. Dit zijn enige van de redenen, waarom de uit-
komsten van het onderzoek - ondanks het buiten beschouwing
laten van de gratificatie - iets hoger moeten uitkomen dan het
resultaat van onze benadering.

Het onderzoek naar de gemiddelde levensstandaard der arbeiders-
gezinnen geeft niet alleen gelegenheid tot een vergelijking met onze
benadering, maar biedt tevens de mogelijkheid om na te gaan in
hoeverre het reële loon van de afzonderl~ke arbeidersgroepen afze~ijkt van het

i) „Koopkracht van de lonen en de levensstandaard der arbeidersgezinnen",
in „Mededelingen" van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, 4e Jrg.,
pag. i 8 i v.v.

s) De daling van de koopkracht van deze grcep is quantitatief nagegaan in:
„De levensstandaard der beambtengezinnen" in „Mededelingen" van het
C.S.W.V., q.e Jrg., pag. 2oi v.v. Zij bedraagt van tgq.o op tgq.8 28 tot g7 0~0
voor de salarisgrcepen f 4.00o tot f iq..ooo van igqo.
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gemiddelde. Bij de berekening van de gemiddelde levensstandaard
is namelijk uitgegaan van de in de maanden October~November
193g, respectievelijk November Igq.8, vastgestelde landelijk ge-
middeld verdiende weeklonen voor arbeiders in geschoolde, ge-
oefende en ongeschoolde functies in vrijwel het gehele industriële
bedrijfsleven, volgens de jaarlijkse statistiek van het C.B.S. i) :

geschoold gecefend ongeschoold gemidd.')
Oct.~Nov. 1939 -.... f s6,83 .f 22~94 .Í 20~42 .Í~ 23,72
Nov. i948 .. . . . . . . . . f 51,82 .Í~ 47,78 f 45~78 .Í~ 48~73

Hiernaast kunnen de overeenkomstige C.B.S.-gegevens voor de
grote steden - gemeenten met 200.00o en meer inwoners -
worden gesteld:

geschoold gecefend ongeschoold gemidd. s)
Oct.~Nov. Ig39 . - . . . .f 32~25 .Í~ 27~59 .Í~ 25~34 .Í~ 29~63
Nov. i948 ..... . ... . .Í~ 55~82 .Í 51~22 .f~ 48,83 .f 53,st

Op dezelfde wijze als in het onderzoek is gedaan, kan op grond
van deze gegevens het reële loonpeil in November 1948 (October~
November 193g - Ioo) worden berekend voor gezinnen van ge-
schoolden, geoefenden en ongeschoolden zonder kinderen, met een
kind, met twee en drie kinderen, zowel voor het gehele land als
voor de grote steden.

Deze nadere uitwerking van het onderzoek naar de gemiddelde
levensstandaard is reeds verricht in een beschouwing over het
reële loonpeil van D. ROEMERS 4). Uit deze berekening resulteren
de volgende cijfers: (zie tabel blz. gq.).

Met behulp van deze tabel kan een goed inzicht worden verkregen
in de wijzigingen sinds 1938 in de reële lonen der afzonderlijke
arbeidersgroepen, mits de eigenlijke betekenis van de indexcijfers
nauwkeurig in het oog wordt gehouden. Dit laatste moet met
nadruk gesteld worden. De in de tabel weergegeven cijfers zijn
namelijk niet bruikbaar voor een onderlinge vergelijking van de
reële lonen, omdat zij niet dezelfde basis hebben. Elke groep (ge-
schoolden, geoefenden of ongeschoolden) heeft zijn eigen basis en

Weergegeven in Statistisch Bulletin van het C.B.S., Jrg. igq.g, no. 73,
i g Augustus 1949-
Gewogen gemiddelde, volgens de onderlinge verhouding tussen geschoolde,
gecefende en ongeschoolde arbeiders: 35 0~0, q.2 0~o en 23 0~0.
Gewogen gemiddelde, volgens de onderlinge verhouding: 51 0,0~ 34 oro en

0~5 0.
„Het reële loonpeil in Nederland", Weekblad Economisch-Statistische
Berichten, 34e Jrg., no. i697, pag. go8 v.v.
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TABEL IX
Reéel loon~ieil r948 in ~iercenien van r939 voor de afzonderlijke groepen industrie-

arbeiders I)
(1939 - Ice)

Gezinnen
zonder

kinderen

Gehele land:
Gemiddeld . . . . . . .
Geschoolden . . . . .
Geoefenden . . . . . .
Ongeschoolden . . .

Grote steden:
Gemiddeld . . . . . . .
Geschoolden . ....
Geoefenden . . . . . .
Ongeschoolden . . .

99
93
I00
I08

86
83
8g
93

Gezinnen
met één

kind

I oq.
97
Io5
I13

90
87
93
97

Gezinnen
met twee
kinderen

Iog
Io2
III
IIg

95
91
98

I02

Gezinnen
met drie
kinderen

Ilrj
Io7
716
Is5

99
95

I02
I07

de bases verschillen onderling in zoverre de reële lonen der af-
zonderlijke groepen in 193g van elkaar afweken.

Uit de tabel kan bijvoorbeeld niet afgelezen worden, dat de
reële lonen (gezinnen zonder kinderen) gemiddeld genomen voor
het gehele land hoger liggen dan gemiddeld genomen voor de
grote steden, afgaande op de respectievelijke cijfers gg en 86.
Deze cijfers geven immers slechts aan, dat voor de gezinnen zonder
kinderen in I 948 de reële lonen gemiddeld weer op het oorspron-
kelijk peil liggen, terwijl zij voorzover het alleen de grote steden
betreft in 1948 gemiddeld 14 0~0 lager liggen dan in 193g het
geval was.

In zekere zin is het een gebrek van tabel IX, dat de basis van
de indexcijfers niet of althans niet eenvoudig kenbaar is. Voor
een onderlinge vergelijking van de reële lonen der verschillende
arbeidersgroepen in 1948 moeten de cijfers uit tabel IX op een-
I) Deze titel van de tabel vervangt die uit het E.S.B.-artikel („Vergelijking

reëel loonpeil 1938-Igq.8 van; industrie-arbeiders"), omdat de laatste titel
suggereert, dat aan de hand van deze indexcijfers het reële loon in Igq.8
voor de afzonderlijke groepen onderling vergeleken kan worden. Onvoldoende
is ermede weergegeven, dat in verticale richting alle cijfers verschillende
bases hebben en dat de cijfers voor elke groep afzonderl~k aangeven in hce-
verre het reële loon in 1948 afwijkt van dat in 193g.
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zelfde basis gebracht worden. Dit kan geschieden met behulp
van de gegevens, die voorafgaande aan tabel IX zijn vermeld.
Enerzijds kan worden uitgegaan van het gemiddeld verdiende
weekloon van ongeschoolde arbeiders in October~November 193g
(f zo,42), anderzijds van het gemiddeld verdiende weekloon van
ongeschoolde arbeiders in November Ig48 (.Í~ 45~78). In het eerste
geval (basis A) wordt - via een confrontatie met de gestegen
prijzen van het gezinsgebruik - becijferd in hoeverre het reële
loon van de verschillende arbeidersgroepen tot November Igq.8
gestegen is boven dat van de ongeschoolden in October~November
193g. In het tweede geval ( basis B) wordt het nominale loon - in
dit geval tevens het reële loon - uitgedrukt in percenten van dat van
de ongeschoolden in November Igq.8. Dit is toegepast in Tabel X.

TABEL X
Yergelijking van het reële loonpeil der afzonderlijke groepen industrio-arbeiders in

Noaem5er ryg8
(Basis A: gemiddeld weekloon der ongeschoolden in 193g - Ioo;
Basis B: „ „ „ „ „ 1948 - I00)

Gezinnen
zonder

kinderen

Gehele land:
Gemiddeld . . . . .
Geschoolden .. . .
Geoefenden.....
Ongeschoolden . .

A.

I15
i22
I13
Io8

B.

Io6
I13
Io4
I00

Grote steden:
Gemiddeld . . . . .
Geschoolden .. . .
Geoefenden.....
Ongeschoolden . .

I2~j
132
I2I
lII

IIÓ
I22
II2
I02

Gezinnen
met één

kind

A.

I20
I28
I18
I13

B.

III
I18
Iog
Io4

131
137
12Ó
IIÓ

I2I
I27
lIÓ
Io8

Gezinnen
met twee
kinderen

A.

I26
133
I 24.
IIg

B.

IIÓ
I23
Ilrj
I10

137
143
132
I22

I27
132
I22
I13

Gezinnen
met drie
kinderen

A.

132
139
130
I25

B.

I22
I2g
I20
IIÓ

143
149
138
I28

133
138
I28
IIg

De in tabel X 1), kolom A, vermelde cijfers betreffende onge-
I) Deze tabel geeft, evenals de vorige, een geflatteerd beeld van het reële

loonpeil van de gezinnen met kinderen, aangezien - op grond van be-
rekeningen van het C.P.B. - aangenomen moet worden, dat de K.v.L.
sinds de oorlog relatief sterker zijn gestegen naarmate de gezinnen meer
leden tellen. Een nog nauwkeuriger vergelijking zou moeten uitgaan van
het reëel loonpeil gemiddeld per gezinslid of per verbruikseenheid.
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schoolden ( gehele land) zijn dezelfde als in Tabel IX op de over-
eenkomstige plaatsen staan vermeld: Io8, I13, IIg en Iz5. Deze
cijfers zijn in Tabel X echter onmiddellijk vergelijkbaar met die
betreffende de overige arbeidersgroepen. Wegens de aard der
berekening bestaat er bovendien dit verband, dat elk cijfer uit
kolom A in kolom B is uitgedrukt in percenten van Io8.

Bij nadere beschouwing van de cijfers der beide tabellen is het
mogelijk het reële loonpeil der afzonderlijke arbeidersgroepen meer
gedetailleerd na te gaan.

Bezien wij in de eerste plaats de gezinnen zonder kinderen dan
valt het op, dat slechts voor de geschoolden het reële loon ( gehele
land) in 1948 duidelijk lager ligt dan in 193g, namelijk ca 7 0~0.
Het cijfer, dat vergeleken kan worden met I o8 (ongeschoolden)
is hier Iz2. Ondanks de relatieve achterstand in stijging blijkt het
reële loon der geschoolden altijd nog 13 0~o hoger te Iiggen dan dat
der ongeschoolden. Het reële loon der geoefènden, dat weer het voor-
oorlogse peil heeft bereikt, overtreft dat der ongeschoolden
met q, o~o.

De marges, waarmede het gemiddelde loon der geoefenden,
respectievelijk der geschoolden dat der ongeschoolden overtreffen,
blijken derhalvé q. o~o en 13 0~o te bedragen. Volgens de boven-
vermelde gegevens betreffende de gemiddeld verdiende weeklonen
in I93g bedroegen in dat jaar de overeenkomstige marges I z o~o
en 31 0~0. Klaarblijkelijk heeft er tussen 193g en Ig48 een diep-
ingrijpende nivellering plaats gehad. Dit resultaat is bewerkstelligd
door een loonstijging der ongeschoolden, die de loonstijging der
geoefenden en die der geschoolden verre heeft overtroffen. Uit-
gedrukt in percenten van de loonstijging der ongeschoolden be-
draagt de loonstijging der geoefenden, respectievelijk der ge-
schoolden slechts 93 0~o en 86 0~0. Duidelijkheidshalve kan deze
samenhang als volgt kort worden samengevat:

Geschoolden .. . . . . . . . . . . .

Gecefenden .............

Ongeschoolden ..........

marges in beloning

1939 1948

131

Ii2

I00

I13

Io4

Ioo

loonstijging
I 939-1948

86

93
I00
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In de tweede plaats is het opvallend, dat in Tabel IX de cijfers
voor de grote steden zo veel lager liggen dan die voor het gehele land.
Zij wijzen voor de gezinnen zonder kinderen aan, dat de reële
lonen in 1948 van ongeschoolden, geoefenden, geschoolden en
gemiddeld voor deze drie groepen respectievelijk 7 0~0, I I o~o,
17 0~o en Iq. o~o lager liggen dan die in 193g. Bezien wij echter
Tabel X, dan blijken deze reële lonen der stedelingen ruimschoots
hoger te liggen dan die voor het gehele land. De reële lonen van
de ongeschoolden, geoefenden, geschoolden en gemiddeld voor deze
drie groepen in de grote steden overtreffen namelijk die betreffende
het gehele land met respectievelijk 2 0~0, 8 0~0, 8 0~o en 7 0~0. Dit
is mogelijk, omdat de marges tussen de lonen in de grote steden
en betreffende het gehele land in 193g een opmerkelijke grootte
hadden en de inkomensnivellering deze marges tot kleine pro-
porties heeft teruggebracht. Volgens de gegevens betreffende de
landelijk gemiddeld verdiende lonen in 193g lagen de lonen der
ongeschoolden, geoefenden, geschoolden en gemiddeld voor deze
drie groepen in de steden respectievelijk 28 0~0, 20 0~0, 20 0~o en
25 0~o hoger dan die betreffende het gehele land. In Igq.8 bedroegen
deze marges nog slechts respectievelijk 8 0~0~ 7 0~0~ 7 0~o eri 9 0~0.
De inkomensnivellering heeft deze marges derhalve tot ca 1 ~3 terug-
gebracht; desondanks liggen in I gq.8 de reële lonen in de grote
steden op een hoger peil dan gemiddeld over het gehele land.

Tenslotte kan uit de tabellen de betekenis van de kinderb~slag
voor het reële loonpeil worden afgelezen. Het reële loon blijkt -
zowel in de grote steden als over het gehele land - per kind met
4 à 5 0~o verhoogd te worden i). De onderlinge verhouding in
beloning van ongeschoolden, geoefenden en geschoolden wordt
hierdoor derhalve niet of nauwelijks beïnvloed.

In de beschouwingen bij Tabellen IX en X is, voor de analyses
van de mate waarin het reële loon van de afzonderlijke arbeiders-

'groepen afwijkt van het gemiddelde, uitgegaan van het onderzoek
naar de gemiddelde levensstandaard der arbeidersgezinnen. Hierbij
is buiten het verdiende loon slechts rekening gehouden met de
kinderbijslag. De gemiddeld uitgekeerde gratificatie en de sinds
de oorlog ingevoerde verbeteringen op het gebied der sociale aoor-
zieningen, tezamen neerkomend op ca 6 0~o van het loon, zijn in
het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wanneer ook het

i) Dit betekent uiteraard niet, dat met het aantal kinderen ook het reële in-
komen per gezinslid tceneemt, maar dat de discrepantie tussen het reële
loon van de gezinnen z.k, en dat van de gezinnen met één of méér kinderen
van i93g op igq.8 kleiner is geworden.

7
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laatste in berekening wordt genomen blijkt, dat gemiddeld voor
het gehele land het reële loon der geschoolden ( gezinnen zonder
kinderen) op ongeveer vooroorlogspeil ligt, terwijl dat der overige
arbeidersgroepen, met of zonder kinderen, dit peil in ruime mate
te boven gaat. Op dezelfde wijze blijkt voor de grote steden, dat,
voorzover het gezinnen zonder kinderen betreft, voor de ge-
schoolden en geoefenden het reële loon nog beneden vooroorlogs
peil ligt en, voorzover het gezinnen met één kind betreft, dit slechts
het geval is voor de geschoolden. Ter geruststelling moet hier
echter tegenover gesteld worden, dat - zoals boven is aan-
getoond - de reële lonen der stedelingen voor àlle arbeiders-
groepen ruimschoots hoger liggen dan die betreffende het gehele
land.

Het onderzoek naar de reële loonshoogte, gedifferentieerd naar
economische sectoren, naar geschoolde, geoefende en ongeschoolde
functies, naar aantal kinderen en naar het onderscheid grote steden
en gehele land, heeft een aantal nieuwe karaktertrekken van de
na-oorlogse inkomensverdeling aan het licht gebracht. Deze kunnen
dan pas ten volle worden gequalificeerd indien zij worden bezien
in vergelijking met de gegevens betreffende de gehele loontrekkers-
groepering. Dat de reële lonen ( inclusief sociale voorzieningen) in
1948 in doorsnee 8 o~o boven het peil van 1938 lagen, geeft pas
een juiste indruk bij confrontatie met het feit, dat het reële inkomen
per luontrekker in hetzelfde jaar 5 0~o beneden het overeenkomstige
peil bleef. Hoewel aan beide benaderingen fouten zullen kleven,
maakt de grootte van het verschil toch wel duidelijk, dat de „hoger
gesalarieerden" uit de loontrekkersgroepering sinds de oorlog hun
reële inkomen in belangrijke mate hebben zien dalen 1). Binnen deze
groepering heeft dus een sterke nivellering plaats gehad. De index-
cijfers betreffende de functionele groepen arbeiders tonen op hun
beurt, dat ook binnen de arbeidersgroep de nivellering ver is voort-
geschreden. Met betrekking tot de verschillen tussen grote steden ~
en het gehele land doet zich hetzelfde verschijnsel voor.

Zonder nog met verdere onderlinge cijfervergelijkingen te ad-
strueren, is het klaarblijkelijk, dat de laatste detailleringen van
ons onderzoek bevestigen en verduidelijken, dat de recente ver-
schuivingen in de structuur van de inkomensverdeling in hoofdzaak

1) Aangezien het aantal van hen, die „hoger gesalarieerde" functies bezetten,
ten hoogste 20 0~o uitmaakt van het totale loontrekkers-aantal, mcet het
reële inkomen van deze categorie sinds i938 met méér dan go a~a zijn terug-
gelopen.
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ten ongunste van de gevarieerde en moeilijk te begrenzen groep
van midden-inkomens hebben plaats gehad.

~ Iz. Draagw~dte en aard van de recente w~zigingen in de structuur van
de inkomensverdeling

In de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk werd eerst op
globale wijze en daarna volgens een systeem van toenemende
detaillering getracht de typische karaktertrekken van de na-
oorlogse inkomensverdeling bloot te leggen. Het bleek daarbij,
hoezeer het van belang is de nieuwe inkomensstructuur langs ver-
schillende wegen en volgens gevarieerde methoden te toetsen. Zowel
de globale als de detail-analyse zouden op zichzelf een eenzijdig
beeld van de nieuwe structuur kunnen geven. De simultane be-
schouwing van de resultaten van beide soorten van onderzoek
biedt de beste kans om tot een betrouwbaar inzicht te geraken.
Een fijnere detaillering blijft voor sommige onderdelen van de
inkomensverdeling nog wel mogelijk, maar deze zou eerder ballast
dan bijstand betekenen voor het doelmatig onderzoek. Om de
recente wijzigingen in de structuur van de inkomensverdeling naar
haar specifieke eigenschappen te beoordelen, lijken de analyses in
de vorige paragrafen - mede bezien tegen de achtergrond van
de beperkte beschikbaarheid der gegevens - voldoende betrouw-
baar gebaseerd.

Van bijzondere betekenis is reeds het aangetoonde feit, dat
sinds de oorlog zowel de loonquote van het nationale inkomen
als de gecorrigccrde loonquote in ruime mate boven het peil zijn
komen te liggen dat volgens de gegevens over de laatste dertig
jaar en de daarin schuil gaande ontwikkelingstendenzen zou
kunnen worden verwacht. Gezien het verschijnsel, dat - zoals in
~ 7 met voorbeelden en motivering is geadstrueerd - de loonquote
over het tijdsverloop van vele decennia nauwelijks enige variatie
pleegt te vertonen, is dit als een zeer opmerkelijk feit te kenmerken.

Deze indruk is nog versterkt door de uitkomsten van de be-
nadering van de reële inkomens der loontrekkers en der zelf-
standigen. Het reële inkomen per loontrekker bleek voor elk na-
oorlogs jaar hoger te liggen ten opzichte van het peil van de
hausse-jaren Igz5-Igzg dan dat per zelfstandige. Uit alle be-
proefde vergelijkingen resulteerde, dat de onderlinge verhouding
tussen het reële inkomen per loontrekker en dat per zelfstandige,
zoals die in voor vergelijking vatbare voor-oorlogse jaren voorkwam,
in de na-oorlogse jaren werd overtroffen.

Vervolgens is gebleken, dat de na-oorlogse loonquoten van de
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bijdragen (aandelen) in het nationale inkomen der belangrijkste
economische sectoren een sterk uiteenlopend ontwikkelingsbeeld
te zien gaven. Voor de ruim toenemende bijdragen tot het nationale
inkomen van de industrie en van de landbouw vertoonden de
respectievelijke loonquoten een opvallende daling; voor de terug-
lopende bijdrage van het overige deel van het bedrijfsleven gaf
de loonquote daarentegen een ruime stijging te zien. De daling
van de industriële loonquote tegenover de stijging van de loon-
quote betreffende de rest-sector, riep - gezien de typische samen-
stelling van deze sectoren naar bijzondere soorten van „zelf-
standigen" en loontrekkers - de vraag op, of een dergelijke
tegenstelling niet een aanwijzing vormt voor een teweeg gebrachte
inkomensnivellering binnen de loontrekkersgroepering en tussen
de groepen, die onder de term „zelfstandigen" worden samengevat.

Waar met behulp van de functionele verdeling van het nationale
inkomen niet veel meer dan een suggestie kan worden gedaan, gaf
het onderzoek aan de hand van de personele inkomensverdeling
duidelijk uitsluitsel. De door een recente steekproef van het C.B.S.
mogelijk gemaakte vergelijking van een na-oorlogse personele
inkomensverdeling met de oudere gegevens leidde tot het resultaat,
dat de sinds de oorlog doorgezette afneming van de inkomens-
ongelijkheid grotere afinetingen heeft aangenomen dan met behulp
van de functionele inkomensverdeling tot uitdrukking kan worden
gebracht. De constante van PARETO bereikte in Igq.8 een nauwelijks
gekende hoogte, vergeleken met alle waarden die in ver uiteen-
lopende tijdvakken voor tal van landen in de literatuur bekend zijn.

Uit de combinatie van de afzonderlijke onderzoekingen liet zich
afleiden, dat het in hoofdzaak de gevarieerd samengestelde en
moeilijk te begrenzen groep van midden-inkomens is geweest,
die in belangrijke mate is achtergebleven bij de gemiddelde
inkomensstijging, welke sinds de laatste wereldoorlog heeft plaats
gehad.

Dat de hoger gesalarieerden uit de loontrekkersgroepering dit
lot met de overige midden-inkomenstrekkers hebben gedeeld moest
betekenen, dat het reële arbeidsloon in verhouding tot het voor-
oorlogse peil méér gestegen zou zijn dan het doorsnee reële in-
komen van de gehele loontrekkersgroepering. Uit hoofde van het
bijzondere belang, dat op dit punt geen twijfel mocht overblijven
is als laatste steekproef een gedetailleerd onderzoek ingesteld naar
de reële loonshoogte, gedifferentieerd naar economische sectoren,
naar geschoolde, geoefende, en ongeschoolde functies, naar aantal
kinderen en naar het onderscheid grote steden en gehele land. Dit
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dankbare onderzoek gaf tevens aanwijzigingen omtrent meer bij-
zondere inkomensnivelleringen die binnen deze groepering zijn
teweeg gebracht. Het reële loon blijkt in het algemeen het sterkst
te zijn gestegen in die inkomensklassen, bij welke de consumptie-
quote van het beschikbaar inkomen het grootst is.

Nu is wel uit de cijfers betreffende de jaren 1946 tot en met
195o gebleken, dat de gewijzigde structuur niet voor elk jaar in
dezelfde mate tot uitdrukking kwam. De jaren 1946-Igq.8 ver-
toonden namelijk een tendenz, die de scherpste kantjes deed ver-
dwijnen. Na Igq.8 overheersten de stabiliserende elementen. Het
behoeft geen nadere uitleg, dat de sterk door de oorlog gestempelde
verhoudingen in I946 en I 94.7 een abnormaal karakter droegen.
Wijzigingen in de inkomensverdeling van het extravagante for-
maat 1), als onmiddellijk na de bevrijding van het land, zouden
zich dan ook onder geen omstandigheden kunnen handhaven.

Vanaf Igq.8 handhaafde het reële inkomen der loontrekkers zich
op dezelfde hoogte met een ruim overschot boven het peil Ig25-
Igzg en waarschijnlijk met enig overschot boven het peil van Ig2g.
Het reële inkomen der zelfstandigen gaf na Igq.8 nog een noemens-
waardige stijging te zien; het bereikte in 194g het peil IgzS-Ig2g
en bleef in 195o niet ver onder het peil van Ig2g. Deze verhou-
dingen typeren het „hausse-karakter" van de laatste jaren. Even-
tuele wijzigingen van de conjuncturele omstandigheden zullen tot
uitdrukking komen in een terugval van het reële inkomen der
zelfstandigen. Het reële inkomen der loontrekkers kan in dat geval
eventueel de neiging vertonen om te stijgen, maar zal in elk geval
minstens het hoge peil handhaven dat het bereikt heeft. Wanneer,
bij een dergelijke verandering in de data, van de zijde der in-
komens of der prijzen een neerwaartse druk zou worden uit-
geoefend op het reële loonpeil, zal namelijk door maatschappelijke
machtsfactoren - die op hun beurt kenmerkend zijn voor de
na-oorlogse economische maatschappij-structuur 2) - de uit-
werking van zulk een tendenz worden verhinderd of geminimali-
seerd. Het blijkt immers tot het maatschappijbeeld van het na-
oorlogse tijdvak te behoren, dat de vakbeweging, in tegenstelling
met vroegere perioden, haar bijzondere aandacht heeft gericht op
het reële loonpeil en dat door de collectieve invloed der vak-

i) Verg. de indexcijfers van de gecorrigeerde loonquote en van de reële in-
komens voor igq.ó in Tabel VI met de overeenkomstige indexcijfers voor
de jaren ig2g-ig2g en voor de overige jaren ín Tabel III.

8) Verg. Ca. Gtnsz: Nieuwe economische machtsverhoudingen, Rectorale
rede N.E.H., Leiden i94g, blz. i i en i6 v.v.
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organisaties 1) elke mogelijke daling van dat peil op de sterkste
hindernissen pleegt te stoten. Door het leeuwenaandeel der arbei-
ders in de loontrekkersgroepering betekent dit tevens, dat het
doorsnee reële inkomenspeil der loontrekkers nauwelijks of geen
wijziging in benedenwaartse richting zal neigen te vertonen.

In algemeen verband gezien lijkt het voor geen twijfel vatbaar 2),
dat in de ontwikkeling op lange termijn wèl - naar gelang van
de variaties in de conjuncturele omstandigheden - verdergaande
nivelleringen in de inkomensverdeling kunnen optreden dan zich
thans voordoen, maar dat een terugschroeven van de algemene
nivellering - de eventuele afneming van bijzondere nivelleringen
kunnen een uitzondering vormen - conform substantiële econo-
mische tendenzen, die zich zouden kunnen voordoen, slechts in
zeer beperkte mate in de practijk geëffectueerd zal worden.

De recente verschuivingen in de inkomensverdeling - in hoofd-
zaak teweeg gebracht met behulp van overheidsmaatregelen
tijdens de overgang van oorlogs- naar vredeseconomie - blijken,
mede tengevolge van de na-oorlogse heroriëntatie van krachten
in de maatschappelijk-economische constellatie, in wezen ver-
schuivingen van duurzame aard te zijn. De overheidsmaatregelen,
die hieraan ten grondslag liggen en welke voor een belangrijk
deel onder invloed stonden van de sociaal-ethísche vernieuwings-
plannen uit de bevrijdingsdagen, hadden wellicht in sterkere mate
een structuur-politieke inslag dan door de regeerders van die
dagen is ingezien. De gesignaleerde nieuwe karaktertrekken der
na-oorlogse inkomensverdeling betekenen, mede in verband met
de achtergebleven productiviteitsontwikkeling, een „structuur-
breuk" of- zo men het zachter wil uitdrukken -- een structurele
wijziging, waarvan uiteraard effecten op langere termijn verwacht
kunnen worden.

Wat voor repercussies deze structurele wijziging teweeg brengt
en welke betekenis zij daardoor zal hebben voor de realisering
van de belangrijkste doelstellingen der na-oorlogse economische
politiek van ons land, zijn de belangwekkende en economisch-

1) Verg. de opmerkingen met betrekking tot de invlced van de vakbeweging
aan het slot van ~ 7.

Q) Ter wille van een duidelijke typering van het, door de huidige inkomens-
structuur, opgeroepen perspectief is hier uitgegaan van de veronderstelling
van een gelijkblijvende maatschappelijk-economische constellatie. In de
volgende hoofdstukken zal blijken, dat ter bereiking van een hoge tce-
komstige werkgelegenheid aan deze veronderstelling getornd zal mceten
worden.
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relevante vraagstukken, die in de navolgende hoofdstukken zullen
worden bestudeerd 1).

Aan de recente verschuivingen in de inkomensverdeling - men denke
vooral aan de achteruitgang van de midden-inkomens, die voor een belang-
rijk deel toevallen aan de intellectuele beroepen - kan eveneens een groot
gewicht worden gehecht, gezien vanuit sociologische, sociaal-psychologische
of cultuur-politieke gezichtspunten. Deze interessante cultuur-sociologische
vraagstukken blijven evenwel buiten beschouwing in deze studie, die zich
beperkt tot de economisch-relevante perspectieven van de gesignaleerde
verschijnselen.



HOOFDSTUK VI

DE BETEKENIS VOOR DE WERKGELEGENHEID ONDER
OVERIGENS GELIJKE OMSTANDIGHEDEN

~ r 3. De actuele doelstellingen z~an de economische ~olitiek
Ter beantwoording van de vraag, welke betekenis aan een be-
paalde economische structuurwijziging gehecht moet worden in
het licht van de belangrijkste doelstellingen, die de economische
politiek van ons land zich thans heeft gesteld, moet eerst duidelijk
worden uiteengezet wat onder deze doelstellingen wordt verstaan.
Hiervoor bestaat bovendien nog een extra reden, omdat er met
betrekking tot de na-oorlogse economisch-politieke doelstellingen
uiteenlopende meningen voorkomen.

Zonder uit het oog te verliezen, dat ten behoeve van een doel-
matig overheidsbeleid de economische, de sociale en de financiële
politiek op elkaar afgesteld dienen te zijn en er dientengevolge
ook in feite een zekere verwevenheid bestaat tussen de nagestreefde
doeleinden op elk dezer gebieden 1), zal hier worden uitgegaan
van de actuele doelstellingen van de economische politiek als
zodanig. Hoe deze wordt opgevat - welke uitgebreidheid aan het
terrein der economische politiek wordt toegekend - zal blijken
bij de hieronder volgende beschouwingen over de economisch-
politieke doelstellingen.

Op dit punt is het voorts van belang onderscheid te maken
tussen de instrumenten der economische politiek en de daarmede
na te streven doeleinden. In deze paragraaf wordt de aandacht
gericht op de laatste. Verschillende economisch-politieke instru-
menten komen nog ter sprake in de volgende hoofdstukken.

Zoals in ~ t is gebleken, concentreerde de overheidszorg zich in
de na-oorlogse hersteljaren op het behoud van een hoge werk-
gelegenheid en het sluitend maken van de betalingsbalans. Ons

1) Verg. H. M. Hutscxx~Ln: Besiissingen op het gebied der economische
politiek, Economische Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. F. nE Vxnrs,
Haarlem i94.q., blz. ry8. Zie ook T. P. vnrr vEx KooY: Staat en economische
politiek, Economische Opstellen enz., blz. 335 v.v.
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land staat immers tegenover een uitzonderlijk sterke bevolkings-
aanwas en tegenover het wegvallen van vroeger bestaande wel-
vaartsbronnen. De noodzaak om de nationaal-economische pro-
blemen, die door deze feiten worden opgeroepen, tot een oplossing
te brengen stelt enerzijds de wenselijkheid van een zo volledig
mogelijke inschakeling van de productiefactoren en van een zo
hoog mogelijke productiviteit van deze factoren. Op deze wijze
zal, in het algemeen genomen, een zo groot mogelijk nationaal
product worden verkregen. Uit bedoelde moeilijkheden vloeit
anderzijds de wenselijkheid voort om te bevorderen, dat dit
nationale product een zo groot mogelijke ruilwaarde verkrijgt,
anders gezegd, dat het nationale product al of niet langs de weg
van de internationale ruil - waarbij uiteraard de ruilvoet van
bijzonder belang is - kan worden omgezet in een zo groot moge-
lijke som van consumptiemiddelen en investeringsgoederen 1).

Het voorafgaande sluit onmiddellijk de - mede door over-
wegingen van sociale rechtvaardigheid gemotiveerde - doel-
stelling in van een zo volledig mogelijke inschakeling van de
productiefactor arbeid, ofwel van een blijvend hoge werkgelegen-
heid. Hiertoe is op zijn beurt een zódanige verdeling van de natio-
nale middelen over de categorieën consumptiemiddelen en in-
vesteringsgoederen na te streven, dat de kapitaalgoederen-voorraad
steeds toereikend is om de beschikbare arbeidskrachten te werk
te kunnen stellen. Deze na te streven verdeling der nationale
middelen vereist weer een hierop gerichte samenstelling van de
nationale bestedingen - consumptie en besparingen - en wel
een zodanige, dat door de besparingen een soepele financiering
van de gewenste investeringen wordt mogelijk gemaakt 2).

Een doelstelling, die, op langere termijn gezien, logisch vooraf-
gaat en waaraan dus in de practijk de eerste prioriteit moet worden
gegeven, is het evenwicht tussen de nationale middelen (nationaal
product plus buiténlandse schenkingen en leningen voor productieve
doeleinden) en de nationale bestedingen (consumptie- en in-
vesteringsgoederen), ofwel de opheffing van het betalingsbalans-
tekort. Het resultaat komt in feite neer op een verruiming van de
economische bewegingsvrijheid ten opzichte van het buitenland.

Ondergeschikt aan beide genoemde hoofddoelstellingen moet
het industrialisatie-streven worden gesteld, waarvan de betekenis

1) Verg. Advies inzake de in de naaste tcekomst te voeren loon- en prijspolitiek,
Publicatie no. I van de Sociaal-Economische Raad, 's-Gravenhage IggI,
blz. 8.

') Verg. Publicatie no. I van de S.E.R. blz. g.
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vooral wordt gezien in de versterking van het exportpakket en in
een, op de groeiende beroepsbevolking afgestemde, uitbreiding van
het productie-apparaat. Dit streven, dat een urgent onderdeel
uitmaakt van het na-oorlogse economische beleid, neemt binnen
het kader van de overige doelstellingen de plaats in van een
voorwaarde of middel.

Soms wordt naast een evenwichtige betalingsbalans en de vol-
ledige werkgelegenheid, „het streven naar een hogere levens-
standaard" nog als afzonderlijke economisch-politieke doelstelling
opgevoerd i). Daarbij wordt dan als belangrijkste middel de op-
voering van de arbeidsproductiviteit genoemd. Slechts voorzover
deze voldoende is en blijft, is handhaving of verhoging van de
levensstandaard mogelijk. Voor de realisering van beide hoofd-
doelstellingen vormt een kostenverlaging, óf door verhoging van
de productiviteit óf door verlaging van de inkomens, in elk geval
een noodzakelijke voorwaarde.

Uit de tot nu toe gemaakte opmerkingen blijkt, dat er met be-
trekking tot de actuele situatie een uitgebreide reeks doelstellingen
van meer algemene of ineer bijzondere aard kan worden opgesteld;
door de onderlinge samenhang zijn de meeste ondergeschikt aan
andere, zodat zij - zoals in het voorgaande reeds min of ineer is
gedaan - tot enkele algemene doelstellingen kunnen worden her-
leid. Het streven naar een hogere levensstandaard is - als uitings-
vorm van het streven naar een optimale behoeftenbevrediging -
te beschouwen als de algemene achtergrond van alle economische
activiteit. Deze doelstelling is niet typerend voor de overheidszorg
in het huidige tijdvak. De realisering ervan is, zoals reeds op-
gemerkt, bovendien afhankelijk van de ontwikkeling van de
arbeidsproductiviteit.

Aldus resulteren als de twee belangrijkste doelstellingen der na-
oorlogse economische politiek van ons land: het herstel aan het
eaenwicht in de betalingsbalans en de handhaaing van een hoge werk-
gelegenheid. Desgewenst kan worden gesteld, dat dit evenwichts-
herstel, bij voorkeur op een maximaal niveau van bedrijvigheid,
meer als een voorwaarde moet worden gezien binnen het kader
waarvan de overige doelstellingen kunnen worden nagestreefd. In
de ruimste zin genomen zal daarom aan de laatste doelstelling het
meeste gewicht moeten worden gehecht 2).

Met betrekking tot de realisering van déze doelstellingen dient

i) Verg. Centraal Economisch Plan i95o, 's-Gravenhage t95o, blz. s5.
') Bovendien zijn er nog buiten-economische redenen, waarom aan deze doel-

stelling een primaire betekenis is te hechten. Zie het „besluit" in ~ s3.
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in het navolgende de betekenis te worden onderzocht van de
recente verschuivingen in de inkomensverdeling. Daartoe wordt in
dit hoofdstuk de betekenis nagegaan voor de werkgelegenheid
onder overigens gelijke omstandigheden, d.w.z. wanneer niet tege-
lijkertijd andere economisch-politieke maatregelen worden ge-
troffen. De betekenis van bedoelde verschuivingen voor de werk-
gelegenheid onder gelijktijdige efFectuering van het evenwicht in
de betalingsbalans zal tenslotte worden bestudeerd in Hoofd-
stuk VII1).

~ Iq.. Het koo~ikrachts- en het kostenaspect
In ~ g is reeds op een meer algemene wijze de invloed nagegaan
van eventuele verschuivingen in de inkomensverdeling op andere
macro-economische grootheden. Hierbij aansluitend kunnen, aan
de hand van de na-oorlogse situatie van ons land, verschillende
repercussies van de recente verschuivingen op een meer concrete wijze
worden weergegeven.

TABEL XI')
Druk der directe belastingen ( r938~ r947-r95o)

(in procenten van het bruto-inkomen)

Categorie 1938 1947 1948 I 1949 1950

Loontrekkers .............

Zelfstandigen .............

3

Ig

~
8

23

8

2I

8

2I

8

20

Wanneer allereerst de invloed op de neiging tot consumeren in
het oog wordt genomen, moet uitgegaan worden van het voor
consumptie beschikbare inkomen. Enerzijds dienen, om tot dat
beschikbare inkomen te geraken, de directe belastingen op het
bruto-inkomen buiten beschouwing te blijven 3). De druk van

I) Dit, op de economisch-politieke practijk afgestemde, onderscheid tussen de
gevolgen onder overigens gelijke omstandigheden en onder gelijktijdige
effectuering van andere doelstellingen is ontleend aan J. TIrrBERCErr: De
betekenis van de loonpolitiek voor de weikgelegenheid, De Economist, Jrg.,
g8, blz. 163.
Op het plancijfer voor Iggl na, overgenomen uit het Centraal Economisch
Plan IgjI, 's-Gravenhage I 95 I, blz. 4.g.
In hceverre met behulp van fiscale middelen de verdeling en besteding van
het nationale inkomen mede bepaald kan worden is nader geanalyseerd in
D. B. J. ScHOUTSrr: De overheidsfinanciën in de volkshuishouding, Leiden
I ggo, blz. 88 v.v.

9)

31
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deze belastingen op de inkomens van loontrekkers en zelfstandigen
is afgebeeld in Tabel XI.

Indien anderzijds ook het gedeelte van het inkomen der zelfstan- !
digen, dat voor de financiering van de investeringen wordt ge-
bruikt, en vervolgens de premiebetalingen zowel van de zelf-
standigen als van de loontrekkers buiten beschouwing wordt ge-
laten resulteert de volgende functionele verdeling van het totale
inkomen dat voor particuliere consumptie beschikbaar is:

TABEL XII I)
Procentuele aerdeling aan het aoor consumptie beschikbare inkomen

i7938~ r947-195oJ

Categorie 1938 1947 1948 I 1949 1950

Loontrekkers .. . . . . . . . . . . .

Zelfstandigen .............

58 I

42

68

32

65

35
~

63

37

65

35

Dit resultaat van de herverdeling door middel van directe belas-
tingen, investeringen en sociale voorzieningen geeft een duidelijke
verschuiving in het voor consumptie beschikbare inkomen te zien
ten gunste van de loontrekkers. Tabel XII heeft betrekking op de
algemene functionele verdeling en zegt niets omtrent de bijzondere
inkomensnivelleringen, die binnen de loontrekkersgroepering heb-
ben plaats gehad. De voorgaande onderzoekingen hebben uit-
gewezen, dat de reële loonstijging het sterkst is geweest in de
lagere inkomensklassen, dus in die regionen waar de consumptie-
quote van het beschikbare inkomen het grootst is. Het algemene
onderscheid tussen het „disposable income" 2) der loontrekkers en
dat der zelfstandigen is echter met betrekking tot de neiging tot
consumeren reeds van bijzonder belang. Dit is duidelijk gebleken
bij een econometrisch onderzoek 3) naar de factoren, die het parti-
culiere verbruik en o.m. het verbruik door loontrekkers en door
zelfstandigen hebben bepaald in de periode I g23-I 938.

In dit onderzoek zijn reële grootheden met elkaar in verband
gebracht, d.w.z. grootheden, gemeten in geldeenheden van con-

1) Op het plancijfer vpor i95i na, overgenomen uit het Centraal Economisch
Plan i gg i, 's-Gravenhage igg i, blz. qg.

') Hier: na herverdeling via directe belastingen en sociale voorzieningen.
3) Consumptiefuncties voor Nederland tg23-t938, Statistische en, Econo-

metrische Onderzcekingen, N.R., Jrg. 5, no. 3, blz. i3i v.v.
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stante koopkracht 1). Ten aanzien van de aard van het verband
is uitgegaan van de lineaire functie. Bij de overweging, welke
variabelen bij de „verklaring" van de consumptie van belang
moeten worden geacht, wordt aangeknoopt bij de veronderstel-
lingen, die in theoretische uiteenzettingen voorkomen 2). Onder
deze variabelen is uiteraard in de eerste plaats afgegaan op het
voor vrije besteding beschikbare inkomen.

In het onderzoek werd met betrekking tot de consumptie door
loontrekkers een hoge correlatie-coëfficiënt - en wel o,gg - ge-
vonden voor het verband, waarin naast het beschikbare inkomen
slechts het prijsniveau is opgenomen 3). Dit verband is uitgebeeld
in Figuur 4 4) . De uitvoerige pogingen, om de invloed van het
gewoonte-element vast te stellen (door het toevoegen van andere
variabelen) hebben geen aannemelijke resultaten gehad. Daaruit
is in het onderzoek de conclusie getrokken, dat deze categorie van
consumenten blijkbaar „bij de dag leeft", hetgeen zich weerspiegelt
in een consumptiefunctie zonder vertraagde variabelen: C- aL -
(~ P. De marginale consumptiequote heeft hier dan ook een hoge
waa rde, n.l. 0,866.

M et betrekking tot de consumptie door zelfstandigen bleek een
quantitatieve relatie met een behoorlijke correlatiecoëfl"iciënt moei-
lijk te construeren, daar de consumptiefunctie voor deze categorie

i) Het bewust uitgaan van reële grootheden bij een dergelijk vraagstuk wordt
in de literatuur als volgt geargumenteerd: Wanneer men het verband bepaalt
tussen de nominale consumptie-uitgaven en het nominale inkomen, dan
worden twee paar relaties gecombineerd weergegeven (n.l. een relatie tussen
hoeveelheden van consumptie, resp. van nationaal product, en een relatie
tussen de prijzen van deze beide grootheden). In dit geval blijft het on-
duidelijk of een consumptie-wijziging het gevolg is van een prijsverandering
dan wel van een reële inkomenswijziging. Daarmede wordt gesuggereerd,
dat een stijging van het reële inkomen bij gelijkblijvend prijsniveau dezelfde
i nvlced heeft op de gelduitgaven voor consumptie als een stijging van het
prijsniveau bij gelijkblijvend reëel inkomen. Dit is onwaarschijrilijk. Een
mogelijk misverstand wordt voorkomen door de desbetreffende variabelen
als reële grootheden in te vceren. Verg. Wo~rrsxY: Relationschip between
Consumers' Expenditures, Savings and Disposable Income, The Review of
Economic Statistics, Februari igq.ó, blz. 2.
Zo wordt bijvoorbeeld een opsomming van de objectieve en subjectieve
factoren, die, naast het inkomen, invloed uitcefenen op de consumptie-
uitgaven, gegeven door J. M. KE~s, op cit., blz. 8g v.v.
Het tcevoegen van een prijsfactor impliceert in dit verband, dat men tevens
rekening houdt met de mogelijkheid van „money illusion".
Ontleend aan: Consumptiefuncties, enz., blz. i4o. De uitkomsten van een
aantal regressieberekeningen zijn gepresenteerd in Tabel i van het be-
treffende artikel.

s)

s)

~)
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van verbruikers van een meer gecompliceerde structuur is dan de
voorgaande. Uit de lage inkomenselasticiteit van het verbruik der
zelfstandigen blijkt, dat bij hen een belangrijke invloed moet
uitgaan van de (verbruiksbeperkende) spaarstimulans. Hier laat
zich een belangrijke invloed van de levensgewoonte onderkennen.
Een redelijke correlatie - t.w. R- 0,823 - met betrouwbare
regressiecoëfficiënten werd namelijk pas bereikt na toevoeging van
het verbruik met één jaar vertraging als verklarende factor. Dit
verband is in Figuur 5 in tekening gebracht I). De lage marginale
consumptiequote haalt hier nog niet de helft van die voor de
loontrekkers en bedraagt slechts o,q.z3. De zelfstandigen houden
zich blijkbaar aan een bepaald consumptieniveau, onafhankelijk
van de schommelingen in hun inkomen tengevolge van con-
juncturele of andere invloeden.

Hoewel het onderzoek betrokken is op een beperkt tijdvak vóór
de laatste oorlog lijdt het geen twijfel, dat de resultaten algemene
indicaties geven omtrent het uiteenlopende gedrag ten aanzien
van sparen en consumeren van loontrekkers en zelfstandigen. Bij
de loontrekkers worden de consumptie-uitgaven nagenoeg volledig
bepaald door de koopkracht van het inkomen. Bij de zelfstandigen
daarentegen vertoont de consumptie-neiging een geringe afhanke-
lijkheid van het inkomen, zodat de spaarneiging voor een zeer
belangrijk gedeelte bepaald wordt door de hen ter beschikking
gestelde koopkracht.

Een verschuiving in het totale, voor vrije besteding beschikbare,
inkomen ten gunste van de loontrekkers kan derhalve een ver-
groting van de algemene consumptiequote betekenen 2). Wanneer
dit toch niet het geval is, betekent het een des te grotere ver-
schuiving in de totale particuliere consumptie in het voordeel van
de loontrekkers.

Eerstgenoemde mogelijkheid is geëffectueerd in de eerste jaren
na de laatste oorlog. De totale consumptie bedroeg in Igq.6 en
Igq.7 namelijk méér dan 80 0~o van het netto-nationale product
en kwam zodoende naar verhouding hoger te liggen dan het peil

1) Ontleend aan: Consumptiefuncties, enz., blz. iq.o. De andere in beschouwing
genomen relaties zijn weer uitgebeeld in Tabel t van het betreffende artikel.

~) Uitgaande van de onderzoekingen van BsnN zou dit bij uitstek gelden onder
de huidige omstandigheden in ons land. Hij kwam namelijk tot de conclusie,
dat in een situatie van volledige arbeidsbezetting inkomensstijgingen een
verruiming van de consumptiequote met zich medebrengen. Verg. L. H.
BEwtv: Relation of Disposable Income and the Business Cycle to Expenditures,
Rev. of Econ. Stat., Februari i 946.
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in de haussejaren Ig25-Ig2g 1). In 194g en Ig5o daalde dit
aandeel daarentegen ruim beneden 80 0~0. Ten opzichte van de
totale middelen ( nationaal product plus buitenlandse schen-
kingen en leningen voor productieve doeleinden) kwam de con-
sumptie in deze jaren zelfs op slechts ca 70 0~o te liggen. Deze
teruggang hangt onmiddellijk samen met de sterke stijging, vooral
sinds I948, van de totale investeringen, waardoor de laatste meer
in overeenstemming kwamen met de eisen van onze snelle be-
volkingsaanwas. Ten aanzien van de financiering van deze toe-
genomen investeringen blijkt de spaarneiging der zelfstandigen een
zeer belangrijke rol te hebben gespeeld. Dit kan bijvoorbeeld ge-
illustreerd worden door vergelijking van het duidelijk toenemende
aandeel der zelfstandigen in het nationale inkomen sinds I gq.8 (zie
Tabel VI in ~ Io) met het aandeel der zelfstandigen in het totale
voor consumptie beschikbare inkomen, welk aandeel sinds 1948
ongeveer gelijk blijft (zie Tabel XII). Het naar verhouding toe-
genomen inkomen der zelfstandigen schijnt in zijn geheel te zijn
bespaard ter financiering der investeringen.

Tegelijkertijd is door de recente inkomenswijzigingen in de
na-oorlogse jaren een belangr~ke verschuiving in de totale particuliere
consumptie ten gunste van de lagere inkomensgroepen bewerkstelligd.Met
betrekking tot het verbruik van voedings- en genotmiddelen in 1948
is deze verschuiving met indexcijfers gedemonstreerd in Tabel
XIII 2). Voor de vergelijking is rekening gehouden met de be-
volkingsaanwas en de veranderingen in de inkomensstructuur 3).
Tabel XIII laat zien, dat de na-oorlogse consumptie in de lagere
inkomensgroepen in het algemeen belangrijk hoger is komen te
liggen dan vóór de oorlog. Dat het verbruik van enige artikelen
lager ligt dan vóór de oorlog hangt enerzijds samen met het feit,
dat in 1948 nog distributie bestond ( bijv. brood, rijst, thee, koffie
en cacao), anderzijds met een zeer grote relatieve prijsstijging
(bijv. boter en eieren). Het verbruik van de in hoofdzaak luxe
goederen, zoals koekjes, gebak, groenten, versnaperingen, ge-
distilleerd en kaas, blijkt, ondanks hun grote relatieve prijs-

i) Zie figuur i in: De economische toestand van Nederland, Statistische en
Econometrische Onderzoekingen, N.R. Jrg. g, no. q., blz. 153.

s) Ontleend aan het Centraal Economisch Plan i94g, 's-Gravenhage igq.g,
blz. io.

e) Zo komt het gemiddeld inkomen van de loonklasse f 40;f 50; per
week in tgq8 overeen met het gemiddeld inkomen van de inkomensgrcep:
minder dan f i.q.oo per jaar, Huishoudrekeningen C.B.S. ig35~36. Hetzelfde
geldt voor loonklassef60; J7o,- in igq8 t.o.v. inkomensgrcepf t.q.oo-
f i.8oo in 1 935~36.
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stijging, bij de lagere inkomensgroepen in veel sterkere mate te
zijn toegenomen dan, gemiddeld genomen, bij de gehele be-
volking i). Evenzeer wijst het tegenover gestelde verschijnsel, dat
de artikelen met een negatieve inkomenselasticiteit, zoals brood
en aardappelen, een grotere verbruiksstijging vertonen bij alle
inkomens dan bij de lagere inkomens, op een naar verhouding
grotere welstandsverbetering van de lagere inkomentrekkers dan
in doorsnee van de gehele bevolking 2).

Mede tengevolge van de bedoelde verschuiving in de totale
consumptie was het mogelijk, dat, ondanks de naar verhouding
achtergebleven consumptie der zelfstandigen, de reële consumptie
per hoofd der bevolking in 1948 weer ongeveer op het peil van
I 938 kwam te liggen.

De feitelijke verschuiving in de totale particuliere consumptie
is klaarblijkelijk niet slechts gevolg van het feit, dat de marginale
consumptiequote van het beschikbare inkomen der loontrekkers
zeer veel groter is dan van dat der zelfstandigen, maar is bovendien
mede bepaald door de bijzondere nivelleringen binnen de loon-
trekkersgroepering. De marginale consumptiequote is namelijk als
regel groter naarmate het inkomen kleiner is 3). De nivelleringen
brengen dus met zich mede - zoals Tabel XIII aantoont -, dat
de consumptiestijgingen ten opzichte van het vooroorlogse peil
juist het grootst zijn bij de laagste loonklassen. Zeer in het algemeen
beschouwd - dus afgezien van de door typisch na-oorlogse om-
standigheden opgeroepen noodzaak van hogere investeringen -
mag inderdaad aangenomen worden, „dat de relatieve consumptie-
capaciteit 4) eener volkshuishouding met naar verhouding veel lage
en middel-hooge inkomens - grooter is dan die van een volks-

~~ Soortgelijke verschuivingsverschijnselen bij de overige goederen en diensten
zijn m.b.t. het jaar i94.7 cijfermatig uitgebeeld in A.M.F. StKULnECts en
A. I. V. Mnssizzo: Consumptieniveau en inkomensverdeling, Maandschrift
Economie, Jrg. i 3, no. 6, blz. 26z, Tabel II.
Voor hetzelfde jaar kan worden afgeleid, dat het textielverbruik voor beide
lagere inkomensgrcepen 36 0,o hoger lag, resp. ongeveer gelijk was, ten op-
zichte van het basisjaar ig35~36, terwijl het in doorsnee voor de gehele
bevolking bijna io o,o beneden het peil van het basisjaar bleef. Verg. A. I. V.
Mnssizzo: Het niveau van de huidige textielvoorziening in Nederland, De
Nederlandse Industrie, Jrg. q, no. i, blz. ig v.v.
Aan deze door KEYxES geconstateerde eigenschap is o.m. aandacht ge-
schonken in het eerste grotere statistische onderzoek op dit gebied: R. en
W. STOrtE: The marginal propensity to consume and the multiplier, Review
of economic Studies, VI, i938-i93g.
VAN DEN BRINK verstaat hieronder de consumptie in o~o van het nationale
inkomen.

8
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TABEL XIII

Het verbsuik van voedings- en genotmiddelen in r948, per verbruikseenheid a), (i~e
procenten van het verbruik in r935~r936) 6) c)

Inkomensgroepen i948
Artikelen f 4~f 5o f 6o-f 7o alle inko-

per week per week mens d)

(I) (2) (3) (4)

Brood, beschuit ................ 8o g4 95
Koek, koekjes, gebak . . . . . . . . . . . i 95 i 7o i30
Bonen, rijst, meel .............. ~8 io7 73
Aardappelen ........... ....... ii2 i26 i4.7
Groenten .............. ....... i63 i33 i26
Fruit ......................... 7 4.6 iog ti6
Gedistilleerd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 282 200
Suiker ........................ i2o Io9 94
Versnaperingen ........ ........ 23t 2i2 i36
Jam, Stroop, honing ........... 2io 26o itó
Thee, kofiie, cacao . . . . . . . . . . . . . 58 6 i gg
Plantaardige en gemengde vetten ii8 i35 I27
Dierlijke vetten .. . . . . . .. . . . . . . . 58 52 79
Vlees, vleeswaren . . . . . .. . . . . . . . 6g 62 38
Vis ........................... 206 c54 i52
Melk ......................... i49 iq2 ii7
Kaas ......................... i33 iti 77
Eieren ........................ 6q 6g 42

a) Een man van i5 j en ouder geldt als één verbruikseenheid, een vrouw van
iq. j. en ouder als o,g, een kind van o jr. als o,i5 v.e., enz.

b) Om misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat de hoge indices in de
kolommen (2) en (3) slechts wijzen op een grote stijging van het verbruik
in de desbetreffende groepen, en niet betekenen dat dit verbruik ook in
absolute zin is komen te liggen boven het gemiddelde verbruik in i 948.

c) Bron: C.B.S.
d) Exclusief zelfverzorgers.

huishouding met verhoudingsgewijs een groot bedrag aan hooge
inkomens" 1). De wijzigingen van de algemene consumptiequote
van het totale voor vrije besteding beschikbare inkomen blijken

1) J. R. M. vnx DEN Bxu~x: Maatschappijstructuur en Werkgelegenheid.
Nijmegen i943, blz. t49.
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aldus mede bepaald te worden door de schommelingen in de mate
van ongelijkheid van de inkomensverdeling 1).

In verhouding tot het nationale product kwam, tengevolge van
de bovengeschetste tendenzen van consumptie en investeringen, het
totaal der nationale bestedingen op een zeer hoog peil te liggen.
De ontwikkelingen van de bestedingen van gezinshuishoudingen,
Overheidshuishouding en bedrijfshuishoudingen kan in onderling
verband in beschouwing worden genomen aan de hand van het
systematische overzicht van de hierna volgende Tabel XIV 2). Dit
overzicht geeft enige duidelijke aanwijzingen omtrent de interne
oorzaken van ons betalingsbalanstekort in de na-oorlogse jaren. In Ig~.6
en I 947 waren het de Overheid en de bedrijven, die (vergeleken
met de verhoudingen in 1938) een aanzienlijk groter aandeel van
de totale middelen opeisten, de Overheid door de grote omvang
van haar bestuursapparaat en de militaire lasten, de bedrijven
door uitgebreidere investeringen, zowel in machines en gebouwen,
als in voorraden. De totale bestedingen overtroffen het nationale
product met ruim Io a~o, hetgeen tot uitdrukking komt in een
overeenkomstig tekort op de goederen- en dienstenbalans.

Na I94.7 bleef de toeneming in de bestedingen van gezinnen en
Overheid belangrijk achter bij de stijging van het nationale product.
Het aandeel van de Overheid daalde geleidelijk tot overeen-
komstige proporties als onmiddellijk vóór de oorlog, terwijl het
aandeel van de gezinsbestedingen beneden het peil van I 938 kwam
te liggen. Aldus kon een groter gedeelte van het met de lopende
productie corresponderend inkomen ten goede komen aan de in-
vesteringen, zodat een kleiner beroep op buitenlandse hulp be-
hoefde te worden gedaan 3).

Zoals bekend werd deze ontwikkeling in I gq.g en I 95o ernstig
geremd door enige verstoringsverschijnselen, namelijk de devaluatie-
golf, waartoe Engeland de stoot gaf en het conflict in Korea. Deze
invloeden hebben evenwel niet uitsluitend nadelige gevolgen ge-
had. Zo betekent de devaluatie ook een verbetering van de concur-
rentie-positie in het buitenland ten opzichte van de landen, die

1) Het lijkt zeer waarschijnlijk, dat de consumptiefunctie conjunctuurgevoelig
is. In „real terms" gedacht, schijnt een stijging van het inkomen in een
hausse-stadium verhogend op de consumptiequote te werken, maar in een
depressie een verlagende invloed te hebben. Verg. M. A. JAxsEN: Inkomen,
consumptie en besparingen. De Economist, Jrg. igq.8, Afl. 5, blz. 343.') Ontleend aan L. LiJxr.EMn: Het saldo op de goederen- en dienstenbalans
in de nationale jaarrekeningen, Economisch-Statistische Berichten, 36e Jrg.
no. i7g7, blz. 785.

a) Verg. L. Li,Jxr.Ensn; op. cit., blz. 785.



I16 DE BETEKENIS VOOR DE WERKGELEGENIiEID

TABEL XIV
Bestedingen van gezinnen, Overheid en bedr~ven in ~irocenten van het órutonationale

product a)
it938~ t94~i95o)

1938 I 1946 1947 t948 1 949 195ob)

Gezinnen ....................
Overheid ....................
Bedrijven: t. bruto-investeringen

2. voorraadvorming .

75
t2
g
i

74
2o
is
5

75
i6
i5
6

71
tq.
i8
4

66
i3
i8
5

6q.
iq.
i8,5
8~5

Totale bestedingen ........... 97 iit ii2 io7 ios co5

Nationaal product .. .......... i oo i oo i oo i oo i oo i o0

Saldo goederen-en dienstenbalans 3 - ii - r? - 7 ~ - 2
-

5

a) Inclusief afschrijvíngen, exclusief onderlinge leveringen.
6) Voorlopige cijfers.

niet of in mindere mate hebben gedevalueerd. Dat desondanks de
betalingsbalans geen verbetering vertoonde hangt onder meer
samen met een ander invloedrijk feit, namelijk de gedeeltelijke
liberalisatie van de buitenlandse handel. Het conflict in Korea
bracht als economische complicatie een scherpe prijsstijging in de
Verenigde Staten en gevolgelijk ook op andere buitenlandse
markten. Onze sterk toegenomen voorraadvorming in verband
met de liberalisatie en met de, tot speculatieve aankopen leidende,
prijsstijgingen komt in Tabel XIV duidelijk tot uitdrukking in het
zeer hoge aandeel van 8,5 0~o in 1950. Hiertegenover bedroeg dit
aandeel in de overige na-oorlogse jaren gemiddeld 5 0~o en in 1938
slechts I o~o. Bovendien moest tengevolge van de achteruitgang in
onze ruilvoet méér dan voorheen geëxporteerd worden om een-
zelfde hoeveelheid goederen te kunnen invoeren. Tegenover het
ongeveer gelijk blijvende aandeel van de Overheids- en gezins-
bestedingen, groeide het aandeel van de totale investeringen (in-
clusief voorraadvorming) in 195o aan tot de recordhoogte van
z7 0~0. Het nadelig saldo van de confrontatie van totale middelen
en totale bestedingen - en dus van de lopende rekening van de
betalingsbalans - kwam daardoor in I 950 op 5 0~o tegenover
slechts z o~o in Igq.g.

Zowel met betrekking tot de gunstige uitkomst in I gq.g als tot
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de ongunstige wending, die in 195o tot uiting komt, hebben tijde-
lijke factoren een rol gespeeld. Hiervan afgezien en in algemeen
verband beschouwd, is er weinig aanleiding om aan te nemen,
dat de feitelijke ontwikkeling in de eerstvolgende jaren zal leiden
tot een duurzaam evenwicht, tussen het nationale product en de
totale som van consumptie en investeringen, dat tevens een hoog
peil van bedrijvigheid insluit 1).

Het bereiken van dit evenwicht wordt, nu de extra-schaarste
der eerste na-oorlogse jaren is overwonnen, meer en meer af-
hankelijk van de prijzen waartegen de Nederlandse producten in
het buitenland worden aangeboden. Voor onze buitenlandse afzet
is het namelijk van primair belang, dat deze prijzen zodanig zijn,
dat de Nederlandse productie de concurrentie met de andere
landen kan doorstaan. Anderzijds is het, met betrekking tot een
klein land als het onze, voor het peil van de nationale productie
in hoge mate beslissend hoeveel er kan worden uitgevoerd.

De internationale concurrentiepositie van Nederland is klaar-
blijkelijk afhankelijk van de ontwikkeling van het relatieve kosten-
niveau ten o~zichte aan het buitenland. De fluetuaties in het kosten-
niveau, welke bepaald worden door het buitenlandse kostenelement
(de prijzen van de ingevoerde grond- en hulpstoffen) hebben ge-
ringe betekenis voor de concurrentiepositie, daar dat element
voor de meeste concurrerende landen tegelijkertijd op en neer
schommelt. Van bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van
de concurrentiepositie zijn daarentegen de binnenlandse kosten-
elementen, waaronder in de eerste plaats de arbeidskosten. De ar-
beidskosten per eenheid product worden bepaald enerzijds door
het aantal uren arbeid aan het product besteed (de arbeidsproduc-
tiviteit) en anderzijds door de beloning (inclusief sociale lasten)
per arbeidsuur. Tabel XV 2) demonstreert deze samenhang en
geeft tevens een vergelijking ten opzichte van Engeland van de
ontwikkeling der industriële arbeidskosten in de jaren 1947-Ig5o.

Uit de tabel blijkt, dat - tengevolge van de toenemende
arbeidsproductiviteit - de ontwikkeling van de Nederlandse in-
dustriële arbeidskosten in het algemeen genomen in de goede
richting is gegaan. De jaren Ig47-1949 vertonen een duidelijke

') Deze zienswijze behceft geen correctie uitgaande van de situatie in r95t.
Aan de laatste en o.m. aan de verhoogde eisen van de nationale defensie
zal aandacht worden geschonken in ~ ss.

z) Overgenomen uit het Centraal Economisch Plan i94g,'s-Gravenhage igqg,
blz. q.i, na correctie van het Engelse arbeidsproductiviteits-indexcijfer voor
i94g en aanvulling met de cijfers voor ig5o.
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TABEL XV
Vergel~king Engelse en Nederlandse indushiil~ arbeidskosten in guldens (1938 - Ioo)

~ Loonindex Arbeidspro- Sociale las- `~beidskostenindexductiv. index tenindex a)

Jaar Nederland Engeland
Neder- Enge- Neder- Enge- Neder- Enge- (2) x(6) (3) x(7)
land land land land land land x I,2o b)

,
(4)

(5)

(I) (2) (3) I (4) I (5) (6) (7) (8) I (9)

1947 194 199 78 Ioq. I14 IoI 284 233
Ig4.8 203 2lrj 8`3 Iog IIQ.í~ IoI 280 239

1949 2O9 22g 88 IIcl. I14.~ IoI 272 239

1950 223 237 93 I19 I16
~

IoI 278 24.I

a) Deze index geeft de verhouding aan van de lonen plus de sociale lasten
tot de lonen, uitgedrukt in o,o van de overeenkomstige verhouding in Igg8.

b) Verhoudingscijfer van de kcers van het ;E t.o.v. 1938.

daling, waarop in 195o enige terugslag is gevolgd. De Engelse
cijfers daarentegen geven enige stijging te zien. Beziet men het
niaeau der arbeidskosten in vergelijking tot 1938, na uitschakeling
van de veranderingen in de wisselkoersen, dan blijkt dat Nederland
ten opzichte van Engeland een ongunstiger positie is gaan in-
nemen. Dit hangt onmiddellijk samen met de naar verhouding
achtergebleven ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en de
relatief sterker gestegen beloning (inclusief sociale lasten) van de
arbeid in Nederland.

Een overeenkomstige vergelijking met de andere West-Europese
landen laat zien, dat Nederland in 194g (op basis Ig37) slechts
een relatief gunstiger positie inneemt ten opzichte van België,
Finland en Italië; ten opzichte van de overige landen is de positie
van Nederland ongunstiger geworden 1). Ook hier moet het naar
Verhouding ongunstige peil van de Nederlandse industriële arbeids-

1) Verg. Tweede Nota inzake de Industrialisatie van Nederland, 's-Gravenhage
Iggo, blz. 142, tabel „Internationale vergelijking van het verloop der in-
dustriële arbeidskosten ( I 946-1949) ".
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kosten weer in verband worden gebracht met de relatieve achter-
stand van de arbeidsproductiviteit en het feit, dat de inhaal van
deze achterstand slechts moeizaam wordt gerealiseerd 1).

Bij deze vergelijkingen moet in het oog gehouden worden, dat
de arbeidskosten hier gerelateerd zijn aan een bepaald jaar. De
onderlinge verhouding van de na-oorlogse indexcijfers geeft dus
slechts de wijzigingen aan, die ontstaan zijn in de onderlinge ver-
houding van de absolute arbeidskosten, zoals die in het basisjaar
bestond. Voor een zuivere beoordeling van onze internationale
concurrentiepositie zou een na-oorlogse vergelijking van het ab-
solute niveau der arbeidskosten uiteraard het belangrijkste zijn.
Op dit punt is echter een enigermate betrouwbaar overzicht niet
te verkrijgen, aangezien een vergelijking van het absolute peil
van de arbeidsproductiviteit in de afzonderlijke landen nog niet
met voldoende betrouwbaarheid benaderd kan worden.

Afgaande op het feit, dat Nederland in I 938 een sluitende be-
talingsbalans had, heeft het zin om bij de studie van het vereiste
evenwichtsherstel met dat jaar als vergelijkingsbasis te werken.
Herstel van onze concurrentiepositie op grond van de aan 1938
gerelateerde arbeidskostenindexcijfers vereist, dat de prijzen, waar-
tegen wij onze producten aanbieden, ten opzichte van die van
onze concurrenten in hoogstens dezelfde verhouding komen te
staan als in I 938. Het na-oorlogse tekort op de betalingsbalans
moet in hoofdzaak toegeschreven worden aan de, in verhouding
tot onze gedaalde productiviteit, sterk gestegen binnenlandse vraag,
voortkomende uit het herstel van oorlogsschade, de opgevoerde
levensstandaard en de veranderde positie ten aanzien van Indo-
nesië 2). Gezien de oorzaken van dit tekort zal Nederland extra
concurrentiekracht moeten vergaren om de door industrialisatie
op te voeren buitenlandse afzet te realiseren. In dit licht lijkt de
bewerkstelliging van een gelijke arbeidskostenpositie ten opzichte
van de andere landen als die van 1938 nog ónvoldoende. Naarmate
het verlangde betalingsbalansevenwicht - namelijk op een niveau
van in- en uitvoer, waarmee een hoog peil van werkgelegenheid

i)

~)
Van de ons omringende landen heeft alléén het zwa ar gehavende W.-
Duitsland een lagere arbeidsproductiviteit (op basis 1938) dan Nederland.
Veig. J. TINBERGEN, Prae-advies voor de Vereniging voor de Staathuishoud-
kunde en de Statistiek over de vraag: „Welke mogelijkheden en middelen
bestaan er tot het in evenwicht brengen van de betalingsbalans van Neder-
land na afloop van de Marshall-hulp onder gelijktijdig streven naar een
overwegend vrijer internationaal handels- en betalingsverkeer?" 's-Graven-
hage, I gq.g, blz. I en 2.
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gepaard gaat - moeilijker bereikbaar blijkt, zal derhalve een
lager relatief arbeidskostenniveau vereist zijn dan in 1938 bestond.

Het is duidelijk, dat elke verdere vergroting van het Nederlandse
aandeel in de wereldhandel bevochten zal moeten worden door
een verbetering van onze internationale concurrentiepositie. Deze
verbetering kan enerzijds verwacht worden van invoering van
nieuwe productiemethoden, van kwaliteitsverbetering van gang-
bare artikelen en van een verschuiving in het productie-apparaat
in de richting van de industrie; de na-oorlogse hogere investeringen
kunnen hiertoe bijdragen. Naast dit qualitatief aspect verlangt het
herstel van onze concurrentiepositie anderzijds een verlaging van
het relatieve kostenniveau ten opzichte van het buitenland.

Een directe verlaging van onze relatieve arbeidskosten is, zoals
uit Tabel XV kan worden afgeleid, te bereiken door een devaluatie
van onze munteenheid, een sterkere verhoging van onze arbeids-
productiviteit dan in andere landen of het verlagen respectievelijk
relatief doen achterblijven van ons loonpeil.

Tengevolge van de devaluatie van de gulden in I 94g is reeds
enige verbetering bereikt, althans ten opzichte van landen, die
niet of inet een kleiner percentage dan Nederland hebben ge-
devalueerd. Uiteraard heeft de stijging van de prijzen der ge-
importeerde goederen een verhogend effect op het exportprijspeil,
maar dit is slechts een fractie van het prijsverlagend effect, dat
door de valuta-wijziging is medegebracht. Het voordeel van deze
relatieve arbeidskostenverlaging zou zóveel mogelijk behouden zijn
gebleven, wanneer de door de devaluatie meegebrachte binnen-
landse prijsverhogingen niet werden doorberekend in de lonen en
salarissen 1).

Het verder verlagen van de relatieve arbeidskosten - of het
constant houden hiervan bij toelating van loonsverhogingen -
kan in principe worden bereikt door extra verhoging van de
arbeidsproductiviteit. Op deze wijze is in hoofdzaak de kosten-
verlaging in de eerste na-oorlogse jaren bewerkstelligd. Gezien de
vrijwel vastliggende trend van de arbeidsproductiviteit, die in
1952~53 een ongeveer gelijk peil als kort vóór de oorlog doet ver-

~~ Het proportioneel achterblijven van de loonsveranderingen werd ten tijde
van de devaluatie door verschillende deskundige schrijvers bepleit. Verg.
P. P. vnx BExxunt: Enkele concrete voorwaarden voor het ontstaan van
meer evenwichtige internationale economische betrekkingen, Maandschrift
Economie, c4e Jrg., Afl. i, blz. 66, en S. PosrHUntwn: Prae-advies voor de
Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over de vraag:
„Welke mogelijkheden en middelen ...." enz., 's-Gravenhage i gq.g, blz. 64.
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wachten, is het evenwel te vrezen, dat op deze wijze de wenselijke
kostendaling niet kan worden bereikt, te meer nu er na de deva-
luatie een aantal loonsverhogingen zijn toegestaan. Zo is er tegen-
over deze loonsverhoging geen voldoende stijging van de arbeids-
productiviteit opgetreden om de arbeidskosten constant te houden,
zodat het door de devaluatie geëffectueerde voordeel voor een
belangrijk deel weer te niet is gedaan 1).

Uit het voorgaande blijkt, dat per saldo de loonshoogte een
sleutelpositie inneemt ten aanzien van de na-oorlogse ontwikkeling
van het relatieve arbeidskostenniveau. Gezien de huidige constellatie,
volgens welke de devaluatie een afbrokkelend voordeel heeft teweeggebracht
en de achterstand van de arbeidsproductiviteit slechts moeizaam ingehaald
kan worden, is alleen nog een verbetering van onze internationale concurrentie-
positie te bereiken door het constant houden of eventueel verlagen van het
loonpeil.

Van uit het gezichtspunt van deze constellatie komen de - in
het vorige hoofdstuk geconstateerde - karaktertrekken van de
na-oorlogse structuur van de inkomensverdeling in een opvallend
daglicht te staan. Het huidige beeld komt immers hierop neer,
dat aan de gemiddelde loontrekker een consumptiepakket wordt
verstrekt, waarin veel meer productieve krachten zijn vastgelegd
dan vóór de oorlog het geval was, terwijl hiertegenover de productie
capaciteit per werker lager ligt dan vóór de oorlog en de Neder-
landse volkshuishouding in zijn geheel is verarmd. Het, in ver-
houding tot onze productiviteit, te hoge reële loonpeil heeft blijk-
baar het perspectief van onze internationale concurrentiepositie
ongunstig gemaakt.

De versluiering van het verband tussen productie en behoefte-
voorziening is mogelijk geweest door middel van buitenlandse
credieten en Amerikaanse hulpverlening. Naarmate deze steun
afneemt zal het genoemde verband zich dus met steeds duidelijker
consequentie laten gevoelen 2).

Het ten doel gestelde evenwicht in de betalingsbalans kan in
principe op verschillende niveaux van in- en uitvoer worden ver-
kregen. Een evenwicht op een zodanig hoog niveau, dat een be-
hoorlijke werkgelegenheid wordt gegarandeerd, stelt zekere eisen
aan het relatieve kostenniveau en het loonpeil, zoals boven is aan-
gegeven. Wanneer aan deze eisen niet in voldoende mate wordt
voldaan zal het vraagstuk „zichzelf oplossen". Het bereikbare

1) Op de betekenis van arbeidsproductiviteitsontwikkeling wordt nader inge-
gaan in ~ i ~.

s) Deze consequentie komt nader in beschouwing in ~ i 8.
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betalingsbalansevenwicht betekent dan massale structurele werk-
loosheid, die niet verholpen kan worden door een werkgelegenheids-
politiek met behulp van begrotingstekorten en zelfs evenmin door
een internationale co6rdinatie van de nationale conjunctuur-
politieke maatregelen.

~ 15. Het quantitatieve verband met de werkgelegenheid
Na de theoretische beschouwingen aan het slot van het Tweede
Deel - Hoofstuk IV, in het bijzonder ~ g-, die de algemene
effecten van loonsveranderingen hebben aangeduid, en de uiteen-
zettingen van de vorige paragraaf, waarin de verschillende reper-
cussies van de recente inkomensverschuivingen enigermate werden
geconcretiseerd aan de hand van onze huidige economische
situatie, is het interessant de quantitatieve gevolgen van loonsverhogingen
voor de werkgelegenheid nader aan te geven.

In het voorgaande is reeds geconstateerd, dat het loon de werk-
gelegenheid langs verschillende wegen beïnvloedt en deze ge-
deeltelijke invloeden elkaar tegenwerken, zodat omtrent de rich-
ting van de uiteindelijke invloed niets met zekerheid is te zeggen.
Het gaat namelijk om de resultante van meerdere interdependente
reacties, waarvan men de grootte moet kennen om tot een oplossing
te geraken. Voor de algemene kenschetsing van de effecten van
loonsveranderingen konden bedoelde samenhangen voldoende
duidelijk worden gemaakt met literaire uitdrukkingsmiddelen.
Voor een nauwkeurige behandeling van dit vraagstuk moeten de
afzonderlijke invloeden echter worden gemeten en is men dus
aangewezen op de wiskundige methode.

Voorop moet gesteld worden - het is overigens in ~ g reeds
duidelijk aangetoond -, dat de uiteindelijke invloed op de totale
vraag naar goederen en diensten en op de omvang der bedrijvig-
heid verschillend uitvalt naar gelang het gaat om een zgn. gesloten
of om een zgn. open volkshuishouding i). Ten aanzien van een klein
land als Nederland, dat in sterke mate afhankelijk is van het
internationale handelsverkeer en over een zwak exportpakket be-
schikt, is er uiteraard sprake van een open volkshuishouding. Voor
ons land ligt daardoor het probleem geheel anders dan voor een
groot land, dat practisch gesproken op zichzelf staat, zoals de
Verenigde Staten. In dit land, dat slechts in geringe mate af-

1) Uit de verwaarlozing van dit onderscheid is het gceddeels te verklaren, dat
sommige auteurs hebben getwijfeld aan de betekenis van het loonpeil voor
de werkgelegenheid en anderen concludeerden tot een niet ncemenswaardig
effect.
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hankelijk is van zijn buitenlandse afzet en bij benadering mag
gelden als een gesloten volkshuishouding, zal een wijziging van
de loonshoogte naar alle waarschijnlijkheid veel minder invloed
hebben op de werkgelegenheid dan in een open volkshuishouding.
Zo resulteert uit het recente econometrische onderzoek van
WITTEVEEN, dat betrekking heeft op de Verenigde Staten, een zeer
geringe elasticiteit van de vraag naar arbeid ten opzichte van het
loon I). Een dergelijke conclusie met betrekking tot een gesloten
volkshuishouding is voor de studie van de verhoudingen in ons
land uiteraard niet bruikbaar. Bovendien moet in het oog ge-
houden worden, dat de conclusies uit WITTEVEEN'S onderzoek
alleen betrekking hebben op de gevolgen op korte termijn 2).

Dit brengt ons op het- ook reeds eerder naar voren gebrachte -
belangrijke onderscheid tussen de invloeden op korte en op lange
term~n. Bij de eerste wordt vooral gedacht aan de effecten van
een loonsverandering, die doorwerken via de kosten van de pro-
ductie en de koopkracht der verschillende bevolkingsgroepen. Bij de
tweede worden tevens de geleidelijk werkende effecten via de produc-
tiemethode en de arbeidsproductiviteit in aanmerking genomen.

Het eveneens op de Verenigde Staten betrokken onderzoek van
DOUGLAS s) , dat de invloeden op lange termijn insluit, is dan ook
tot andere resultaten gekomen dan bovengenoemd onderzoek van
WITTEVEEN. Het meer abstracte werk van DoucLAS houdt namelijk
de consequentie in, dat een stijging van het reële loon met I o~o -
ofwel van het nominale loon met ongeveer 2 0~0 4) - de werk-
gelegenheid met ongeveer 4 0~o zou doen afnemen 5). De uiteen-
~~
a)

Verg. H. J. Wiz-rEVEEN: Loonshoogte en werkgelegenheid, Haarlem i947,
Hoofdstuk XI, blz. to6 v.v.
WrrrEVEEN pretendeert ook conclusies ten aanzien van de lange duur te
geven; aangezien hij de door een loonsverhoging, via verhoogde arbeids-
productiviteit, opgeroepen uitschakelingstendenz buiten beschouwing laat,
werkt hij echter met inadequate praemissen. Verg. P. J. VERDOORN: Loons-
hoogte en werkgelegenheid, De Economist, Jrg. gg, Sept. t94.7, blz. ~3i.
P. H. DoucLns: Theory of Wages, Chicago, 1 934- Verg. ook onze be-
schouwingen rondom de productiefunctie van DoucLAS in ~ 7.
Doordat in een gesloten volkshuishouding de kosten voor ongeveer de helft
uit arbeidskosten bestaan, brengt 2 0~0 loonstijging ca t o~o prijsstijging en
dientengevolge ca i o,o reële loonstijging met zich mede.
Op de resultaten van Doucr.ns is ernstig critiek uitgecefend o.m. door
MENDERSHAUSEN (On the significance of Prof. Douglas' production function,
Econometrica, April i938), die gewezen heeft op de multicollinariteit van
het gebruikte materiaal. De resultaten zijn echter wel aanvaardbaar, wanneer
men op aprioristische economische gronden mag stellen, dat a - i-~, (zie
boven blz. 5 i noot 2). Het vraagstuk is dan teruggebracht tot een van enkelvou-
dige correlatie. Verg. J. TtxBERCEx: Econometrie, Gorinchem igq.g, blz. i27.

9~

~~

6)
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lopende resultaten van beide onderzoekingen demonstreren de
doorslaggevende betekenis van het onderscheid tussen de gevolgen
op korte en op lange termijn en geven een voorbeeld van het
sterkere effect van de uitwerking op de lange duur.

In het kader van onze studie is het van belang om, op grond
van de voor Nederland geldende data, een inzicht te verkrijgen
in de quantitatieve betekenis van loonsverhogingen voor de werk-
gelegenheid. In dit hoofdstuk gaat het er om de betekenis voor de
werkgelegenheid aan te geven onder overigens gel~ke omstandigheden,
d.w.z. wanneer niet tegelijkertijd andere economisch-politieke
maatregelen worden getroffen. Hierbij wordt niet verondersteld,
dat alle andere economische verschijnselen gelijk blijven; verwacht
wordt, dat de automatische gevolgen van de loonsverhoging op
prijzen, inkomens, import en export gewoon doorgang vinden.

Het aldus opgevatte vraagstuk is dOOr TINBERGEN aan een
econometrisch onderzoek onderworpen 1). Omwille van een aan-
nemelijk resultaat was het nodig onder meer te weten: welke prijs-
verhoging het gevolg is van de loonsverhoging, welke verhoging
van de invoer en verlaging van de uitvoer het gevolg is van deze
prijsverhoging; welke verhoging of verlaging van de nationale
uitgaven het gevolg is; welke wijziging in het nationale inkomen
optreedt en hoe deze weer terugwerkt op de genoemde groot-
heden. Het bleek mogelijk een bruikbare benadering van de
werkelijkheid te verkrijgen, doordat van in totaal een zevental
reacties de intensiteit bekend was. Tezamen beschrijven deze
reacties een vereenvoudigd model van de werking der „econo-
mische wetten" van onze volkshuishouding 2). Ter beoordeling
van de onzekerheidsmarges in de resultaten zijn bovendien een
zestal alternatieve modellen in beschouwing genomen.

De voornaamste resultaten van de bij dit onderzoek verrichte
berekeningen zijn in een andere publicatie vari TINBERGEN op
eenvoudige wijze weergegeven 3). Zij hebben tot het inzicht geleid,
„dat een nominale loonsverhoging van Io o~o, zonder andere

i) J. TiNaExGErt: Wage policy and devaluation: their influence on the balance
of payments and employment, aanhangsel bij: Econometrics, Philadelphia
i95c, blz. i6i v.v.

') Hierbij wordt gewerkt met een „decision model", een model, dat in staat
stelt de gevolgen van verschillende economisch-politieke maatregelen te ver-
gelijken. Zie m.b.t. het zgn. beslissingsmodel J. J. J. Dni.ntuLDEx: Plaats
en betekenis van de wiskundige economie en de econometrie binnen het
geheel der economische wetenschappen, Tilburg i95o, blz. 27 v.v.

9) J. TstsERGEx: De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegenheid,
De Economist, Jrg. g8, blz. i6i v.v.
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maatregelen, de werkgelegenheid verlaagt met o,8 à 3 0~0. De
uitkomsten variëren al naarmate men uiteenlopende cijfers aan-
neemt voor de reactie van prijzen op lonen, van in- en uitvoer op
prijzen en van uitgaven op inkomens. Tevens gaat daarmee ge-
paard een verhoging van het deficit op onze betalingsbalans van

f~ Ioo à f 20o min. Invloeden op langer termijn dan enkele jaren
zijn echter daarbij verwaarloosd" 1).

De invloeden op lange termijn zijn evenwel van bijzonder belang
voor onze studie. De typische relaties, die hierbij een rol spelen -
in ~ g is hieraan reeds aandacht geschonken -, hangen samen
met de „neue Kombinationen" waartoe relatieve stijgingen van
de lonen op de duur aanleiding geven. Accumulatie en technische
ontwikkeling kunnen dan zowel een tendenz tot mechanisatie als
een tendenz tot rationalisatie teweeg brengen. In het eerste geval
gaat de stijging van de arbeidsproductiviteit gepaard met een
daling van de kapitaalproductiviteit; in het laatste geval stijgen
arbeids- èn kapitaalproductiviteit 2). In beide gevallen wordt -
zij het in verschillende mate - een uitschakelingstendenz in het
leven geroepen ten aanzien van de bezetting met arbeidskrachten.

Met betrekking tot de analyse der verhoudingen op lange termijn
is in ons land onmiddellijk vóór de laatste oorlog belangrijk werk
verricht in het rapport van de Commissie-VAN DEIt WAERDEx uit
de Hoge Raad van Arbeid. Het hier bedoelde onderzoek leidde
tot het resultaat, dat bij een nominale loonsverhoging van Io o~o
een vermindering van werkgelegenheid te verwachten is van
6,4 à g,2 0~0 3). Vergeleken met het resultaat van de korte-termijn-
analyse, blijkt het veel sterkere effect van de uitwerking van loons-
verhogingen op de lange duur.

In het licht van deze resultaten zou, op het eerste gezicht, ge-
vraagd kunnen worden, hoe de na-oorlogse hoge werkgelegenheid
verklaarbaar is in verband met de stijging van de relatieve loons-
hoogte. De laatste vond echter plaats in het kader van talrijke
overheidsmaatregelen, zodat de veronderstelling „onder overigens
gelijke omstandigheden" hier niet opgaat. Het meèr gecompli-
ceerde verband -waaromtrent de vorige paragraafreeds enig inzicht
heeft verschaft - komt nader aan de orde bij de beschouwing der
effecten onder de andere, meer realistische veronderstelling.

I) Verg. J. TuvsERCErr: op. cit., blz. i66.
a) Verg. J. TixsExcErr: Zur Theorie der langfristigen Wirtschaftsentwicklung,

Weltwirtschaftliches Archiv., 55 Band, Heft 3, Mai igq.2, blz. 52i en 522.
3) Verg. Onderzoek naar de blijvende werkloosheid en haar bestrijding, 's-Gra-

venhage i93g, ~ 32 en tabellen XII en XIV, resp. blz. 226 en 23oa.



HOOFDSTUK VII

DE BETEKENIS VOOR DE WERKGELEGENHEID ONDER
GELIJKTIJDIGE EFFECTUËRING VAN EVENWICHTS-

HERSTEL IN BETALINGSBALANS

~ i 6. Betalingsbalanspositie en werkgelegenheid
Bij de beschouwingen van de quantitatieve gevolgen van loons-
verhogingen voor de werkgelegenheid is in het vorige hoofdstuk
uitgegaan van een zekere vereenvoudiging. Getracht werd de
betekenis voor de werkgelegenheid aan te geven in de veronder-
stelling, dat een loonsverhoging op zichzelf zou staan en dus niet
aanleiding zou worden tot gelijktijdige andere maatregelen van
economische politiek. In de economische realiteit is het evenwel
moeilijk denkbaar, dat loonsverhogingen kunnen worden door-
gezet zonder dat dit reacties teweegbrengt bij de Overheid op
het punt van haar economisch-politieke beslissingen en bij de
verschillende groepen niet-loontrekkers op het punt van hun be-
langenbehartiging. Naast de Overheid, die voor de algemene
welvaartsverzorging verantwoordelijk is, ontwikkelen arbeiders,
boeren en andere ondernemers de nodige activiteit tot veilig-
stelling van eigen groepsbelangen. In de dynamische werkelijkheid
bestaat er dus een voortdurend spel van actie en reactie tussen
de onderscheidene groepen en machten 1).

In het voorgaande is gebleken, dat - uitgaande van de Neder-
landse data - loonsverhogingen reeds op korte termijn naast
afnemende werkgelegenheid ook verslechtering van de betalings-
balans-positie teweeg brengen. Nu is het evenwichtsherstel in

„Economic policy, therefore, is a strategic game in the sense of MoxcExs~xx
and Vox NEUMnxx. Recent experience ; in this field shows a number of
interesting examples of this play of chess: devaluation as a pure act of
government, followed by a demand for g o~o wage increase by the workers.
The government may be compelled to decrease subsidies as a further
response, etc.". J. TrnrsExcEx: Wage policy and devaluation etc., blz. c 72.
Zie ook E. WncEMnxx: Wirtschaftspolitische Strategie, Hamburg ig37.
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de betalingsbalans als een der belangrijkste doelstellingen van de
na-oorlogse economische politiek aanvaard. Het vraagstuk is dus
van belang, in hoeverre de realisering van deze doelstelling in-
werkt op de quantitatieve gevolgen van een loonsverhoging voor
de werkgelegenheid.

In ~ Iq. is reeds tot uitdrukking gebracht, dat loonstijging, via
haar inwerking op het relatieve kostenniveau, de internationale
concurrentiepositie en daardoor de betalingsbalans ongunstig be-
invloedt. De te verwachten exportverlaging is dan immers groter
dan de importverlaging, die zal volgen uit de inkrimping van de
werkgelegenheid en van het nationale inkomen. Loonsverhoging
zal dientengevolge op een of andere wijze moeten leiden tot maat-
regelen van de centrale overheid, in casu van de financiële autori-
teiten, ter bescherming van de betalingsbalanspositie. Voor het
boven aangegeven vraagstuk gaat het er dus om, welke invloed
deze maatregelen zullen hebben op de totale productie-omvang.

Het meergenoemde econometrische onderzoek vari TINBERGEN
biedt de gelegenheid om ook in de quantitatieve samenhangen
van dit probleem een behoorlijk inzicht te verschaffen. De daarbij
van belang zijnde gedachtengang is door de auteur weer op een
eenvoudige wijze weergegeven 1); deze zal bij de hierna volgende
behandeling van dit punt in hoofdzaken worden gevolgd.

Het tekort op de (lopende rekening van de) betalingsbalans is
gelijk aan het verschil tussen invoer en uitvoer van goederen en
diensten. Een loonstijging van bijvoorbeeld Io o~o zal een prijs-
stijging van 3 0~o ten gevolge hebben, aangezien in Nederland het
aandeel van de arbeidskosten - door sommige auteurs ook „loon-
kosten" genoemd - in de prijs der producten gemiddeld op 30 0~0
kan worden gesteld. Zowel invoer als uitvoer ondergaan invloed
van deze prijsstijging. Overeenkomstig de uitkomst van andere
statistische onderzoekingen 2) zal het invoervolume met I o~o
stijgen. Het uitvoervolume zal daarentegen een daling vertonen,
die het dubbele 3) van de prijsstijging, dus 6 0~o bedraagt. Voor

1) Verg. J. Tu,rsERGEN: De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegen-
heid, De Economist, Jrg. g8, ~ 3, blz. i66 v.v.

~) J. TINBERGEN: DC schommelingen van de invcer, ig23-i938, Statistische
en Econometrische Onderzcekingen, igq.8, afl. 2, blz. g2.

') Verg. J. B. D. DERxsEN en A. L. G. M. Rontaouzs: De invloed van het
prijsniveau op de uitvoer, De Nederlandsche Conjunctuur, Specíale Onder-
zoekingen no. i. De prijselasticiteit van de uitvcer van 2 is, in tegenstelling
tot het hogere cijfer, dat soms is gebruikt (bijv. in S.E.R.-publicatie no. c),
het betrouwbaarst geacht, mede ook op grond van recente ramingen van
het Centraal Planbureau.
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de betalingsbalans gaat het echter om de waarde van in- en uitvoer.
Daar de prijzen van de invoer niet worden beïnvloed, zal de invoer-
waarde evenals het -volume met I o~o stijgen. De uitvoer-waarde
zal, doordat tegenover de volume-afneming van 6 0~o een prijs-
stijging van 3 0~o staat, met ca 3 0ó dalen. Aangezien de waarde
van de uitvoer van goederen en diensten voor hetjaar 195o ca
go o~o van de invoerwaarde bedraagt, wordt de betalingsbalans
ongunstiger tot een bedrag van I - }- 3 X o,g - 3,7 0~o van de
invoerwaarde.

Zoals verondersteld, worden nu overheidsmaatregelen getroffen
om deze achteruitgang in onze betalingsbalanspositie te compen-
seren. Dergelijke maatregelen - verlaging van subsidies of andere
effectieve methoden 1) - komen, bij gebrek aan een andere
mogelijkheid, steeds neer op een verlaging van het peil van be-
drijvigheid. Bedoelde compensatie ten aanzien van de betalings-
balans vereist, blijkens voorgaande cijfers, een inkrimping van de
totale productie-omvang met 3,7 0~0. Op korte termijn beschouwd,
d.w.z. afgezien van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit,
betekent dit, dat op deze wijze tengevolge van de loonsverhoging
van Io o~o een inkrimping van de werkgelegenheid met 3,7 oro
moet worden verwacht.

Aan het begin van deze paragraaf is gesteld, dat de economisch-
politieke practijk een voortdurend spel van actie en reactie tussen
de afzonderlijke groepen en inachten te zien geeft. De activiteit
van de vakbeweging, die bijvoorbeeld een loonsverhoging heeft
teweeggebracht, en het overheidsbeleid ter bescherming van de
betalingsbalans kunnen tegenkrachten oproepen bij andere groepen
van de bevolking, die voor hun eigen belangen wensen op te
komen 2). Zo zullen industrie, middenstand en landbouw niet
alleen de loonsverhoging in de prijzen doorberekenen; zij zullen
bovendien proberen om de reële inkomensdaling die deze directe
prijsverhoging voor hen betekent, geheel of gedeeltelijk op te
vangen. Op deze wijze zal in de maatschappelijk-economische
structuur een nieuw „sociaal evenwicht" worden doorgevoerd. De
loonstijging brengt uiteindelijk met zich mede, dat de overige
binnenlandse kostenelementen in procentueel gelijke mate zullen
stijgen. Dit betekent, dat een loonstijging van Io o~o een prijs-

1) Met uitzondering van de loon- en prijspolitiek, overeenkomstig het uit-
gangspunt van de gedachtengang. Dit instrument van economische politiek
zal als zodanig in beschouwing worden genomen in het volgende hoofdstuk.

2) In de Anglo-Amerikaanse economische literatuur wordt in dit verband vaak
zeer treffend gesproken van „pressure groups".
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stijging van 7 0~o tengevolge heeft, omdat de binnenlandse kosten
ca 70 0~o uitmaken van de prijs der Nederlandse producten. Aan-
sluitend bij de boven benaderde repercussies van de 3 0~o prijs-
stijging kan nu een '~3 maal zo groot effect worden verwacht.
Daaruit volgt, dat ook de inkrimping van de binnenlandse be-
drijvigheid ( totale productie-omvang) evenredig groter zal moeten
zijn en dus ongeveer 8,5 0~o zal bedragen 1). Op korte termijn
beschouwd kan een loonsverhoging van Io o~o onder deze omstandig-
heden derhalve leiden tot een inkrimping van de werkgelegenheid
met 8,5 0~0

Ten aanzien van de effecten op de lange termijn kan worden
aangeknoopt bij hetgeen in de vorige paragraaf inet betrekking
tot dit punt is betoogd en in het bijzonder bij de resultaten van
de daar genoemde onderzoekingen. Op grond van een en ander
is het duidelijk, dat onder de hier bedoelde omstandigheden ten-
gevolge van een loonsverhoging op den duur steeds een nog sterker
nadelig effect op de werkgelegenheid is te verwachten. Voor de
toetsing van deze verwachting zijn geen onderzoekingsresultaten
beschikbaar.

Bij de boven weergegeven gedachtengang is het „aandeel van
de arbeidskosten in de prijs der producten" als een der uitgangs-
punten genomen. Uit de beredeneerde benadering van de quanti-
tatieve invloed van een loonsverhoging op de werkgelegenheid
volgt, dat een wijziging in dit aandeel der arbeidskosten naar
evenredigheid wijziging brengt in de uiteindelijke inkrimping van
de werkgelegenheid. Naarmate bedoeld aandeel groter is, valt ook
het geëffectueerde verlies aan werkgelegenheid sterker uit.

Het aandeel van de arbeidskosten in de prijs der producten kan
men ook uitdrukken als: de loonquote van de totale waarde van
de in Nederland voortgebrachte goederen en diensten, dus van
de som van nationaal inkomen en invoer. Dit maakt het be-
grijpelijk, dat het bedoelde aandeel van de arbeidskosten zich, in
het algemeen, in dezelfde richting zal moeten ontwikkelen als de
loonquote van het nationale inkomen, welke in Hoofdstuk V
voorwerp van onderzoek is geweest 2). Hieruit volgt, dat de relatief

~~
z~

Aangezien in het betoog eenvoudigheidshalve afgeronde cijfers zijn genoemd,
levert narekening een afwijkend verschil op.
Deze samenhang kan nog verduidelijkt worden door middel van symbolen.
Indien 1 de gemiddelde nominale loonvcet en w de werkgelegenheid is, stelt
l.w de loonsom voor. Het nationale inkomen is het product van een prijs-

l.w
en een volumefactor: p.q. De loonquote is dan -. Dit kan ook geschreven

P.q
9



130 WERKGELEGENHEIDSASPECT BIJ EVENWICHT

hoge na-oorlogse loonquote van het nationale inkomen ook het
aandeel van de arbeidskosten in de prijs der producten heeft ver-
hoogd. Dit betekent, dat, tengevolge van de recente verschuivingen
in de inkomensverdeling, loonsverhogingen een des te sterker
nadelig effect hebben op de werkgelegenheid. Wanneer bijvoor-
beeld bedoeld aandeel der arbeidskosten 2q. o~o in plaats van 30 0~0
uitmaakt, zou het werkgelegenheidsverlies tengevolge van een
Io o~o loonsverhoging, waarna alle overige maatschappelijke groepen
voor hun eigen belangen zouden opkomen, neerkomen op ca 6,8 0~0
in plaats van ca 8,5 0~0. Op eenvoudige wijze blijkt hier hoe de
na-oorlogse karaktertrekken in de inkomensverdeling bepaalde
consequenties meebrengen voor eventuele verdere loonsverho-
gingen; in het navolgende zal hierbij nog worden aangeknoopt.

~ 17. De arbeidsproductiviteit als inaloedsfactor
In de tot nu toe gegeven beschouwingen is de rol van de arbeids-
productiviteit verscheidene malen slechts incidenteel belicht. Ver-
hoging van de arbeidsproductiviteit bleek onder bepaalde omstan-
digheden met betrekking tot de werkgelegenheid een voordeel -
namelijk in het licht van de ontwikkeling der binnenlandse kosten
-, doch onder andere omstandigheden een nadeel te zijn. Het
feit, dat vanuit beperkte gezichtpunten tegengestelde effecten zijn
aan te wijzen en hierdoor op het eerste gezicht een tegenstrijdigheid
wordt gesuggereerd, geeft aanleiding om de mogelijke invloed van

worden aLs w~q X 1 X i~p, waarin w~q gelijk is aan het omgekeerde van
de arbeidsproductiviteit in ruime zin. Aangezien de loonindex gedeeld door
de arbeidsproductiviteitsindex gelijk is aan de arbeidskostenindex, volgt

arbeidskostenindex
hieruit loonquote-index - prijsindex . B'~ de bewuste vereenvoudi-

gingen, die hierbij zijn gemaakt, resulteert op directe wijze de samenhang
tussen de bewegingen van de loonquote en het aandeel der arbeidskosten
in de prijs der producten. In de vereenvoudigende veronderstelling, dat er
geen reden is om onderscheid te maken tussen het prijsaspect van het natio-
nale inkomen en het prijsniveau der „wage goods', is l~p gelijk aan de reële

1 t In d t al 's de loon uote-index -
reële loonindex

oonvoe . a gev i q - arbeidsproductiviteitsindex.
Deze globale methode maakt duidelijk, dat de beweging van de loonquote
of van het aandeel van de arbeidskosten in de prijs der producten afhankelijk
moet zijn van de verhouding tussen de productiviteitsontwikkeling en het
verloop der reële lonen. Verhoging der arbeidsproductiviteit of verlaging van
het reële loonpeil vermindert dus het nadelig effect op de werkgelegenheid
van eventuele nominale loonsverhogingen. Het gebruik der symbolen is met
enige variatie ontleend aanJ. PErr: Het aandeel van de arbeid in het nationale
inkomen, Economisch-Statistische Berichten, 36e Jrg., no. i q8 c, blz. q.gg.
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de arbeidsproductiviteitsontwikkeling als zodanig onder de loupe
te nemen. In het kader van de bovengegeven beschouwingen is de
vraag actueel, of de ongunstige effecten van een loonsverhoging
op betalingsbalans en werkgelegenheid voorkomen kunnen worden
door deze loonsverhoging gepaard te doen gaan met een even-
redige verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Uit de in Tabel XV (~ Iq.) weergegeven samenhang der betrokken
grootheden volgt, dat een loonsverhoging, gepaard met een even
grote stijging van de arbeidsproductiviteit, de arbeidskosten per
eenheid product en daarmede de prijzen van onze producten
inderdaad niet zal doen stijgen. Op de export wordt dan geen
nadelige invloed uitgeoefend, zodat de invoer niet daarbij behoeft
te worden aangepast. Evenmin behoeft de binnenlandse productie
te worden verminderd om de betalingsbalans in dezelfde positie
te houden. De betalingsbalans ondergaat dus géén wijziging.

De werkgelegenheid wordt echter wèl gewijzigd, met name in
ongunstige zin. In het veronderstelde geval betekent gelijk-
blijvende productie bij stijgende arbeidsproductiviteit immers, dat
de werkgelegenheid met hetzelfde percentage daalt als het loon
stijgt. Dit effect zal zich voltrekken zonder enige tussenkomst van
de Overheid. Zoals gezegd blijft de buitenlandse afzet evenals het
prijsniveau onveranderd. Bovendien zal ook de binnenlandse afzet
op den duur niet veranderen, hetgeen op de volgende wijze kan
worden beredeneerd. De binnenlandse vraag hangt namelijk af
van de inkomens en het - niet veranderende - prijsniveau. Het
nationale inkomen is het product van prijsniveau en productie-
omvang; het arbeidsinkomen is het product van arbeidskosten per
eenheid product en productie-omvang. De productie-omvang is
op zijn beurt de som van binnenlandse en buitenlandse afzet.
Hieruit volgt, dat de binnenlandse vraag afhangt van arbeidskosten-
prijsniveau en buitenlandse afzet, die echter geen van drieën ver-
anderen. De binnenlandse afzet zal derhalve geen verandering
ondergaan 1).

Dit ongunstige effect ten aanzien van de werkgelegenheid is niet
te verwachten in geval de totale binnen- en buitenlandse araag toch
hoger is dan bij de oorspronkelijke stand van de arbeidsproducti-
viteit en bij practisch volledige werkgelegenheid kan worden ge-
produceerd. Dit geval schijnt zich in Nederland momenteel tot
op zekere hoogte voor te doen doordat, tengevolge van de jongste

1) Verg.: De loonsverhoging, (redactie-artikel), Economisch-Statistische Be-
richten, 35e Jrg., no. i 7oq., blz. 4.
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devaluatie, de buitenlandse vraag aanzienlijk is gestimuleerd.
Binnen een bepaalde marge kan onder deze omstandigheden
arbeidsproductiviteitsverhoging compenserend werken ten op-
zichte van de loonsverhoging 1).

Deze marge wordt bepaald door de mate waarin de totale vraag
naar goederen en diensten de productiecapaciteit overtreft. Wan-
neer de stijging van de arbeidsproductiviteit, in vergelijking hier-
mede, sterker uitvalt, zal - bij de veronderstelde evenredige ver-
hoging van lonen en arbeidsproductiviteit - de werkgelegenheid
toch weer ongunstig beïnvloed worden. Bedraagt bijvoorbeeld de
bovenbedoelde marge 5 0~0, dan moet bij een stijging van lonen
en arbeidsproductiviteit met beide 7 0~o een inkrimping van de
werkgelegenheid verwacht worden met 2 0~0 2).

Verdere productiviteitsstijging kan pas weer een nuttig effect
opleveren wanneer tegelijkertijd ook onze buitenlandse afzet toe-
neemt, omdat daardoor op hun beurt onze invoer en onze pro-
ductie-omvang zouden kunnen toenemen. Een dergelijke ver-
beterde marktpositie van onze uitvoer is echter in dit verband
slechts te verwachten van een relatief achterblijven van het binnen-
lands prijsniveau. Dit is eerst realiseerbaar ingeval de loonstijging
naar verhouding achterblijft bij de ontwikkeling van de arbeids-
productiviteit.

Wanneer eenmaal de totale ( binnenlandse plus buitenlandse)
vraag is voldaan, is verdere toe:ieming van de werkgelegenheid
derhalve slechts mogelijk op voorwaarde dat de loonstijging wordt
overtroffen door de stijging van de arbeidsproductiviteit.

~ 18. De huidige inkomensverdeling en de toekomstige ze~erkgelegenheid
De uiteenzettingen omtrent de repercussies van de recente ver-
schuivingen in de inkomensverdeling hebben enerzijds doen zien,
hoe de consumptieqiote van het nationale inkomen via de neiging
tot consumeren en de spaarneiging van loontrekkers en zelf-
standigen wordt beïnvloed en dat er een verschuiving in de totale
particuliere consumptie heeft plaats gehad in het voordeel van de
loontrekkers. Dat bijvoorbeeld in Igq.8 de reële consumptie per
hoofd der bevolking, ondanks de achterstand van de arbeids-
productiviteit en de algemene verarming van onze volkshuis-
houding, weer ongeveer op het peil van I 938 is komen te liggen
hangt direct samen met de, via buitenlandse hulp mogelijk ge-

1) Verg. J. TirtBExcEx: De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegen-
heid, De Economist, Jrg. g8, blz. i70.

a) Verg. J. TuvsExcEx: op. cit. blz. i~o.
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maakte, relatief grotere welstandsverbetering voor de lagere in-
komentrekkers.

Anderzijds is het duidelijk geworden hoe het gestegen loonniveau
tezamen met de achtergebleven arbeidsproductiviteit een on-
gunstige invloed uitoefent op het relatieve kostenniveau ten op-
zichte van het buitenland en daardoor op onze internationale
concurrentiepositie. De beslissende betekenis van het laatste moet
gezien worden tegenover de situatie, dat ons aandeel in de wereld-
handel voortaan meer en meer afhankelijk wordt van de prijzen
waar tegen de Nederlandse producten in het buitenland worden
aangeboden en het feit, dat voor een klein land als het onze het
peil van de nationale productie in hoge mate afhankelijk is van
de hoegrootheid van de uitvoer.

Aan de hand van de ontwikkeling van de bestedingen van
overheidshuishouding, gezins- en bedrijfshuishoudingen, uitgedrukt
in procenten van het nationale product, was het mogelijk de
interne oorzaken van het na-oorlogse betalingsbalanstekort te
analyseren. De discrepantie tussen het nationale product en de
totale som van consumptie en investeringen - ofwel het tekort
op de lopende rekening van de betalingsbalans - doet, gezien de
feitelijke ontwikkelingstendenzen van de laatste jaren, in de eerst-
komende tijd geen evenwichtsherstel verwachten, althans niet
duurzaam op een niveau van in- en uitvoer, dat een hoog peil
van bedrijvigheid insluit. Naarmate een dergelijk evenwicht moei-
lijker bereikbaar mocht blijken, zal onze internationale concur-
rentiepositie niet slechts hersteld moeten worden ten opzichte van
1938, maar zal zelfs nog een verdergaande verbetering nodig zijn.

Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel is nu enerzijds
afhankelijk van een aantal internationale economische data, die
buiten het bereik liggen van elke Nederlandse invloed en anderzijds
van binnenlandse factoren, waarop wèl invloed kan worden uit-
geoefend. Dit laatste betreft de goederen en diensten die het land
zelf voortbrengt en de prijzen waartegen deze in het buitenland
worden aangeboden. Door structurele aanpassingen, en met name
industrialisatie, kunnen de diensten en goederensoorten worden
gevarieerd en kan daardoor verbetering van het exportpakket tot
stand worden gebracht. Dit is slechts langs geleidelijke weg reali-
seerbaar, aangezien bedoelde aanpassingen voor een belangrijk
deel mede bepaald worden door technische, sociaalpsychologische
en geographische data. Voor het overige kan een verbetering van
onze internationale concurrentiepositie en derhalve een vergroting
van ons aandeel in de wereldhandel slechts bereikt worden via
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ons prijsniveau. Met elk relatief niveau correspondeert een be-
paalde uitvoerhoeveelheid en dus een bepaalde uitvoerwaarde.
Bij het ten doel gestelde evenwicht dient de invoer van goederen
en diensten overeen te stemmen met deze uitvoer. Aangezien de
invoer afhankelijk is van de totale productie-omvang en het prijs-
niveau, behoort bij elk denkbaar evenwicht in de betalingsbalans
een bepaald peil van de nationale productie. Aldus is het prijs-
niveau van onze exportproducten, via zijn invloed op de uitvoer
en daardoor op de invoer, bepalend voor het mogelijke peil van
de nationale productie. Het laatste kan verhoogd worden door
verlaging van het prijsniveau der exportproducten, met dien ver-
stande, dat hier het maximum kan worden bereikt op het peil,
waarbij een zo volledig mogelijke - namelijk afgezien van be-
paalde frictieverschijnselen - inschakeling van alle arbeids-
krachten is verkregen 1). Hier blijkt derhalve het belang voor de
Nederlandse volkshuishouding om het relatieve kostenniveau ten
opzichte van het buitenland zodanig te beïnvloeden, dat het
feitelijke prijsniveau der exportproducten een volledige werk-
gelegenheid mogelijk maakt.

Een verlaging van het relatieve arbeidskostenniveau is in principe
mogelijk - zoals in ~ Iq. is gebleken - door een devaluatie van
onze munteenheid, door het extra opvoeren van de arbeids-
productiviteit of door het verlagen of relatief doen achter blijven
van ons loonpeil. Gezien de huidige constellatie, volgens welke de
jongste devaluatie een afbrokkelend voordeel heeft teweeggebracht
en de achterstand van de arbeidsproductiviteit slechts moeizaam
ingehaald kan worden, moet geconcludeerd worden dat de loons-
hoogte in dit vraagstuk per saldo een sleutelpositie inneemt.

Uit bovenstaande beschouwingen - en mede op grond van de
betogen in de voorgaande paragrafen - is het duidelijk geworden,
dat het peil van de beloningen, die de Nederlandse producenten
voor zich verlangen, in hoge mate bepalend is voor de werkgelegen-
heid in ons land, vooral wanneer het gaat om de toekomstige
werkgelegenheid op lange termijn. Een matig houden van deze
beloningen werkt immers in twee richtingen. Het maakt het moge-
lijk om bij een beperkte consumptie goederen beschikbaar te krijgen
voor een uitgebreider en sterker exportpakket. Bovendien schept
het de mogelijkheid deze, door industrialisatie op te voeren,
buitenlandse afzet te realiseren.

De huidige inkomensverdeling, met haar typische na-oorlogse

1) Verg. Publicatie no. i van de S.E.R., Den Haag i 95t, blz. 2 i.
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karaktertrekken, heeft evenwel het perspectief van onze internatio-
nale concurrentiepositie en daarmede de realiseringsmogelijkheid
van een evenwichtsherstel bij hoge werkgelegenheid zeker niet
gunstig beïnvloed. In dit opzicht loopt vooral het, in verhouding
tot onze productiviteit, te hoge reële loonpeil in het oog. De ver-
sluiering van het verband tussen welvaartspeil en productiviteit
vond plaats tijdens de overgang van oorlog naar vrede. Het
problematische van dit verschijnsel werd ook onmiddellijk na de
oorlog door deskundigen gesignaleerd. In het jaarverslag van de
Nederlandsche Bank over het eerste na-oorlogse jaar werd vast-
gesteld, dat er reden is „zich met bezorgdheid af te vragen of het
reële loon in ons land op dit niveau gehandhaafd zal kunnen
blijven" 1). De moeilijkheid, waarom het gaat, werd enkele jaren
later door HoLTROp als volgt positief uitgedrukt: „Het is onmogelijk
om van een zeker reëel welvaartspeil als vooropgestelde eis uit te
gaan en daaraan onze economie aan te passen" 2).

De voorgaande uiteenzettingen hebben doen zien welke on-
evenwichtigheden de gesignaleerde discrepantie tussen productie
en behoeftenvoorziening met zich mede heeft gebracht. Slechts
met inschakeling van buitenlandse hulpverlening konden de moei-
lijkheden tijdelijk worden overwonnen. Op deze wijze bleef het
mogelijk, dat de totale bestedingen hoger lagen dan de eigen
middelen, of anders gezegd, dat de totale actieve vraag naar
goederen en diensten de waarde van de lopende productie over-
trof. Deze inflatoire situatie maakte de hoge werkgelegenheid
mogelijk, welke kenmerkend is geweest voor de afgelopen jaren.
De zo goed als volledige werkgelegenheid betekende op haar beurt
weer een zekere inflatoire druk op het loon- en prijsniveau. De
inflatoire tendenz, als voorwaarde voor deze hoge werkgelegenheid,
werd aldus in stand gehouden 3).

Naarmate de tijdelijke versluiering van substantiële economische
krachten ten einde loopt, hetgeen geleidelijk maar zeker zal ge-
beuren, wordt een zeker evenwicht tussen de totale bestedingen

1) Jaarverslag i gq.6, blz. i 5.
8) M. W. HoLTxor: Financieel-economische prespectieven van Nederland, De

Economist, Jrg. 97, no. io, blz. 72s.
e) Verg. J. R. M. vwx DErr Biuxx: Maatschappijstructuur en werkgelegenheid,

Nijmegen i943, blz. gg. Zie voorts: A. H. M. Ar.s~czs, prae-advies voor de
Vereniging van Staathuishoudkunde over de vraag: Is handhaving van het
huidige stelsel van loonbeheersing door de Overheid gewenst? etc., 's-Gra-
venhage, i gq.8, blz. i q. en i g.



13Ó WERRGELEGENHEIDSASPECT BIJ EVENWICHT

en het nationale product afgedwongen 1). Uitgaande van de in-
terne constellatie - en bij abstractie van maatregelen van geleide
economie - betekent dit, dat het nominale loonpeil in de branding
geraakt. Mede uitgaande van de externe economische data en
aannemende, dat van het buitenland nog een verhogende invloed
is te verwachten op het prijsniveau in onze importgevoelige volks-
huishouding, betekent het tenslotte, dat het prijsverloop een actie
in het leven zal roepen om het loonpeil te verhogen. De conse-
quentie is een economisch leven, dat voortdurend aan spanning
bloot staat 2).

Enerzijds zal zich de tendenz voordoen tot meer realistische ver-
houdingen tussen lonen en prijzen, uitmondend in verlaging van
het reële loonpeil. Anderzijds kan verwacht worden, dat de collec-
tieve macht der vakverenigingen zal trachten een remmende
invloed uit te oefenen op elke mogelijke daling van dat peil. In
het spel van actie en reactie van de verschillende „pressure groups"
moet deze tegenstelling - welke minder betekenis heeft naarmate
de productiviteitsontwikkeling zich gunstiger laat aanzien - op
een of andere wijze overwonnen of in ieder geval verzacht worden.

Wanneer het economisch-politieke „play of chess" de uitwerking
toelaat van bovenbedoelde economische krachten, behoeft naast
het evenwichtsherstel in de betalingsbalans het perspectief van de
werkgelegenheid niet ongunstig beïnvloed te worden. Geheel
anders ligt het vraagstuk wanneer de structurele aanpassingen
door maatschappelijke machtsfactoren worden belemmerd of ver-
hinderd en de realiteit het beeld te zien zal geven van voortdurend
herhaalde loonsverhogingen. Onmiddellijk kan opgemerkt worden,
dat in dit geval een proces van voortschrijdende inkomensnivel-
lering - ten koste van de rentetrekkers, de „petite bourgeoisie"
en de boeren - het gevolg zal zijn, hoewel heden de vraag reeds
pijnlijk actueel is „of deze nivellering, met name ook die tussen
de arbeiders onderling, niet reeds zo ver is gegaan, dat schadelijke
gevolgen te duchten zijn" 3). In plaats van economische moeilijk-

I) „Onder deze omstandigheden is het een beangstigende vraag, hce het
Nederlandse volk erin kan slagen de levensstandaard, die het thans voert,
wederom een economisch verantwoorde basis te geven. Zonder een funda-
mentele aanpassing .... kan dit vraagstuk niet worden opgelost": P. P. vnx
BERKUM, Het probleem van onze betalingsbalans, Dagblad De Tijd, 8 Mei
t95c.

a) Verg. H. W. LantsERS: Full employment in de nieuwste EngeLse literatuur,
Schiedam tgq.ó, blz. i2.

a) Lonen en werkgelegenheid, (Redactie-artikel), Econ. Stat. Berichten, gq.e
Jrg., no. ig8q., blz. 8q.8.
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heden op te lossen zou dit proces de wanverhouding tussen be-
loning en economische prestatie in de hand werken i).

Een politiek van steeds voortgezette loonsverhogingen zal, onder
genoemde omstandigheden, het betalingsbalansevenwicht en de
werkgelegenheid beïnvloeden op een wijze, zoals in de ~~ 15 en 16
nader is aangegeven. Zonder hierbij verder in herhaling te vallen
kan dus vastgesteld worden, dat bij gelijktijdige effectuëring van
het evenwichtsherstel een ernstig verlies aan werkgelegenheid kan
worden verwacht, en wel te meer daar de voortgaande nivellering
van invloed is op het aandeel van de arbeidskosten in de prijs der
producten. Dat het nadelig effect op de lange duur nog sterker zal
zijn, behoeft na de voorgaande analyses geen verder betoog.

De typisch na-oorlogse karaktertrekken van de inkomens-
verdeling, welke zijn medegebracht door de wijzigingen die ge-
durende en onmiddellijk na de laatste oorlog in de inkomens-
structuur zijn doorgevoerd, hebben derhalve de realiseringskansen
van de belangrijkste doelstellingen der na-oorlogse economische
politiek klaarblijkelijk niet in de hand gewerkt. De onderzoekingen
hebben met name uitgewezen, dat - voorzover de productiviteits-
ontwikkeling niet een gunstiger beeld zal vertonen dan de af-
gelopen jaren doen verwachten - het doelbewust fixeren van het
reële loonpeil en het bij voorbaat remmen van elke verlaging van
dit peil de werkgelegenheid vroeger of later in ernstige mate zal
schaden 2). Wanneer onze maatschappelijk-economische constel-
latie getypeerd zal blijven door een dergelijke, onder machtsinvloed
der vakverenigingen afgedwongen, politiek ten aanzien van het
peil van lonen en prijzen, behoort ernstig rekening gehouden te
worden met de mogelijkheid van een massale structurele werkloos-
heid, die door geen conjunctuurpolitiek verholpen zal kunnen
worden.

„Het mag wel eens uitdrukkelijk gezegd worden, dat de inkomensverschillen
een economische functie hebben, in zoverre zij de prikkel vormen tot grotere
prestaties. Daarbij gaat het zowel om de directe reactie van degene, die door
de kans op een groter inkomen wordt geprikkeld tot harder werken en tot
het ontplooien van ondernemersactiviteit, als ten aanzien van de prikkels
tot het verwerven van groter vakmanschap door de opgrceiende generatie":
S. PosTxvnu.: Zelfgericht, Econ. Stat. Berichten, 33eJrg., no. i65r, blz. tos5.
In verband met een eventueel te overwegen verlaging van onze reële be-
loningen zij Tabel I(weergegeven in ~ 5) in herinnering gebracht. De ver-
gelijking van het reële nationale inkomen per hoofd der bevolking tussen
70 landen toont aan, dat Nederland bijzonder hoog genoteerd staat. Het
Nederlandse peil blijkt slechts door weinig Europese landen te worden
overtroffen.

9)
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HOOFDSTUK VIII

DE BETEKENIS VAN HET ONDERZOEK VOOR DE
LOON- EN PRIJSPOLITIEK

~ ig. De loon- en pr~spolitiek als onderdeel van de economische politiek
Met de voorbereidende uiteenzettingen in het Tweede Deel en de
in bijzonderheden afdalende analyses in het Derde Deel van deze
studie is getracht een volledige behandeling te geven van het, in
het Eerste Deel, opgeworpen vraagstuk. Daarbij was het de opzet
om op stelselmatige wijze een beredeneerd inzicht te verschaffen
in het economisch-politieke perspectief van de recente verschui-
vingen in de inkomensverdeling. Om de hieruit voortvloeiende
conclusies en consequenties enig relief te geven zal in dit hoofdstuk
nader worden ingegaan op de betekenis van het verrichte onder-
zoek voor de loon- en prijspolitiek der Overheid.

Bij de beschouwingen - in ~ t3- omtrent de actuele doel-
stellingen van de economische politiek van het Nederland van nà
de tweede wereldoorlog is er reeds de aandacht op gevestigd, dat
de diverse doelstellingen van meer algemene of ineer bijzondere
aard op elkaar afgestemd dienen te zijn, omdat zij slechts overeen-
komstig hun onderling verband, dus in een bepaalde rangorde,
kunnen worden gerealiseerd. Bij het vaststellen van de economische
politiek moet verder in het oog gehouden worden, dat bepaalde
doelstellingen met elkaar in strijd kunnen zijn, wanneer de pas-
sende instrumenten niet in voldoende mate beschikbaar zijn. Een
duidelijk onderscheid tussen de instrumenten van de economische
politiek en de daarmede na te streven doeleinden is in dit verband
van groot belang. Zo kunnen een volledige werkgelegenheid en
een sluitende betalingsbalans enerzijds en een bepaald stabiel loon-
en prijsniveau anderzijds onverenigbaar zijn; wanneer het primair
gaat om de realisering van beide eerste doelstellingen, dan zal
hierbij de loon- en prijspolitiek als instrument moeten worden ge-
hanteerd.

Uiteraard beschikt de economische politiek nog over andere
instrumenten, zoals wisselkoersen, belastingtarieven, bepaalde
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overheidsuitgaven, enz. Deze worden in dit hoofdstuk buiten be-
schouwing gelaten. De beschouwing omtrent de loon- en prijs-
politiek als zodanig berust op de evidentie, dat de loon- en prijs-
politiek in géén geval in strijd mag zijn met de doelstellingen
van de economische politiek als geheel.

In plaats van een mogelijke toespitsing op de specifieke vraag-
stukken zowel van de nominale loonpolitiek als van de afzonder-
lijke prijspolitiek, zal de belangstelling in het navolgende worden
beperkt tot de loon- en prijspolitiek als geheel, d.w.z. tot de wijze,
waarop het reële loonpeil en het relatieve kostenniveau mede door
de Overheid kunnen worden beïnvloed met behulp van het totale
prijzenstelsel (incl. het stelsel van loonverhoudingen) als instru-
ment. „Een instrument heeft in het algemeen tot functie ofwel te
registreeren en daardoor te oriënteeren, ofwel gehanteerd door een
drijvende kracht of drijvende krachten, een gewild resultaat in
het leven te roepen. Het prijzenstelsel vereenigt in zich beide
functies. Het wordt zoowel gebezigd om resultaten te meten en
situaties te bepalen, als om verhoudingen te beïnvloeden" 1).

Het feit van het onderlinge verband tussen de realiseerbaarheid
van elk der verschillende economisch-politieke doelstellingen en
de afhankelijkheid der realisatiemogelijkheden van de wijzigingen
in de structuur der fundamentele data brengen als consequentie
mede, „dat de economische politiek steeds zeer bewegelijk zal
moeten zijn en nimmer dogmalische vormen zal mogen aan-
nemen" 2). Dit geldt a fortiori voor de loon- en prijspolitiek, gezien
haar instrumenteel karakter ten opzichte van het geheel der
economisch-politieke doelstellingen. Ten aanzien van de ont-
wikkeling van de loon- en prijspolitiek moet derhalve van doel-
matigheidsoverwegingen worden uitgegaan.

Om aan de hand van de in de vorige hoofdstukken verrichte
onderzoekingen, omtrent de betekenis van de recente inkomens-
verschuivingen voor de realisatiemogelijkheden der belangrijkste
economisch-politieke doelstellingen, enige gevolgtrekkingen te
maken met betrekking tot een doelmatige loon- en prijspolitiek

i) H. A. Knnc: Het prijzenstelsel als instrument van welvaartspolitiek, Tilburg
i934, blz. t. Verg. ook: M. J. H. CossExxncEN: De prijs, instrument of
regulator, Maandschrift Economie, Jrg. 6, Afll. q., blz. i 5 i. Zie ook: J. R.
M. vnN DEN Bxcxx: Maatschappijstructuur en werkgelegenheid, Utrecht
1943~ ~ 9~ blz. sg v.v.

') Verg. G. BxotrwExs: Economische politiek en economisch evenwicht, Eco-
nomische Opstellen aangeboden aan Prof. Mr F. vE Vxrns, Haarlem i944.,
blz. q.67.
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zullen tevens overwegingen van geheel andere aard in de be-
schouwing moeten worden betrokken. Voor economisch-politieke
conclusies is namelijk naast de analyse ook de synthese van wezen-
lijk belang 1). Bij dergelijke doelmatigheidsconclusies wordt een
uitspraak gedaan over een behoren-te-zijn, hetgeen onmogelijk is
zonder een waarderingsoordeel, dat mede op andere dan econo-
mische normen berust 2). In tegenstelling tot de vorige hoofd-
stukken - waarin het alleen ging om een zakelijke economische
analyse - komen in dit hoofdstuk tevens oaerwegingen aan sociale
rechtvaardigheid in het geding. Uiteraard geldt hierbij, dat het
sociaal wenselijke afgestemd dient te zijn op het economisch
mogelijke. Zo moet met betrekking tot de idealen van een minder
ongelijkmatige inkomensverdeling worden gesteld, dat het loon-
niveau, slechts voorzover het via het niveau van de exportprijzen
een blijvend hoge werkgelegenheid mogelijk maakt, betekenis kan
hebben als verdelingssleutel van het nationale product 3).

Op grond van het, bij de voorafgaande analyses, gevormde
inzicht in het economisch-politiek perspectief van de na-oorlogse
structuur van de inkomensverdeling en met inachtneming van de
huidige sociale verworvenheden en de sociaal-ethische wenselijk-
heden zullen in het hierna volgende, bij wijze van objectieve doel-
matigheidscritiek 4), bepaalde opmerkingen worden geplaatst over
de sinds de oorlog gevoerde loon- en prijspolitiek en vervolgens
enige grondslagen worden ontwikkeld met betrekking tot de in
de toekomst te voeren loon- en prijspolitiek.

In tegenstelling tot de systematische werkwijze in het Tweede
en Derde Deel van deze studie, zal dit onderdeel - dat als een
extra toevoeging kan gelden na de afgesloten beschouwingen over
het gestelde probleem - slechts op een schetsmatige wijze worden
behandeld.

Verg. F. L. Pot.Ax: De problematiek der welvaartsplanning en haar ont-
wikkeling in de buitenlandse literatuur, C.P.B.-overdrukken, no. 4, Den
Haag i94g, blz. 50.
Verg. H. A. KwAC: Handelspolitiek, Voorhout i93o, blz. 8.
Verg. Publicatie no. t van de S.E.R., Den Haag, i95i, blz. 2i.
Onder objectieve doelmatigheidscritiek wordt hier verstaan: de beschou-
wingswijze, waarbij het menselijk handelen - en vooral het handelen der
collectiviteiten - in het verzorgingsproces wordt getcetst aan de objectieve
doeleinden der volkshuishouding. Verg. J. A. VERAnRT: Economie, De
Kath. Encyclopaedie, Amsterdam-Antwerpen c95i, Dl. g, kolom 5g2.

s~
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~ so. Doelmatigkeidscritiek der gevoerda loon- en ~irijs~iolitiek
Zoals in ~ I is betoogd, maakten de monetaire situatie en de al-
gemene goederenschaarste het na de bevrijding van ons land
noodzakelijk om, in samenhang met quantitatieve contrbles,
maximumprijzen vast te stellen en werd de prijspolitiek er op ge-
richt om al tastende een prijzenstructuur tot stand te brengen, die
in overeenstemming zou zijn met een in evenwicht verkerend
economisch leven. De functie van de prijs als regulator van pro-
ductie en verdeling had namelijk in de oorlogsjaren in aanzienlijke
mate aan belangrijkheid ingeboet 1). Tegelijkertijd was het nood-
zakelijk de lonen op een zodanig peil te brengen, dat de laagst
betaalde bevolkingsgroepen in staat zouden zijn tenminste de
primaire levensbehoeften aan voeding, kleding en huisvesting te
bevredigen. In politieke kringen en in het overleg tussen werk-
gevers en werknemers was men het er zeer terecht over eens, dat
de prijsbeheersing gepaard zou moeten gaan met een loonbe-
heersing, welke om redenen van sociale rechtvaardigheid gebaseerd
diende te zijn op het „minimum-budget" voor een arbeidersgezin
van gemiddelde samenstelling 2).

Als eerste stap in deze richting werd door de tijdelijke Rijks-
bemiddelaar in het Zuiden van ons land toestemming verleend tot
een maximale loonsverhoging van 25 0~0 op basis van het loon
van Io Mei 1940. In dezelfde lijn werd eveneens een verhoging
toegestaan van 15 0~0 op basis van October I 942. Daar volgens
het C.B. S. het loonpeil in I 94z ten opzichte van I 94o reeds met
15 0~o was gestegen, bracht deze eerste loonronde het loonpeíl -
merkwaardigerwijze buiten verwachting der officiële instanties -
ca 32 0~o boven het peil van Mei 1940 3).

Door de loonsverhogingen te koppelen aan de verhoudingen in
October 1942 werden de nivelleringen, die in de eerste oorlogs-
jaren zijn doorgevoerd 4), en welke in het bijzonder de ongeschoolde
I~ Verg. J. R. M. v~uv DEN BRINx: Prijspolitiek en algemeen economische

politiek, Econ.-Statistische Berichten, Jrg. 26, Igql, no. 134.g, blz. 666 en
L. DE Mnsr: Statische en dynamische elementen van de economische politiek
in oorlogstijd, Maandschrift Economie, Jrg. 7, I gq.2, Afl. g~ I o, blz. 293 v.v.
„Omdat de arbeid geen voorwerp van ruil is, doch de bron van het levens-
onderhoud, mcet bij de vaststelling van het loon worden uitgegaan van de
sociale rechtvaardigheid, die het minimum bepaalt": Nieuwe Arbeids-
verhoudingen, uitgave van het Adviescollege voor arbeidszaken van het
Militair Gezag, Eindhoven I 94.5, blz. I I.
Verg. P. S. PEIS: De ontwikkeling van de loonvorming, Alphen a~d Rijn
1951, blz. Iq..
Verg. H. E. B. ScxMnLxnusEN: Prijspolitiek en loonpolitiek, E.S.B., Jrg. 26,
no. 1349, 26 November Igq.I, blz. 671.
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arbeiders ten goede kwamen 1) , vastgelegd voor de inkomens-
structuur na de bevrijding. Om de gevolgen van de nationale
verarming zo veel mogelijk af te wentelen van de minst draag-
krachtigen werd in het najaar van 194.5 bovendien een sociaal
minimum-loon voor ongeschoolde arbeiders vastgesteld - voor
een gezin met twee kinderen in de grote steden f 35,- per week -,
dat tenminste voldoende was om alles te verschaffen wat door de
distributiedienst beschikbaar werd gesteld. Hiervan uitgaande
werden respectievelijk Io o~o en 20 0~o hogere bedragen genomen
als gemiddelde inkomens voor geoefende en geschoolde arbeiders 2).
De na-oorlogse loonshoogte werd derhalve bepaald op een wijze,
waarbij in hoofdzaak van de behoeftenfactor werd uitgegaan.

Voor een hierop gebaseerde loon- en prijspolitiek is door de
Stichting van de Arbeid, die nauw betrokken werd bij de inter-
departementale besprekingen betreffende het algemene beleid in-
zake de lonen, toentertijd een aantal belangrijke desiderata op-
gesteld 3):

a. strikte handhaving van de nieuw vastgestelde koersverhouding
van de gulden ten opzichte van andere valuta's;

b. een drastische monetaire sanering, waardoor het zwarte geld
uit de consumptiesfeer zou worden gehaald;

c. een nauwgezette contróle op de naleving der nieuwe loon-
en prijsvoorschriften.

Hoewel het loonpeil zódanig was gekozen, dat op korte termijn
geen nieuwe verhogingen nodig zouden zijn, bleek de eerste loon-
ronde niet bij machte een verdere loon- en prijsstijging te remmen,
doordat vooral tegen desideratum c werd gezondigd. Om de stijging
in de kosten van levensonderhoud tegen te gaan, ging de Regering
over tot haar politiek van subsidies op de eerste levensbehoeften.
Deze politiek van tijdelijk bedoelde maatregelen speculeerde sterk
op een daling van de wereldmarktprijzen en op een hoopgevende
stand en ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

De ëerste statistische cijfers met betrekking tot de arbeids-
productiviteit, die na de oorlog werden gepubliceerd, toonden
evenwel aan, dat deze grootheid slechts ruim de helft bedroeg
van wat zij was bij het uitbreken van de oorlog. Bovendien zag

I) Verg. Tx. Mul.nExs: Enkele gedachten over loonpolitiek, Maandschrift
Economie, Jrg. g, Igqq, f1f1. II~I2, blz. sg8.

') Verg. A. J. R. MnuRITZ: Is handhaving van het huidige stelsel van loon-
beheersing door de overheid gewenst? etc. Prae-advies voor de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1948, blz. 2g.

3) Verg. P. S. PEIS: op. cit., blz. 15.
IO
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het er niet naar uit, dat de grote achterstand anders dan volgens
een zeer geleidelijk proces zou kunnen worden ingehaald. Het
onder de druk der omstandigheden tot stand gebrachte evenwicht
tussen lonen en prijzen bracht dus mede, dat het, bij het distributie-
pakket aangepaste, reële loonpeil nauwelijks verband hield met
de lage stand van de arbeidsproductiviteit.

In het licht van deze realiteit was het begrijpelijk, dat de
Regering er op bedacht werd om een dam op te werpen tegen
de verder oplopende loon- en prijsontwikkeling. Aldus volgde in
October Igq.6 de afkondiging van de zgn. loonstop, waarbij cor-
recties ten aanzien van loonregelingen slechts mogelijk bleven
binnen het kader van de bestaande richtlijnen voor de loon-
politiek 1). Loonsverhoging werd zelfs gestimuleerd, voorzover dit
mogelijk was door middel van een verantwoorde tariefbeloning,
waarvan een verdere opvoering van de arbeidsproductiviteit werd
verwacht 2). Voorts werd medegedeeld, dat bepaalde belangrijke
prijsverlagingen werden overwogen, terwijl tegelijkertijd enige
prijsverhogingen zouden volgen, ten dele in verband met de ver-
mindering van subsidies op de eerste levensbehoeften. Achteraf kan
echter geconstateerd worden, dat deze als stringente maatregel
bedoelde loonstop vrijwel mislukt moet worden geacht 3).

Na verloop van tijd werd het duidelijk, dat de gesuggereerde
prijsverlagingen niet konden worden bereikt. De prijzen van de
buitenlandse grondstoffen vertoonden namelijk, in tegenstelling
tot de verwachtingen, een voortgezette stijging. Op zichzelf was
er daarom reeds een aandrang tot loonsverhoging te verwachten.

Daarnaast speelde de overweging der Regering om stappen te
nemen in de richting van een aanpassing aan meer normale ver-
houdingen. Zo diende er spoedig een einde te komen aan het
grote tekort op de Rijksbegroting, dat de inflatoire toestand in ons
land gaande hield. Daartoe zou een verlaging van de subsidies -
ca f 65o millioen in dat jaar - dienstig kunnen zijn. Ook de
onderhandelingen inzake Benelux eisten vermindering der subsidies,
terwijl tenslotte de wens naar afschaffing van bepaalde rant-
soeneringen een wijziging van de subsidies nodig maakte. Gezien
de invloed hiervan op de kosten van levensonderhoud kon een

') Op de technische mceilijkheden, die zich voordeden met betrekking tot de
interpretatie hiervan, wordt in deze schets niet ingegaan.

') Verg. P. S. PEi.s: op. cit., blz. 34.
e) Verg. F. J. H. M. vnrr DER VEN: Bezinning op de hedendaagse sociale

politiek, Den Haag t95o, blz. i4.
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wijziging van de politiek ten aanzien van de lonen en prijzen
verwacht worden 1).

Met ingang van 8 November I 948 werden de subsidies in totaal
tot f 33o millioen verlaagd. Afgaande op statistische benaderingen
van de prijsstijging van het gezinsverbruik, werd een tijdelijke
loonbijslag van I gulden per week (de zgn. JoExES gulden) verplicht
gesteld met een loongrens van f 3.70o per jaar. Als verdere com-
pensatie werd de kinderbijslag van het tweede kind af inet 2q. cent
per week verhoogd en werden de uitkeringen aan hen, die onder
de Noodwet Ouderdomsvoorziening vallen, verhoogd met f 2,50
en f I,5o per maand voor respectievelijk gehuwden en onge-
huwden. Deze tr~eede loonronde was van toepassing op het gehele
bedrijfsleven; een behandeling per bedrijfstak kwam dus niet aan
de orde. De deskundigen waren op dat ogenblik de mening toe-
gedaan, dat zonder deze beleidsmaatregel en de daarbij gevolgde
behandeling de sociale vrede in Nederland vermoedelijk niet zou
zijn bewaard 2), hetgeen van belang is voor het oordeel over de
feitelijke gang van zaken.

Door de devaluatie van September I 94g trad een geheel nieuwe
toestand in. Ondanks de zorg van de Regering om de tendenz
tot prijsstijging, die onvermijdelijk zou optreden, zoveel mogelijk
te beperken, gaven de kosten van levensonderhoud weldra een
opgaand verloop te zien. Dit leidde bij de advies- en beleids-
instanties tot het inzicht, dat een looncompensatie nodig zou zijn
voor de prijsstijging van het gezinsverbruik, die ongeveer 5 0~0
bedroeg. De op I Januari I 95o doorgevoerde derde loonronde bedroeg
eveneens 5 0~0. Zij werd niet verplicht gesteld voor het gehele
bedrijfsleven, maar gegoten in een door het College van Rijks-
bemiddelaars verleende vergunning met betrekking tot het in-
komen van werknemers van 23 jaar en ouder. Deze loonsverhoging
zou met inbegrip van de sociale lasten - in tegenstelling tot de
zgn. JoExES gulden 3) - als kostenfactor bij de prijscalculaties
worden erkend. In het Regeringscommuniqué, dat gelijktijdig
verscheen met de beschikking van het College van Rijksbemidde-
laars, werd de loonronde bovendien in directe samenhang gebracht
met de noodzakelijkheid van arbeidsproductiviteitsverhoging ten-
einde de toegestane loonsverhoging economisch verantwoord te doen
zijn.

1) Verg. A. A. vnx Rt-uJx: Een nieuwe phase in de loon- en prijspolitiek,
Economisch-Statistische Berichten, 33e Jrg., no. t64.3, blz. 86g.

g) Verg. A. A. vwx RxiJx: op. cit., blz. 867.
8) Deze „tijdelijke" bijslag werd bij de derde loonronde in de lonen verwerkt.



I q.8 DE LOON- EN PRIJSPOLITIEK

Ten aanzien van de beoordeling van deze loonronde kan als
belangrijk winstpunt worden genoemd, dat daarbij een begin
werd gemaakt met enige differentiatie, doordat de loonsverhoging
slechts de volwassenen betrof en zij de mogelijkheid bood van
uitzonderingen voor bedrijven, waar werkloosheid zou kunnen
ontstaan. Van meer betekenis „is, ondanks het feit, dat het hier
gaat om een wissel op de toekomst, de erkenning van de zijde van
de vakbeweging, dat stijging van de arbeidsproductiviteit een
noodzakelijke voorwaarde is" 1).

Men is er bij de onderhandelingen blijkbaar van uitgegaan, dat
een zekere looncompensatie wèl toelaatbaar is voorzover tegelijker-
tijd de productiviteit toeneemt. In ~ 17 is aangetoond, dat dit
slechts onder bepaalde omstandigh`eden aannemelijk is. Overigens
was het uit de verhouding van arbeidsproductiviteit en loonpeil
duidelijk, dat de devaluatie - die bij vrije keuze wel later zou
zijn gevallen - inderdaad nodig was met het oog op het even-
wichtsherstel in de betalingsbalans. Om dit resultaat het spoedigst
te bereiken zou een looncompensatie achterwege moeten blijven.
Behalve dat het „anticiperen" op een toekomstige productiviteits-
verhoging op zichzelf reeds een riskante zaak is, wees de feitelijke
situatie uit, dat verdere loonsverhoging - ook al zou deze gepaard
gaan met evenredige stijging van de arbeidsproductiviteit -
gevaren mee zou brengen voor de toekomstige werkgelegenheid 2).
De uitslag van het experiment, dat in de derde loonronde besloten
lag, was dus van practisch belang voor de verdere loon- en prijs-
politiek.

In de loop van 195o vertoonden de prijzen van het gezinsverbruik
weer een oplopende ontwikkeling. Naast de verdere doorwerking
van de devaluatie, traden nu nog buitengewone factoren op. Het
Korea-conflict en de daardoor geschapen internationale situatie
brachten namelijk een sterk stijgende ontwikkeling van de wereld-
~)

8)

De loonsverhoging, (Redactie-artikel), Economisch-Statistische Berichten,
35e Jrg., no. i ~oq, blz. q..
„Deze loonsverhoging heeft in zich ook weder een prijsverhogende tendentie.
Er zijn dus nog prijsstijgende factoren aan het werk. Hieruit kunnen weder
looneisen voortvlceien. Het is te hopen, dat Overheid, werkgevers en ar-
beiders er in gezamenlijk overleg in zullen slagen om de catastrophe aan aerdere
nieuwe loonrondes af te wenden. In de bespreking tussen L.P.C. en St.v.d.Arb.
is wel gebleken, dat men aan arbeiderszijde duidelijk beseft, dat een steeds
verdere opvcering van het loon- en prijspeil het aantal werklozen steeds
meer zou vergroten. De keuze wordt dan niet meer: een wat lager of een wat hoger
reéel loon, maar: werkgelegenheid of massa-werkloosheid": A. A. vnrr RxiJx: De
Derde Loonronde, Economisch-Statistische Berichten, Jrg. 35, no. i704,
blz. 7. (Cursivering is van ons, A.S.).
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prijzen teweeg. Het door deze verschijnselen uitgelokte overleg
tussen werknemers, werkgevers en beleidsinstanties liep in Sep-
tember 195o uit op een vierde loonronde. Deze betekende ditmaal -
tegenover een stijging van de kosten van levensonderhoud met
ca 4. o~o sinds de vorige loonronde - een verplichte loonsverhoging
van 5 0~o ten behoeve van de volwassen werknemers i) en een
zonder vergunning toegelaten loonsverhoging van 2 tot 5 0~o ten
behoeve van de jeugdige werknemers.

Merkwaardigerwijze werd bij deze loonronde nauwelijks nog
gesproken over een verdere verhoging van de arbeidsproductivi-
teit. Zelfs de vraag, of aan de gestelde voorwaarde bij de vorige
loonronde (de „wissel op de toekomst", de „anticipatie op een
toekomstige productiviteitsstijging") al of niet was voldaan bleef
thans - nog geen g maanden later - opportuniteitshalve buiten
beschouwing in de officiële kennisgeving.

De vierde loonronde kwam op tamelijk geforceerde wijze tot
stand. In tegenstelling tot vroegere besprekingen verliep het overleg
in de Stichting van de Arbeid dit keer vrij stroef, onder meer als
gevolg van een bij de werkgevers- en werknemersvertegenwoor-
digers optredend verschil van inzicht in de consequenties voor het
economisch perspectief 2). Bovendien werden de onderhandelingen
ernstig bemoeilijkt doordat het voor de vakbeweging, uit prestige-
overwegingen, zeer bezwaarlijk was „een ander accoord te aan-
vaarden dan op de grondslag van de door haar ingediende voor-
stellen, hetgeen zowel partijen als de Overheid min of ineer in
een dwangpositie plaatste" 3). Het geforceerde karakter van een
en ander bevorderde uiteraard niet de gewenste bezinning op de
mogelijke betekenis van de loonsverhoging in kwestie voor de
betalingsbalans en de toekomstige werkgelegenheid. Wat er in
feite tot stand kwam leek daardoor op het rechtlijnig samen-
koppelen van lonen en prijzen - de glijdende loonschaal -,
welke zich in zijn automatisme ontslagen acht van elke diepere
argumentatie 4).

De vóór deze loonronde gesignaleerde ontwikkelingstendenz der

Nadat eerst een salarisgrens van f 360o per jaar was gesteld, werd na nader
overleg vergunning verleend tot dezelfde loonsverhoging boven deze grens.
Overigens was het effect van „verplichting" of „vergunning" in de regel
hetzelfde.
Verg. P. S. PEis: op. cit., blz. 8i.
A. H. M. Ai.sxac~rs: De ondernemer en de nieuwe loonronde, Dagblad
„De Tijd", i3 September iggo.
Verg. F. J. H. M. vart nER VEx: op. cit., blz. 15.

a~
s~

.~
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lonen en prijzen zette zich nadien onverminderd voort. Daarnaast
deed zich, als gevolg van de ontwikkeling van de internationale
toestand, de noodzaak voor van de overgang naar een „paraat-
heidseconomie" 1). De verzwaring van de defensieprogramma's in
de Westerse landen verscherpte uiteraard de prijsbeweging. In ons
land vertoonden de kosten van levensonderhoud andermaal een
opwaartse ontwikkeling 2). De hierdoor uitgelokte onderhande-
lingen leidden in Maart 1951 - een half jaar na de vierde
loonronde - tot de v~de loonronde. Het betrof weer een 5 0~0
loonsverhoging voor volwassen werknemers, dit keer „verplich-
tend" met betrekking tot C.A.O.-lonen, en tot lonen volgens een
bindende loonregeling en „bij vergunning" met betrekking tot de
overige lonen en salarissen. De verhoging mocht maximaal twee
honderd gulden per jaar en moest minimaal vier cent per uur
bedragen. Voor jeugdige werknemers werd weer een afzonderlijke
regeling getrofFen. Evenals de vorige maal zou dispensatie mogelijk
zijn voor bedrijfstakken, die het risico liepen om in economische
moeilijkheden te geraken. Tegelijkertijd sprak de Regering het
vertrouwen uit, dat de uit de loonsverhoging voortvloeiende kosten-
stijging slechts bij strikte noodzaak zou worden doorberekend in
de prijzen .

Nadat zich bij de vierde loonronde reeds spanningen hadden
voorgedaan, werd met betrekking tot de vijfde loonronde gecon-
stateerd, dat de onderhandelingen nog nooit zo moeilijk waren
geweest. In overeenstemming met het door de Sociaal-Economische
Raad verstrekte advies stelde de Regering zich op het standpunt,
dat, in vergelijking tot September Igq.g, een verlaging van het reële
loon met 5 0~o noodzakelijk was. Zeer terecht bracht zij hierdoor
tot gelding, dat met het oog op de vooruitzichten van de betalings-
balans en het peil van bedrijvigheld een besllssende betekenls is
toe te kennen aan een zo laag mogelijk nominaal loon- en prijspeil.
De Regering sprak zich verder uit als voorstander van een politiek
van globale prijscontróle aan de hand van statistische gegevens,
waar nodig gevolgd door onderzoek en incidenteel ingrijpen.

Tegenover een stijging van de prijzen van het gezinsverbruik
met ca Io o~o werd dus een loonsverhoging van 5 0~o toegestaan.
Van principiële betekenis is, dat uit redenen van economische
doelmatigheid - en zonder het aspect der sociale rechtvaardigheid
uit het oog te verliezen - werd afgeweken van de handhaving

1) In ~ 22 wordt nader hierop ingegaan.
s) Tussen door speelde onder meer de huurverhoging met i5 0~o en de ver-

mindering van de levensmiddelensubsidies.
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van het starre verband tussen loon- en prijsontwikkeling, waardoor
loon- en prijspolitiek sinds de eerste loonronde in hoofdzaak ge-
kenmerkt was.

De genomen beslissingen brachten teleurstelling en openlijke
ontevredenheid aan de zijde van de vakbeweging. In deze kring
werd verwacht, dat voortaan met de grootst mogelijke nauw-
keurigheid aan de nieuwe verhouding tussen lonen en prijzen zou
worden vastgehouden 1). De Regering beloofde zo nodig hieraan
tegemoet te willen komen. Toen een half jaar later bleek, dat er
voor de loontrekkers enig nadelig verschil - namelijk Io,8 0~o van
één weekloon uitgestreken over de volle zes maanden ofwel ge-
middeld o,q, o~o van de loonvoet bedragende - was ontstaan, werd
door de arbeidersvakcentrales een overeenkomstige compensatie
geëist. De werkgevers legden zich hierbij neer. Aldus volgde in
November 1951 een - zij het van klein formaat - zesde loonronde,
waardoor een uitkering-ineens van I i o~o van het weekloon met een
maximum van f~ 8,35 werd toegekend. Afgezien van de twijfel-
achtige mogelijkheid om aan de hand van de beschikbare index-
cijfers een dergelijke microscopische achteruitgang van het reële
loonpeil te kunnen bepalen 2) , is hier als bezwaar te noemen, dat
een precedent geschapen is voor de hervatting van een mathema-
tisch geperfectionneerd systeem van de glijdende loonschaal.

~ 2I. Enige grondslagen aoor een doelmatige loon- en pr~s~iolitiek
In ~ Ig is er reeds op gewezen, dat de loon- en prijspolitiek duidelijk
gezien moet worden als een onderdeel van de economische politiek
in het algemeen. Maatregelen van loon- en prijspolitiek mogen
derhalve niet in strijd zijn met het geheel der economisch-politieke
doelstellingen; zij moeten op doelmatige wijze in dit geheel worden
ingepast. Met betrekking tot een doelmatige loon- en prijspolitiek
dienen bovendien overwegingen van sociaal-politieke aard in de
beschouwing te worden betrokken, waarbij de norm van de sociale
rechtvaardigheid in de juiste, ruime zin is op te vatten. Bij de
confrontatie der verschillende overwegingen behoort tenslotte te
worden uitgegaan van de principiële idee, dat een loon- en prijs-

i)

9)

Namelijk in die zin, dat zelfs de geringste daling van het reële loonpeil zou
worden uitgesloten.
„De ter beschikking staande indexcijfers (van de K.v.L.) zijn niet toereikend
voor het nemen van economisch verantwoorde beslissingen": G. vnx DER
WAL: Ontstaan en ontwikkeling van de spanning tussen lonen en prijzen,
S.E.R.-publicatie no. 2, Den Haag t95t, blz. 35.
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politiek, die in economisch opzicht faalt, in geen geval sociaal
verantwoord kan zijn 1).

De beïnvloeding van het normale loon- en prijsniveau en daar-
mede van het reële loonpeil zal daarom aan hogere eisen moeten
voldoen dan wat bijvoorbeeld overeenstemt met de van arbeiders-
zijde begeerde „klassesolidariteit" 2); zij dient daarentegen af-
gestemd te zijn op het algemeen welzijn, waaraan de belangen der
afzonderlijke groepen als déél-belangen zijn ondergeordend. Vanuit
dit gezichtspunt kunnen zowel te lage als te hoge lonen in strijd
zijn met de sociale rechtvaardigheid 3), onder meer omdat de eis
van de werkgelegenheid voor ieder in elk geval zowel doelmatig
als rechtvaardig is te achten 4).

Het laatste is geen abstracte theorie, maar actuele werkelijkheid,
hetgeen wordt aangetoond door het economisch gebeuren tussen
de beide wereldoorlogen 5). De beoordeling van de loonshoogte
uit het oogpunt van economische doelmatigheid en sociale recht-
vaardigheid heeft bovendien bijzondere actualiteit met betrekking
tot de na-oorlogse loon- en prijspolitiek. Bij de behandeling der
opeenvolgende loonronden, in de vorige paragraaf, bleek dat de ge-
nomen beslissingen verscheidene malen op geforceerde wijze tot
stand kwamen en hoezeer door een bepaald machtsoverwicht de
onderhandelende partijen en zelfs de Overheid in een dwang-
positie kwamen te verkeren. Het op deze wijze afdwingen, dat de

') Verg. F. J. H. M. vwN DER VEN: Op. Clt., bIZ. IÓ.

8) Met het oog op een „evenwichtige verdeling van het nationale inkomen"
wordt een sterke nadruk op dit desideratum gelegd door A. VERMEUI.Ex:
Is handhaving van het huidige stelsel van loonbeheersing door de Overheid
gewenst? etc., Prae-advies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
Den Haag Igq8, blz. Ioo.

3) „Het is dan ook in strijd met de maatschappelijke rechtvaardigheid, wanneer
om persoonlijk voordeel en met verwaarlozing van het algemeen belang, de
lonen te laag worden neergedrukt of te hoog worden opgevoerd: en dezelfde
rechtvaardigheid vordert dat in overleg en eensgezindheid de salarissen,
zoveel mogelijk, geregeld worden op zulk een wijze, dat een zo groot mogelijk
aantal arbeiders werk kunnen vinden, en een behoorlijk loon verdienen om
in hun levensonderhoud te voorzien": Quadragesimo Anno, Pauselijke
Encycliek 1931, Uitgave van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland,
Utrecht 1938, randnummer 74, blz. g6.

') Verg. J. TlrrsERCEx: De les van dertig jaar, Amsterdam tgqó, blz. Igg.
a) „Na de vorige oorlog heeft men ook in ons land allerlei maatregelen genomen

om de maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen. De lonen zijn veel sneller
omhoog gebracht dan de andere inkomens .... Er volgde een periode van
sterke rationalisatie met veel werkloosheid; een regelrecht gevolg van de
hoge lonen": J. TIxaERCEx: Redelijke inkomensverdeling, Haarlem Igq.6,
blz. s~.
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Overheid haar beleid in overeenstemming brengt met het groeps-
standpunt, zou een begrijpelijk verschijnsel kunnen zijn in een
tijdvak, waarin aan de arbeider géén menswaardig bestaan werd
toegestaan. In het na-oorlogse Nederland, waar het loonpeil
primair is bepaald afgaande op de behoeftenfactor en daarbij een
vooruitstrevende sociale politiek wordt gevoerd, dient een dergelijk
machtselement, juist omwille van economische doelmatigheid
en sociale rechtvaardigheid, géén plaats op de voorgrond in te
nemen 1).

Indien aan deze voorwaarde is voldaan kan de Overheid haar
beleid ten aanzien van het nominale loon- en prijsniveau op
economisch doelmatige wijze voeren, niet alleen zónder over-
wegingen van sociale rechtvaardigheid uit het oog te verliezen,
maar met een welbewuste oriëntering op deze norm. Om naast
evenwichtsherstel in de betalingsbalans tevens een blijvend hoog
peil van werkgelegenheid na te streven, zal het overheidsbeleid
onder meer het relatieve kostenniveau ten opzichte van het buiten-
land zodanig moeten beïnvloeden, dat het mogelijk wordt de, met
onze structurele aanpassingen corresponderende, additionele afzet
op de wereldmarkt te realiseren. Op het, voor de verbetering van
onze internationale concurrentiepositie gewenste, relatief lagere
exportprijsniveau dient derhalve de loon- en prijspolitiek con-
sequent te worden afgestemd 2).

Met betrekking tot de in de toekomst voortdurend weer te ver-
wachten aandrang tot loonsverhoging verdient deze wenselijkheid
in de regel als belangrijkste maatstaf te worden gehanteerd. Aan-
leiding tot een dergelijke aandrang is dan een daling van het reële
loonpeil, veroorzaakt door een achterblijven van de nominale lonen
bij de ontwikkeling van de prijzen van het gezinsverbruik. Een
economisch-doelmatige loon- en prijspolitiek moet ten aanzien van
een eventuele aanpassing van het loonpeil de nodige voorzichtig-
heid betrachten en een bijzondere belangstelling aan de dag leggen
voor de factoren die de prijsstijging van het gezinsverbruik hebben
teweeg gebracht.

~~ „In een geordende samenleving kan het niet aan de tcevallige kracht van
de vakbeweging worden overgelaten met hceveel de verschillende brcepen
worden beloond .... Het machtselement brengt onzuiverheid. Het heeft
noch met economische doelmatigheid, noch met rechtvaardigheid iets uit
te staan": J. Tu,rsExcaN: op. cit., blz. q.6. Verg. idem, De les van dertig
jaar, Amsterdam i946, blz. soo.
Dit geldt a fortiori voor een land met een relatief sterkere bevolkingsaanwas.
Verg. D. ~. J. ScxovTErr: De relativiteit van de economische theorie, Tilburg
iggt, blz. s8.

s~
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Van bijzondere betekenis voor de stijging der binnenlandse
prijzen is de ontwikkeling van de importprijzen. De mate waarin
de importprijsstijging in de prijzen doorwerkt, is afhankelijk van
het aandeel van de invoerkosten in de totale prijs. Dit aandeel
beloopt bij de Nederlandse exportgoederen ca 3o o~o; de overige
70 0~o bestaat uit toegevoegde waarde ( beloning der binnenlandse
productiefactoren). Zolang ons exportprijspeil niet meer stijgt dan
nodig is om het bedoelde effect van de importprijs te compenseren,
kan de beloning der binnenlandse productiefactoren niet stijgen 1).
Deze beloning moet, voorzover de exportprijs achterblijft, zelfs
dalen overeenkomstig een reëel verarmingsproces van het land.
Voorzover de importprijzen in deze zin sterker stijgen dan de
exportprijzen, zal de gevolgelijke prijsstijging van het gezins-
verbruik dus in géén geval mogen worden gecompenseerd door
een verhoging van het nominale loonpeil. Wanneer in dit geval
toch een loonsverhoging plaats vindt, is vroeger of later een ver-
mindering van de werkgelegenheid te vrezen.

Oolc de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit verdient een
bijzondere belangstelling bij het loon- en prijsbeleid. Bij stijging
van de arbeidsproductiviteit, uitgaande boven de verwachte, vindt
een evenredige toeneming van het reële nationale inkomen plaats,
zodat, in het algemeen genomen, aanleiding bestaat om een over-
eenkomstige verhoging van het reële loon toe te laten. Hierbij
verdient een lager nominaal loon- en prijsniveau uiteraard steeds
de voorkeur boven een hoger.

Naast het loonpeil en de ontwikkeling der lonen verdienen,
vanuit doelmatigheidsoogpunt, de loonverschillen de aandacht.
Tegenover de globale loonbepaling en nivellering uit het jongste
verleden is het wenselijk de difFerentiatie der lonen in de hand
te werken; naast difl'erentiatie tussen de lonen der geschoolden en
ongeschoolden komt die tussen de lonen in meer of minder tot
expansie voorbestemde bedrijfstakken in aanmerking voor onze
industrialiserende volkshuishouding.

Uiteindelijk zal ook de vorm, waarin de loon- en prijspolitiek
plaats vindt, beoordeeld moeten worden naar zijn doelmatigheid
om het kostenniveau te doen beantwoorden aan de realiseerbaarheid
der belangrijkste economisch-politieke doeleinden. Voorshands
lijken een beheerste loonpolitiek en een globale prijscontr8le de
passende organisatorische mogelijkheden. Naarmate de verant-
woordelijkheid voor de loonontwikkeling beter gedragen kan wor-

i) Verg. Centraal Economisch Plan, i95i, 's-Gravenhage i95i, blz. go.
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den door de werkgevers en werknemers in de afzonderlijke bedrijfs-
takken en ondernemingen, behoort de betekenis van de Overheid
als uiteindelijk beslissende instantie te worden beperkt 1). Een
centralistische werkwijze, zoals zich bij de laatste loonronden heeft
voorgedaan 2), dient echter zonder voorbehoud tot het verleden
te behoren. De loon- en prijspolitiek vereist een zekere flexibiliteit
om de noodzakelijke structurele aanpassingen mogelijk te maken 3).

~~ De overgang naar een grotere vrijheid t.a.v. de loonvorming mcet vooraf
worden gegaan door een wijziging van de subsidiërings- en huurpolitiek
conform de noodzakelijke aanpassingen.
Bij de vijfde loonronde werden de vertegenwoordigende partijen zelfs genoopt
om in drie etmalen tijds te beslissen over een g o~o-loonsverhoging voor het
gehele Nederlandse bedrijfsleven, hetgeen moeilijk te rijmen is met de speci-
fieke verantwoordelijkheid der vertegenwoordigers.
Verg. de beschouwingen in ~ i8.3~
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SLOTBESCHOUWINGEN

~ 22. De paraatheidseconomie en andere actuele aspecten
De onderzoekingen betreffende de recente inkomensverschuivingen,
in het Derde Deel, moesten, in verband met de beperkte beschik-
baarheid van statistische gegevens, noodgedwongen worden be-
perkt tot ultimo i95o. Bij de analyse van het economisch-politieke
perspectief van deze verschuivingen is het economisch gebeuren
in r95t slechts incidenteel ter sprake gekomen, terwijl in het kader
van de doelmatig-critische beschouwingen van het hoofdstuk de
loon- en prijspolitiek tot zijn meest recente phase is gevolgd. Het
is daarom nuttig tot slot enige opmerkingen te maken over de
actuele economische aspecten van het laatste jaar, mede om te
beoordelen of daarmee in verband de consequenties van het
onderzoek in een ander licht moeten worden gezien.

Zoals in de Regeringsverklaring van i 7 Maart i 95 i is gezegd,
hebben de verhoudingen in de wereld en de omstandigheden,
waarin Nederland verkeert, na het Korea-conflict en in het bij-
zonder sinds de jaarwisseling i95o~i95i een zo diepgaande
wijziging ondergaan, dat de verantwoordelijkheid voor de levens-
belangen van ons volk een zekere koersvernieuwing vereist ten
opzichte van bepaalde hoofdpunten van het beleid. Daarbij wordt
gedacht aan de vergroting van de Nederlandse bijdrage in de
samenwerking der vrije volkeren ter verzekering van de collectieve
veiligheid, aan het sluitend maken van het staatsbudget en aan
het dekken van het tekort op de Nederlandse betalingsbelans.

De als gevolg van de internationale ontwikkeling verhoogde
militaire uitgaven, het slechter worden van de ruilvoet en de ver-
mindering van de Amerikaanse hulp voor civiele doeleinden nood-
zaakten de Regering er toe een politiek van versnelde financieel-
economische aanpassing te voeren en wel door verlaging der totale
bestedingen ter sanering van de betalingsbalans. Dit dwong om
de - in de verhouding tot de productiviteitsontwikkeling reeds
eerder gewenste - verlaging van de levensstandaard daad-
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werkelijk te effectueren, zoals geschiedde bij de vijfde loonronde.
Aan de ene zijde speelt er dus een toenemende vraag naar allerlei
goederen voor de defensie die de betalingsbalans ten goede kan
komen; aan de andere zijde voltrekt zich, als gevolg van de con-
sumptiebeperking, een inkrimping van de binnenlandse afzet-
mogelijkheden, die voor bepaalde producten een blijvend karakter
zal hebben. Voorlopig heeft evenwel de vraag naar militair
materieel weinig invloed uitgeoefend op de industriële bedrijvigheid
in ons land 1).

Op korte termijn beschouwd dreigt er een controverse te ont-
staan tussen het streven naar een sluitende betalingsbalans en een
hoog peil van werkgelegenheid. Dit verschijnsel verliest aan be-
tekenis naarmate een groter deel van de afneming der totale be-
stedingen kan worden gecompenseerd door een vergroting van de
uitvoer. Voorzover realiseerbaar, zal dit proces in de practijk de
nodige tijd vergen 2).

De paraatheidseconomie heeft voor Nederland de exporttaak in
ruime mate verzwaard; de verhoging van de nationale veiligheid
doet de invoerbehoefte nog toenemen, zonder dat door deze toe-
genomen invoer de uitvoermogelijkheden worden verruimd. De
sterk verhoogde bewapeningsinspanning van andere landen en
hun daardoor relatief afnemende koopkracht komen per saldo ten
nadele van onze uitvoer naar deze landen. Daar komt nog bij, dat
de economische wereldsituatie in ieder geval voor een ruim aantal
jaren getypeerd zal blijven door de algemene bewapenings-
inspanning. Onze exportbevordering zal dus in de eerste plaats
gericht moeten zijn op het behoud van bestaande afzetmarkten,
terwijl onze strijd ter verovering van een ruimer aandeel in de
wereldmarkt aanzienlijk is verzwaard.

Juist uit het gezichtspunt van de uitvoer heeft ons land thans
behoefte aan een hoog investeringsniveau. De vermindering der
totale bestedingen zal daarom primair in de consumptieve sfeer
moeten plaats hebben en voorzover investeringsbeperking nood-
zakelijk is, zal deze de verschillende bedrijfstakken naar gelang
van hun exportbelang moeten ontzien.

Hoezeer de loon- en prijspolitiek van bijzondere betekenis kan
zijn met betrekking tot de verzwaarde eisen van de economische

1) Verg. F. M. J. ng Gxwa,vw: De invloed van de opbouw der strijdkrachten
op de industriële bedrijvigheid in Nederland, Maandschrift Economie, Jrg. t6,
Afl. i, Oct. iggr, blz. 56.

8) Verg. J. W. nE Pous: Perspectieven voor de werkgelegenheid, Economisch-
Statistische Berichten, 36e Jrg., no. i8og, blz. g28.
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politiek, behoeft na de voorgaande beschouwingen geen nadere
uiteenzetting. De nieuwe situatie die door de paraatheidseconomie
is geschapen benadrukt bovendien de desiderata, welke voor een
doelmatige loon- en prijspolitiek moeten worden gesteld. Het is
dan ook niet te betwijfelen, dat de moeilijkheden die uit actuele
toestand voortvloeien, van geringere urgentie zouden zijn, wanneer
de realiseringskansen van de na-oorlogse economisch-politieke
doelstellingen in mindere mate belemmeringen hadden onder-
vonden uit hoofde van bepaalde slepende gevolgen van de na-
oorlogse inkomensstructuur.

Mede op grond van deze ervaring moet met betrekking tot onze
huidige economische vraagstukken gepleit worden voor een eco-
nomische politiek op lange termijn, welke doelbewust verder reikt
dan oplossingen op ad hoc basis.

~ 23. Samenvatting en besluit
De jaren na de tweede wereldoorlog hebben voor ons land op
velerlei maatschappelijk gebied zeer diepgaande wijzigingen ge-
bracht. Tijdens de overgang van oorlogs- naar vredeseconomie
werden de vernieuwingsplannen beheerst door sociaal-ethische
motieven. Talrijke overheidsmaatregelen op economisch, sociaal en
financieel terrein zijn hierdoor ingegeven of beïnvloed. Zo bracht de
loon- en prijspolitiek in het bevrijdingsjaar de reële lonen op een
zodanig peil, dat de laagst betaalde arbeiders in ieder geval in
hun primaire levensbehoeften zouden kunnen voorzien.

Terwijl het binnenlandse economische herstel een zeer voor-
spoedig verloop had, werd tegelijkertijd de nationale productie
overtroffen door de nationale bestedingen voor consumptieve en
investeringsdoeleinden. Het laatste was slechts mogelijk, doordat
het verschil werd bijgepast door het buitenland. Het belangrijke
tekort op de betalingsbalans bleek in de loop der tijd een chronisch
karakter te vertonen. Het demonstreerde een verwaarloosd verband
tussen welvaartspeil en productiviteit. Het bracht daarmede de
aandacht op de verhouding tussen de lage stand van de arbeids-
productiviteit en het reële loonpeil, dat oorspronkelijk in hoofdzaak
aan de hand van de behoeftenfactor was vastgesteld en vervolgens,
mede onder invloed van maatschappelijke machtsfactoren, min of
meer is gefixeerd.

De sinds de oorlog opgetreden verschuivingen in de inkomens-
verdeling geraken in het middelpunt van de belangstelling bij de
beschouwing van het vraagstuk, welke factoren een evenwichtige
ontwikkeling van onze volkshuishouding ten gunste of ten ongunste
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beïnvloeden. In dit licht rijst de vraag, hoe deze verschuivingen
te beoordelen zijn in verband met de mogelijkheden van even-
wichtsherstel in de betalingsbalans en - gezien het long-term-
aspect - in verband met de mogelijkheden van een hoge toekom-
stige werkgelegenheid. De problematiek, die tot ons onderzoek heeft
aangezet, luidt: Wat is de aard en draagwijdte van de recente
wijzigingen in de structuur van de inkomensverdeling? Welke
betekenis is aan deze wijzigingen te hechten in verband met de
realisering van de belangrijkste doelstellingen der na-oorlogse
economische politiek van ons land?

Ten behoeve van een systematische opzet van het onderzoek i),
is aan de hand van de beschikbare statistische gegevens eerst de
structuur van de inkomensverdeling als zodanig onder de loupe
genomen. De wijzigingen, welke tot uitdrukking komen in de
loonquote van het nationale inkomen en de constante van PAxETO,
blijken enerzijds duidelijk conjunctuurgevoelig te zijn en wel in
die zin, dat deze grootheden bij hoog- en laagconjunctuur respec-
tievelijk lager of hoger liggen. De ongelijkheid in de inkomens-
verdeling ontwikkelt zich dus negatief ten opzichte van het con-
junctuurverloop. Anderzijds blijken genoemde grootheden op
langere termijn beschouwd een tamelijk star karakter te bezitten,
hetgeen bij uitstek geldt voor de loonquote van het nationale
inkomen.

Op de grondslag van de dynamische analyse van de structuur
der inkomensverdeling is het interessant de na-oorlogse wijzigingen
naar omvang en karakter te beoordelen. De globale en gedetail-
leerde beschouwingen hebben laten zien, dat in de inkomens-
verdeling zeer vergaande nivelleringen hebben plaats gehad. Onder
meer blijkt het reële loon in het algemeen het sterkst te zijn ge-
stegen in die inkomensklassen, bij welke de consumptiequote van
het beschikbaar inkomen het grootst is. Bij de na-oorlogse maat-
schappelijk-economische constellatie behoort eveneens, dat elke
verlaging van het reële loonpeil op de sterkste hindernissen pleegt
te stoten. Gezien de na-oorlogse heroriëntatie van maatschappelijke
krachten blijken de recente inkomensverschuivingen derhalve duur-
zame, althans moeilijk te wijzigen karaktertrekken in de inkomens-
verdeling te hebben gegrift.

De teweeggebrachte repercussies der inkomensverschuivingen
wijzen, wat het koopkrachtsaspect betreft, op een belangrijke ver-

') Zie voor een systematische beschrijving van de algemene opzet van het
onderzoek ~ 2.
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schuiving in de totale particuliere consumptie ten gunste van de
lagere inkomensklassen en, wat het kostenaspect betreft - in
samenhang met de relatieve achterstand van de arbeidsproduc-
tiviteit - op een ongunstig perspectief voor onze internationale
concurrentiepositie. De verdere onderzoekingen, waarbij onder
meer gebruik is gemaakt van de resultaten van, op de Nederlandse
data gebaseerde, econometrische onderzoekingen 1), wijzen uit,
dat de typische na-oorlogse karaktertrekken van de inkomens-
verdeling de realiseringskansen van de belangrijkste economisch-
politieke doelstellingen zéker niet in de hand hebben gewerkt.
Voorzover de productiviteitsontwikkeling niet een gunstiger beeld
vertoont dan de afgelopen jaren doen verwachten en het reële
loonpeil, onder bepaalde machtsinvloeden, vrijwel verstard blijft,
moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
een massale structurele werkloosheid, die door geen conjunctuur-
politiek verholpen zal kunnen worden. Dit geldt nog te meer nu
de „paraatheidseconomie" onze nationale exporttaak in aanzien-
lijke mate heeft verzwaard.

In dit licht gezien moet aangenomen worden, dat de laatste
stadia der loon- en prijspolitiek, niettegenstaande de verdienste
daarvan voor de handhaving van de arbeidsvrede, te weinig doel-
matig waren ingesteld op de realisering van een sluitende betalings-
balans èn een blijvend hoge werkgelegenheid. De toekomstige loon-
en prijspolitiek mag daarom in geen geval vervallen tot het, elke
argumentatie ontwijkende, automatisme van de glijdende loonschaal.

Bij ons pleidooi, in de afgesloten beschouwingen, om de ont-
wikkeling van de inkomensverdeling en de mogelijkheden van de
loon- en prijspolitiek te confronteren met het perspectief van de
toekomstige werkgelegenheid, hebben wij in feite reeds de aan-
dacht gericht op de toekomst van de Nederlandse volkshuishouding.
Het is hoopgevend de aandacht nog verder vooruit te richten.
Wanneer eenmaal de juiste weg wordt bewandeld, zal immers
een zorgen-vrijere tijd aanbreken. Na evenwichtsherstel in de
betalingsbalans kan de verdere toeneming van de productie weer
aan de levensstandaard ten goede komen. Dan breekt ook de tijd
aan, dat de productiviteitsontwikkeling een regelmatige verhoging
van het reële loonpeil mogelijk maakt.

Onze beschouwingen hadden dan ook niet tot intentie een
terugkeer te bepleiten naar bepaalde, voor de arbeidswereld on-

') Verg. de ~ i5 en t6.
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gunstige, verhoudingen op maatschappelijk en economisch gebied,
die het vooroorlogse tijdvak hebben ontsierd. Het gaat er namelijk
om de inkomensverdeling beter te doen beantwoorden aan het
economisch mogelijke. Dit richt zich niet tegen de gerechtvaar-
digde sociale wensen van de arbeiders maar is juist daarop af-
gestemd, daar de levensstandaard tot een lager niveau zou terug-
vallen en massale werkloosheid onvermijdelijk zou zijn, wanneer
Nederland in de eerstkomende jaren niet in staat zou blijken het
écart tussen in- en uitvoer van goederen en diensten zelfstandig
te overbruggen.

In dit verband mag gehoopt worden, dat het standpunt der
vakbeweging bij haar loonpolitiek een verdere verdieping zal
doormaken en die stemmen het zullen winnen, welke de nastreving
van een zo hoog mogelijke werkgelegenheid primair stellen. Met
betrekking tot het streven van de vakbeweging kan namelijk
onderscheid gemaakt worden tussen een enger en een wijder
belang. Na een periode, waarin de aandacht slechts op het geldloon
was gericht, won het inzicht veld, dat het streven naar een zo
hoog mogelijk reëel loon de voorkeur verdient. Op zijn beurt ligt
het in de lijn der ontwikkeling, dat de aandacht opnieuw op een
wijder belang wordt gericht en de verwezenlijking van een maxi-
male werkgelegenheid als het dringendste vraagstuk der vakbe-
weging wordt opgevat I). De momentele stijging van het werk-
loosheidscijfer in ons land maakt overigens een dergelijke ont-
wikkeling der geesten uitermate actueel. Het groeiende verant-
woordelijkheidsbesef van de bonafide werknemersorganisaties voor
de economische toestand van ons land en de grote zelfbeheersing
door hen ná de oorlog aan de dag gelegd om door het handhaven
van de arbeidsvrede Nederlands economisch herstel te bespoedigen,
schenken het vertrouwen, dat ook van deze zijde de nodige bij-
dragen zullen worden geleverd tot ons aller toekomst.

Sedert lang hebben zich in het sociaal-politieke en economisch-
politieke denken twee stromingen afgetekend: „eenerzijds de
strooming die tot object had de verheffing van den mensch als
consument, en anderzijds de strooming die zich richtte op den
totalen mensch" 2). Nu wij in deze slotbeschouwing meer algemene
gezichtspunten tot gelding laten komen is er ook plaats voor de
constatering, dat er in de huidige aera een overschatting plaats

1) Verg. E. E. ScxwnxB: Moderne Lohnpolitik: Die volkswirtschaftliche
Fundierung der gewerkschaftlichen Lohnpolitik, Bern 1948, blz. 20.

~) Verg. C. P. M. Rontl~: Nederlandsche Sociale Politiek, Hilversum Iqq.o,
blz. 30.

II
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heeft van het consumptieve element in het doelsysteem der econo-
mie, hetwelk het gevaar dreigender maakt van een vergroving
van de cultuur en een vervlakking van de geestelijke levens-
waarden 1). Het heeft daarom zijn betekenis, om ook bij onze
overwegingen met betrekking tot de concrete economische en
sociale ontwikkelingen niet te vergeten, dat de mens méér is dan
consument, dat hij b.ehalve behoefte aan verbruiksgoederen ook
behoefte heeft aan zijn besefvan persoonlijke verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid en omwille daarvan: aan arbeid. De aanwijzing
van een zo hoog mogelijke werkgelegenheid als de belangrijkste
onder de nastrevenswaardige economisch-politieke doelstellingen
is daarom, behalve door economische overwegingen, ingegeven
door onze overtuiging, „dat in de huidige samenleving het belang
van de arbeid niet alleen gelegen is in het feit, dat wij door die
arbeid - langs het loon n.l. - toegang hebben tot al die goederen,
welke wij voor het leiden van een menswaardig leven nodig
hebben, maar ook in de omstandigheid, dat wij in die arbeid en
in de arbeidsgemeenschap leiding krijgen, die onze activiteit de
vorm en doelgerichtheid geeft, welke overeenstemmen met de
objectieve waarden, die het doel van het leven uitmaken .....
Kan om een of andere reden deze mens-vormende invloed niet
meer van de arbeid uitgaan, dan is in de samenleving een machtige
en practisch onmisbare stimulans ten goede verdwenen, waardoor
als wij ons niet vergissen, geen compensatie kan gevonden
worden" 2).

In dit licht dienen uiteindelijk de boven getypeerde karakter-
trekken der na-oorlogse inkomensverdeling, welke het perspectief
van de werkgelegenheid ongunstig beïnvloeden, te worden ge-
wogen en beoordeeld. Hiervan uitgaande ook leidde een objectieve
doelmatigheidscritiek tot een waarschuwing tegen een over-
waardering van het reële loonpeil in de loon- en prijspolitiek en
tegen het op de voorgrond stellen van het machtselement door de
vakbeweging. Het is geen aangename - en tegenwoordig zelfs
geen ongevaarlijke - taak om in deze een waarschuwende vinger
op te heffen. Het is evenwel een plicht voor het economisch-
politieke denken om vooruit te zien en zich niet van de long-run-
aspecten van onze volkshuishouding te laten afleiden door de

1) Verg. F. J. H. M. vnx DER VEN: BeZinning op de hedendaagse sociale
politíek, Den Haag i ggo, blz. i o.

') A. M. KuYLnnRS S.J.: Het verband tussen werk en leven van de industriële
loonarbeider als object van een sociale ondernemingspolitiek, Leiden i95i,
bla. i 6 en t 7.
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concrete moeilijkheden, die uitlokken tot oplossingen op ad hoc
basis. Vanuit deze aspecten kunnen ook wenselijkheden worden
opgesteld met betrekking tot de vraagstukken die het eerst moeten
worden opgelost. Voor het overige moet van een doorwerking van
het gefundeerde inzicht afgewacht worden, of niet door maat-
schappelijke machtsfactoren van het heden verhinderd wordt, dat
de juiste opvatting politiek zal kunnen zegevieren.

Wanneer in confrontatie met de actuele moeilijkheden op econo-
misch, sociaal en financieel gebied de vraag wordt gesteld wat het
perspectief van ons land is, kan derhalve als antwoord worden
gegeven, in overeenstemming met dat van HoLTxon 1) :

„dat onze toekomst is wat wij er zelf van maken"!

') M. W. HoLTxor: Financieel-economische perspectieven van Nederland, De
Economist, Jrg. 97, no. io, blz. ~27.



SUMMARY AND CONCLUSIONS

The years following the second world war have brought about,
in this country, radical changes in many aspects of social life.
During the transition from war to peace economy the recon-
struction plans were dominated by ethical considerations. Nu-
merous government measures in the economic, social and financial
field have been inspired or affected by these considerations. Thus
our wage and price policy in the year of liberation fixed real wages
on such a level that the lowest-paid workers could in any case
supply their primary needs.

While the internal economic recovery was making very satis-
factory progress, national production was being exceeded by
national expenditure on consumption and investments. This has
only been made possible by foreign aid. The considerable deficit
on the balance of payments appeared, in course of time, to be of
a lasting nature. It showed a neglected relation between wealth
and productivity. It thereby focussed attention on the relation
between the low level of labour productivity and the level of real
wages, which had at first been largely conditioned by needs and
has afterwards, partly under the influence of social forces, been
more or less stabilized.

In considering the question which factors affect the harmonious
development of our national economy either favourably or adver-
sely, out attention is mainly drawn upon the shifts in the distri-
bution of income that have occurred since the war. Now the
question arises how to judge these shifts as to their effect on the
possibilities of redressing the balance of payments and, in the
long run, on the possibilities of a high level of employment. The
problem, then, which gave rise to the present study is the fol-
lowing. Which is the nature and scope of the recent changes in
the pattern of income distribution? What significance is to be
attached to these changes with a view to the attainment of the
main objects of this country's postwar economic policy?

For a systematic approach to the problem the pattern of income
distribution as such has first been investigated with the aid of the
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available statistics. The changes, which find expression in the
share of labour in national income and in PnRETO's constant,
clearly appear on the one hand to be subject to cyclical fluctuations
in so far as these factors will be smaller or greater according to
the rise and fall of economic activity.

The inequality of income distribution thus varies inversely with
the trade cycle. On the other hand, these factors appear in the
long run to be of a rather constant nature. This is particularly
true of the share of labour in national income.

On the basis of the dynamic analysis of the pattern of income
distribution it is interesting to value the scope and nature of the
changes which have occurred since the war. A general study as
well as a detailed analysis show that a drastic levelling of incomes
has taken place. It appears that, on the whole, real wages have
risen most in those income groups where the proportion of con-
sumption in disposable income is greatest. Another feature of the
postwar social and economic framework is that any lowering of
the real wage level will meet the greatest obstruction. Given the
postwar reorientation of social forces, the recent shifts in income
thus appear to have engraved on the distribution of income
features that prove to be permanent or at at least difficult to change.

The impact of the changes in the pattern of income distribution
on purchasing power is shown by a substantial shift in total
private consumption in favour of the lower wage classes, and that
on costs - in connection with the effects of the relatively low
productivity of labour - has resulted in an unfavourable outlook
for our international competitive position. Further investigations,
in which use has been made, inter alia, of the results of econo-
metric research based on Dutch data, go to show that the typical
postwar characteristics of income distribution have far from im-
proved the possibilities of realizing the principal aims of the
economic policy. Unless the trend of productivity shows a more
favourable picture than the past few years lead us to expect and
if the real wage level, owing to certain power factors, remains
practically frozen, the possibility of a structural mass unemploy-
ment which cannot be remedied by any cyclical policy must be
seriously considered, the more so as the defense economy has made
our national export drive considerably more difficult.

From this point of view it must be assumed that the last stages
of the wage and price policy, whatever merits they may have had
for the maintenance of industrial peace, were insufiiciently aimed
at the attainment of an equilibrium in the balance of payments
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and a lasting high employment. The future wage and price policy
should not, therefore, on any account fall back on the automatic
device of the sliding wage scale, evading all argument.

After redressing the balance of payments a further increase of
production may go again to the benefit of the standard of living
and thus enable the level of real wages to rise steadily. The ad-
justment of the distribution of income to the economically possible,
which has now proved necessary, is not, therefore directed against
the workers' just claims to social welfare, but has, on the contrary,
been attuned to these, as the standard of living would fall back
to a lower level and mass unemployment would be inevitable if
the Netherlands were to appear unable, in the next few years, to
stop the gap between imports and exports of goods and services
independently.

In connection herewith it should be hoped that the trade unions
will come to regard the achievement of full employment as their
most important aim. Even more important than the need of con-
sumer goods is the need of work for every man, which not only
gives him access to such goods, but also enables him to lead a
significant human existence in the proper sense of the word.

Foresight is a first duty in economic policy, which shoilld not
allow its attention to be diverted from taking the long view by
concrete difficulties that tempt to momentary solutions. From the
anglc of these long-term aspects it will also be possible to give
desiderata as for the problems that should be solved first. A
spreading of the more broadly based view may well enable this
knowledge to prevail also politically. To the question, then, what
in face of present difficulties, are the prospects for our country,
the answer is that our future will be what we make it ourselves.



LIJST VAN AANGEHA.ALDE EN GERAADPLEEGDE LITERATUUR

AICERaswN, J.: Das Problem des internationalen Gleichge-
wichtes in fortgeschrittenen Wirtschaften, Zeit-
schrift fiir National'ókonomie, XIII 3, 195s,
blz. 9.31.

AI,sRECTS, A. H. M.: Is handhaving van het huidige stelsel van loon-
beheersing door de Overheid gewenst? etc.,
Prae-advies voor de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, 's-Gravenhage Igq.8.

- De ondernemer en de nieuwe loonronde, Dag-
blad De Tijd, 13 Sept. 1950.

ANGELINUS, O.F.M. Cwr.: De grondslag voor een nieuwe gemeenschap
naar de leer van Quadragesimo Anno, Utrecht
I940.

BEnx, L. H.: Relation of Disposable Income and the Busi-
ness Cycle to Expenditures, The Review of
Economic Statistics, Febr. 1946.

BERENSCHOT, B. W.: Welke maatregelen dienen te worden genomen
ter verhoging van de productiviteit? etc. Prae-
advies voor de Vereniging voor de Staathuis-
houdkunde, 's-Gravenhage 1951.

BERGER, J. A.: Welke maatregelen dienen te worden genomen
ter verhoging van de productiviteit? etc.
Prae-advies voor de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, 's-Gravenhage 1951.

BERxuM, P. P. vnN: Enkele concrete voorwaarden voor het ont-
staan van meer evenwichtige internationale
economische betrekkingen, Maandschrift Eco-
nomie, Jrg. Iq., Afll I.

- Het probleem van onze betalingsbalans, Dag-
blad De Tijd, 8 Mei 1951.

BEVERIDGE, W. H.: Full employment in a free society, London
1945.

BONGER, W. A.: Vermogen en inkomen in Nederland, De
Nieuwe Tijd, Maart IgIO.

- Vermogen en inkomen in Nederland gedurende
de oorlogstijd, Amsterdam Ig23.

~ BosnsnN, H. W. J.: De evolutie van de monetaire politiek als in-
strument van de economische politiek, Econo-
misch-Statistische Berichten, 36eJrg., no. I 793.

Boul.ntNC, K. E.: A reconstruction ofeconomics, New York I 950.
BRIxx, J. R. M. vnN vEN: De ontwikkeling van de prijzen en de rente-

stand na de oorlog, 's-Gravenhage, I gqq..
- Dynamische structuuronderzoek, Maandschrift

Economie, Jrg. 8, Afl. g~IO.
- Maatschappijstructuur en werkgelegenheid,

Nijmegen tg43.



168 LTTERATUUROVERZICHT

~ BRINR, J. R. M. vwrr nErr: Prijspolitiek en algemene economische politiek,
Economisch-Statistische Berichten, sóe Jrg.,
no. 1349-

- Theoretische Economie, E.N.S.I.E. III, Am-
sterdam i947.

BROUwERS, G.: De prijspolitiek in de naaste tcekomst, Eco-
nomisch-Statistische Berichten, ig45~ 3e Jrg.,
no. 1474-

- Economische politiek en economisch evenwicht,
opgenomen in Economische Opstellen aange-
boden aan Prof. Mr. F. nE VRn?s, Haarlem
Igq4.

BROWNLEE, O. H.: The theory of employment and Stabilisation
policy, The Journal of political Economy,
October t95o.

CARELL, E.: Unternehmungsgewinn und Arbeitslohn, Miin-
chen i95o.

CASSEL, G.: Theoretische SozialokSnomie, Leipzig igg2.
Centraal Economische Plannen igq.g, i95o en iggi,'s-Gravenhage igq.g-i95i.
CLARK, C.: The conditions of economic progress, London

i95i.
CLARx, J. M.: Mathematical Economists and Others: A Plea

for Communicability,Econometrica,April i947.
COBBENHAGEN, M. J. H.: De prijs, instrument of regulator, Maand-

schrift Economie, Jrg. 6, Afl. q..
- De verdeling van het maatschappelijk inkomen,

Utrecht i 937.
- Over grondslagen en motieven van het eco-

nomisch handelen, Tilburg ig45-
Consumptiefuncties voor Nederland igs3-i938, Statistische en Econometrische

Onderzoekingen, N.R. Jrg. 5, no. 3.
DALMULDER, J. J. J.: Het verband tussen de bevolking, het nationale

inkomen en de kapitaalgoederenvoorraad,
Utrecht i94g.

- Plaats en betekenis van de wiskundige economie
en de econometrie binnen het geheel der eco-
nomische wetenschappen, Tilburg iggo.

De economische toestand van Nederland, Statistische en Econometrische
Onderzcekingen, N.R. Jrg. g, no. 4.

De levensstandaard der beambtengezinnen, Mededelingen van het C.S.W.V.,
4e Jrg-

De loonsverhoging, (Redactie-artikel), Economisch-Statistische Berichten, 35e
Jrg., no. t ~oq..

De Nationale Jaarrekeningen: rloeleinden, problemen, resultaten, no. 8 der
Monografieën van de Nederlandse Conjunc-
tuur, Utrecht i95o.

De productiviteit in Nederland, Nota aangeboden door de Minister zonder
Portefeuille aan de Staten-Generaal,'s-Graven-
hage t95i-

De verdeling van de inkomens boven f 4.00o in igq.8, Statistische en Econo-
metrische Onderzcekingen, N.R. Jrg. g, no. 2.



LTTERATUUROVERZICHT I Ó9

De verdeling van het nationale inkomen en de ontwikkeling der reële inkomens,
Mededelingen van het C.S.W.V., geJrg., no. 23.

Derde, Tweede en (Eerste) Nota inzake de Industrialisatie van Nederland,
's-Gravenhage Iggi, 195o en Igq.g.

-~ DERKSEN, J. B. D. en RoassouTS, A. L. G. M.: De invlced van het prijsniveau
op de uitvoer, De Nederlandsche Conjunctuur,
Speciale Onderzcekingen, no. I.

DIERENDONK, J. E. vnri: Het industriële loonpeil in Nederland, Econo-
misch-Statistische Berichten, Ig28, no. 1645.

DoucLas, P. H.: Theory of Wages, Chicago Ig34.
EDwwxDS, R. S.: Industrial Technologists and the Social

Sciences, Economica, November 195[.
Een statistisch onderzcek naar de veranderingen in de ongelijkheid van de

inkomensverdeling, Maandschrift C.B.S., Jrg.
41, no. II;I2.

Eerste tot en met Dertiende Verslag van de Nederlandse Regering aangaande
de werking van het Europese Herstel Pro-
gramma, 's-Gravenhage Igq.8-195i.

EucxEN, W.: Unser Zeitalter der Misserfolge: fiinf Vortr~ge
zur Wirtschaftspolitik, Universit~t London,
Tiibingen 195i.

FossnTi, E.: Vilfredo Pareto and John Maynard Keynes,
Metro-economica, Volume I, Number 2.

Fxiscx, R.: The Responsibility of the Econometrician,
Econometrica, Januari Igq6.

GLwsz, Cx.: Nieuwe economische machtsverhoudingen,
Leiden Igq.g.

~ GOEDHART, C.: De rentevorming in de moderne volkshuis-
houding, Leiden I 94.7.

Gxnauw, F. M. J. DE: De invloed van de opbouw der strijdkrachten
op de industriële bedrijvigheid in Nederland,
Maandschrift Economie, Jrg. 16, Afl. I.

HANSEN, A. H.: Economic policy and full-employment, New
York 1947.

Het nationale inkomen van Nederland ig2i-193g, no. 7 der Monografieën
van de Nederlandse Conjunctuur, Utrecht
I 948.

HIRSCHFELD, H. M.: Beslissingen op het gebied der economische
politiek, opgenomen in Economische Op-
stellen aangeboden aan Prof. Mr. F. de Vries,
Haarlem I 94.q..

HoLTROr, M. W.: De loon- en prijspolitiek in het licht van de
economische tcestand van ons land, verslag
van een rede voor C.S.W.V., Mededelingen,
2e Jrg., no. 2I-22.

- Financieel-economische perspectieven van Ne-
derland, De Economist, October Igq.g.

Inkomensverdeling I948(voorlopige gegevens), Maandschrift C.B.S., Jrg. 45, no. 7.
Jaarverslagen van de Nederlandse Bank N.V., Amsterdam Igq.6-195i.
JANSEN, M. A.: Inkomen, consumptie en besparingen, De

Economist, Jrg. 1948, Afl. 5.



170 LTTERATUUROVERZICHT

KAAG, H. A.: Economische problemen in oorlogstijd, 13e
Jaarverslag der K.E.H., Tilburg Igq.o.

- Handelspolitiek, Voorhout 1930.
- Het prijzenstelsel als instrument van welvaarts-

politiek, Tilburg Ig34.
- Lonen en prijzen, Maandschrift Economie,

Jrg. I2, Afl. 3~4-
KALDOR, N.: Besch~.ftigungspolitik und des Problem des

internationalen Gleichgewichtes, Zeitschrift
fiir NationalSkonomie XIII 3, 1952, blz. 4oq..

KEESING, F. A. G.: De conjuncturele ontwikkeling van Nederland
en de evolutie van de economische overheids-
politiek Ig18-i93g, Utrecht Ig47.

KEYNFS, J. M.: The general theory of employment, interest and
money, London I 936.

KLEIN, L. R.: The Keynesian revolution, New York 1947.
'-- KOHNSTAMM, G. A.: Welke duurzame structuurveranderingen heb-

ben zich laatstelijk voorgedaan in de welvaarts-
bronnen van ons land in het bijzonder ten
aanzien van landbouw en industrie, Prae-
advies voor de Vereniging voor de Statistiek,
's-Gravenhage Igq.~.

Koopkracht van de lonen en de levensstandaard der arbeidersgezinnen, Mede-
delingen van het C.S.W.V., q.e Jrg.

KooY, T. P. vAN DER: Staat en economische politiek, opgenomen in
Economische Opstellen aangeboden aan Prof.
Mr. F. de Vries, Haarlem Igqq..

KoRTEwEG, S. en KEESING, F. A. G.: Het moderne Geldwezen, Amsterdam
1947-

KRUISiIEER, J. C.: Het nationale inkomen, Rotterdam 1937.
- Inkomensverdeling en sociaal product, opge-

nomen in Economische Opstellen aangeboden
aan Prof. Mr. F. de Vries, Haarlem 194.4.

KuYI.AARS, A. M.: Het verband tussen werk en leven van de
industriële loonarbeider, als object van een
sociale ondernemingspolitiek, Leiden 1951.

LAMBERS, H. W.: Full-employment in de nieuwste Engelse lite-
ratuur, Schiedam 1946.

~~ LERNER, A. P.: Economics of employment, New York 1951.
~ LIEFTINCK, P.: Enkele algemene gezichtspunten met be-

trekking tot de overgang van de oorlogs- naar
de vredeseconomie, Economisch-Statistische
Berichten, Ig45~ 3oe Jrg., no. 1474.

'--Lonen en werkgelegenheid (Redactie-artikel), Economisch-Statistische Be-
richten, 34.e Jrg., no. 16gq..

LYtcI.EMA, L.: Het saldo op de gcederen- en dienstenbalans
in de nationale jaarrekeningen, Economisch-
Statistische Berichten, 1951, 36e Jrg., no. 17g~.

MASSIZZO, A. I. V.: Het niveau van de huidige textielvoorziening
in Nederland, De Nederlandse Industrie, Jrg.
4, no. I .



LITERATUUROVERZICHT I 7 I

MnsT, L. vE: Statische en dynamische elementen van de
economische politiek in oorlogstijd, Maand-
schrift Economie, Jrg. ~, Afl. g~IO.

MAURITZ, A. J. R.: Is handhaving van het huidige stelsel van
loonbeheersing door de Overheid gewenst? etc.
Prae-advies voor de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, 's-Gravenhage I 948.

Measurement of national income and the construction of social accounts,
United Nations, Geneva 1947.MEIREN, P. vnN nER: Het nationale inkomen van 70 landen in 194g,
Economisch-Statistische Berichten, 36e Jrg.,
no. I 763.

MEYERS, A. L.: Grondslagen van de moderne economie,
Leiden Igq8.

MENDERSHAUSEN, H.: Cln the significance of Professor pouglas' pro-
duction function, Econometrica, April 1938.

METELERKAMP, R.: De toestand van Nederland in vergelijking
gebracht met die van enige andere landen van
Europa, Rotterdam 18oq..

MIDDELHUIS, J. A.: De sociale ontwikkeling na de bevrijding, Uit-
gave K.V.P., Den Haag 1951.

MuLnERS, Tx.: Enkele gedachten over loonpolitiek, Maand-
schrift Economie, Jrg. g, Afl. I I ~ I 2.

National en Per Capita Incomes of Seventy Countries in Igq.g expressed in
United States Dollars, United Nations, Sta-
tistical Papers, Series E no. I, 1950.

Nieuwe arbeidsverhoudingen, door Leden van het Adviescollege voor Arbeids-
zaken van het Militair Gezag, Eindhoven 1945.Onderzoek naar de blijvende werkloosheid en haar bestrijding, Rapport van
de Commissie-Van der Waerden uit de Hoge
Raad van Arbeid, 's-Gravenhage I 93g.

OoMExs, C. A. en Kol.x, J. E. M. vAN nER: De ontwikkeling van de beroeps-
bevolking van Nederland van Igsl tot Ig63,
Stat. en Econometr. Ond., N.R. Jrg. ,}, no. q.

PATINKIN, D.: Price Flexibility and Full Employment, The
American Economic Review, September I gq.8.

PARETO, V.: Cours d'économie politique, Laussanne 18g6.
PELS, P. S.: De ontwikkeling van de loonvorming, Alphen

a~d Rijn 1951.
PEN, J.: De loonvorming in de moderne volkshuis-

houding, Leiden 1950.
- Het aandeel van de arbeid in het nationale

inkomen, Economisch-Statistische Berichten,
36e Jrg., no. 1781.

PoLwx, FREn. L.: De problematiek der welvaartsplanning en
haar ontwikkeling in de buitenlandse literatuur,
C.P.B.-overdrukken, no. 4, Den Haag Igq.g.

PosTxuMA, S.: Zelfgericht, Economisch-Statistische Berichten,
33e Jrg., no. 1651.

- Welke mogelijkheden en middelen bestaan er
tot het in evenwicht brengen van de betalings-



I 72 LTfERATUUROVERZICHT

balans van Nederland na afloop van de
Marshall-hulp onder gelijktijdig streven naar
een overwegend vrijer internationaal handels-
èn betalingsverkeer? Prae-advies voor de Ver-
eniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gra-
venhage, I gq.g.

Povs, J. W.: Perspectieven voor de werkgelegenheid, Eco-
nomisch-Statistische Berichten, 36e Jrg., no.
1805.

Publicatie no. I van de Sociaal-Economische Raad: Advies inzake de in de
naaste toekomst te voeren loon- en prijs-
politiek, 's-Gravenhage I 951.

Publicatie no. q. van de Sociaal-Economische Raad: Advies inzake de invcering
van de wachtgeld- en werkloosheidsverzeke-
ring, 's-Gravenhage 1951.

Quadragesimo Anno, Uitgave van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland,
Utrecht 1938.

REDER, M. W.: An alternative interpretation of the Cobb-
Douglas function, Econometrica, July-October
1943-

RHIJN, A. A. vAN: De derde loonronde, Economisch-Statistische
Berichten, 35e Jrg., no. 17oq..

- Een nieuwe phase in de loon- en prijspolitiek,
Economisch-Statistische Berichten, 33e Jrg.,
no. 1643-

RIJxEx vwN OLST, H.: De berekening en de betekenis van het natio-
nale inkomen van Nederland, Economisch-
Statistische Berichten, 34.e Jrg., no. 1656.

- De ontwikkeling van de macro-economische
statistiek in Nederland, Economisch-Statis-
tische Berichten, 34.e Jrg., no. 16gz.

RosnvsoN J.: Introduction to the theory of employment,
London, 1947-

RoEnorRS, D.: Het reële loonpeil in Nederland, Economisch-
Statistische Berichten, 34e Jrg., no. 1697.

RohtME, C. P. M.: Nederlandse Sociale Politiek, Hilversum 194.0.
Roos, F. nE: De betrekkingen tussen sparen en investeren,

Haarlem Igg I .
SCHMALHAUSEN, H. E. B.: Prijspolitiek en loonpolitiek, Economisch-

Statistische Berichten, 25e Jrg., no. 1349-
SCHOUTEN, D. B. J.: De overheidsfinanciën in de volkshuishouding,

Leiden 1950.
- Relativiteit van de economische theorie, Til-

burg 1951.
- Loonshoogte, werkgelegenheid en de econo-

mische structuur, Maandschrift Economie,
Jrg. 5, Afl. 7.

SCHUMPETER, J.: Theorie der wirtschaftliche Entwicklung, Mun-
chen Ig35.

- The Common Sense of Econometrics, Econo-
metrica, Januari Ig33-



LTTERATUUROVERZICHT 173
ScxwARS, E. E.: Moderne Lohnpolitik, Die Volkswirtschaftliche

Fundierung der gewerkschaftlichen Lohn-
politik, Bern 1948.

SINGER, H. W. Wage Policy in Full Employment, The Eco-
nomic Journal, December 1947.

SMULDERS, A. M. F. Consumptieniveau en inkomens- verdeling.
en Mnsslzzo, A. I. V.: Is het betalingsbalansevenwicht bereikbaar bij

handhaving van de huidige structuur van de
inkomensverdeling. Maandschrift Economie,
Jrg. 13, Afl. 6.

S1dULDERS, A. M. F.: Enige beschouwingen over de taak van een
nationaal-economisch planorgaan, Maand-
schrift Economie, Jrg. II, Afl. q.

SPIEGELENBERG, J. H.: De invlced van de belastingheffing op de
consumptie, Leiden 1946.

STOxE, R. en W.: The marginal propensity to consume and the
multiplier, Review of economic studies, VI,
1938-1939.

STRIDIRON, J. G.: Handboek der bedrijfseconomische statistiek,
Utrecht 1941.

S~rwEL, G.: Analyse van een nationaal budget, C.P.B:
overdrukken, no. I, Den Haag Ig49-

- The Exchange Stability Problem, Leiden Iggo.
TINBERGEN, J.: De betekenis van de loonpolitiek voor de werk-

gelegenheid, De Economist, Jrg. g8, no. 3.
- De invlced van de conjunctuur op de arbeids-

productiviteit, Nederlandsche Conjunctuur,
Juni 1934.

- De les van dertig jaar, Amsterdam 1946.
- De schommelingen van de invcer, Ig23-1938,

Statistische en Economische Onderzoekingen,
N.R., 1948, Afl. 2.

- Econometrie, Gorinchem 194g.
- Economische bewegingsleer, Amsterdam 1946.
- Hoe staan wij er voor? Economisch-Statistische

Berichten, 3oe Jrg., no. 1474.
- Redelijke inkomensverdeling, Haarlem 1946.
- Wage policy and devaluation: their influence

on the balance of paymenu and employment,
aanhangsel bij : Econometrics, Philadelphia l 95 I.

- Welke mogelijkheden en middelen bestaan er
tot het in evenwicht brengen van de betalings-
balans van Nederland na afloop van de
Marshall-hulp onder gelijktijdig streven naar
een overwegend vrijer internationaal handels-
en betalingsverkeer? Prae-advies voor de Ver-
eniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gra-
venhage 194g.

- Zur Theorie der langfristigen Wirtschafts-
entwicklung, Weltwirtschaftliches Archiv, 55
Band, Heft 3, Mai I 94s.



174 LITERATUUROVERZICHT

TRUYEN, Cx. A. H.: Rationalisatie en werkloosheid, Leiden 1940.
VALK, H. M. H. A. vAN DER: DC becefening van de economische weten-

schap, De Economist, 1942, Jrg. gI, no. 2.
VEN, F. J. H. M. vwN DER: Bezinning op de hedendaagse sociale politiek,

Den Haag 1950.
- Over stelselmatigheid in het streven naar

sociaal-economische ordening, Tilburg 1946.
- Regeling van lonen door den Staat, Maand-

schrift Economie, Jrg. 6, Afl. 3.
VERAART, J. A.: Arbeidsloon, Amsterdam I g I O.
- Economie, De Kath. Encyclopaedie, Dl. g,

Amsterdam-Antwerpen I gg I .
- De Realistische School in de Economie, Delft

I 940.
VERDOORN, P. J.: Arbeidsduur en welvaartspeil, Leiden I 947.
- Loonshoogte en werkgelegenheid, De Econo-

mist, September 1947.
VERMEULEN, A.: Is handhaving van het huidige stelsel van

loonbeheersing door de Overheid gewenst?
Prae-advies voor de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde, 's-Gravenhage 1948.

VISSER, J. D. A.: Inkomensverdeling 1948, Economisch-Statis-
tische Berichten, 3ge Jrg., no. I qg8.

Vos, H.: Eenige kwantitatieve onderzcekingen over de
betrekkingen tusschen overheidsfinanciën en
volkshuishouding, Haarlem I 946.

WAGEMANN, E.: Wirtschaftspolitische Strategie, Hamburg 1937.
WAL, G. vwN DER: OntStaán en ontwikkeling van de spanning

tussen lonen en prijzen, Publicatie no. 2 van
de Seciaal-Economische Raad, Den Haag
1951.

WALKER, R.: From economic theory to policy, Chicago Ig43-
WEVE, F. A.: Het algemeen welzijn, Tilburg 1932.
WIJK, J. vAN DER: Inkomens- en vermogensverdeling, Haarlem

1939.
WITTEVEEN, H. J.: Crisis der conjunctuurpolitiek, Haarlem 1951.
- De huidige stand der conjunctuurtheorie,

Haarlem Ig47-
-- Het vraagstuk der kapitaalschaarste in Neder-

land, meer in het bijzonder de schaarste aan
risicodragend kapitaal, Prae-advies voor de
Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
's-Gravenhage 1950.

- Loonshoogte en werkgelegenheid, Haarlem
1947-

WovTnvsgY, L.: Relationship between Consumers' Expendi-
tures, Savings and Disposable Income, The
Review of Economic Statistics, Febr. 1946.

ZARNOwrrz, V.: Die Theorie der Einkommensverteilung, Tii-
bingen 1951.



STELLINGEN

I.

De werkgelegenheidspolitiek onder meer met behulp van een
stabilisatie van de investeringen, zoals deze door BEVExincE wordt
aanbevolen in zijn werk „Full Employment in a Free Society", is
dermate belemmerend voor de mogelijkheden van zelfwerkzaam-
heid en zelfverantwoordelijkheid, dat zij slechts tot „full employ-
ment" kan leiden op een wijze die niet verenigbaar is met „a free
society".

II.

Het „Advies inzake de invoering van de Wachtgeld- en Werkloos-
heidsverzekering" van de Sociaal-Economische Raad is een uit-
nemend voorbeeld van toetsing van het sociaal wenselijke aan het
economisch mogelijke, een voorbeeld dat tot navolging strekt met
betrekking tot andere sociaal-politieke desiderata, die in de toe-
komst actueel mochten worden.

Aan de politiek van openbare werken is als instrument in de
automatisch compenserende overheidspolitiek geen belangrijke be-
tekenis toe te kennen en wel in verband met het gebrek aan de
vereiste flexibiliteit.

IV.

Wanneer de sociale rechtvaardigheid als norm wordt aangevoerd
in concrete politieke discussies behoort zij - in tegenstelling tot
een veel voorkomend misbruik in het na-oorlogse Nederland -
onverminderd te worden opgevat in haar op het totale gemeen-
schapsleven betrokken betekenis.



V.

Ten aanzien van het sociaal-politieke desideratum van de „sociale
zekerheid" dienen de concretiseringen op korte termijn in over-
eenstemming te zijn met de realiseringsmogelijkheden van econo-
mische stabiliteit op lange termijn.

VI.

Ter bevordering van de doelmatigheid van het overheidsbeleid en
van een daarnaar gevoegde co~rdinatie van de afzonderlijke be-
leidssferen dient te worden gestreefd naar versterking van de positie
van de Minister-President in de Ministerraad. De huidige regeling
van die positie in het Reglement van Orde voor de Raad van
Ministers, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van io November tg45
(Staatsblad, no. F. 270), moet onvoldoende worden geacht.

VII.

De vooruitzichten van de financiering der investeringen dienen
gezien te worden in het licht van de ontwikkelingstendenzen in
de functionele inkomensverdeling.

VIII.

Bij de beoordeling van het investeringsbedrag per arbeider in de
Nederlandse industrie moet in acht worden genomen, dat het hier
een gewogen gemiddelde betreft met de aantallen arbeiders per
bedrijfsgroep of -klasse als wegingscoëfficienten. Een oordeel over
dit investeringsbedrag per arbeider, uitsluitend gegrond op de
verhoudingen in een bepaalde industrietak, is derhalve onmogelijk.



IX.

De door Mr Dr J. J. LOEFF, in navolging van RExnxn verdedigde,
„Idée gouvernementale", als waarborg tegen intolerantie bij een
meerderheid in de Volksvertegenwoordiging van een bepaalde
staatkundige groepering, behelst een belangrijke suggestie, welke
echter nadere aanvulling en concretisering behoeft.

X.

De in de laatste decennia voltrokken economische achteruitgang
van de intellectuele groeperingen in de maatschappij is vanuit
cultuursociologisch gezichtspunt als ongunstig te beoordelen.

XI.

Met betrekking tot een economisch-politieke doelstelling als „het
behoud van een hoge werkgelegenheid", speelt de loon- en prijs-
politiek de rol van een instrument. Loon- en prijspolitiek als on-
afhankelijk doelwit is derhalve een fictie.

XII.

T'en behoeve van het algemcne overheidsbeleid en in het bijzonder
ten behoeve van de werkgelegenheidspolitiek zou het dienstig zijn
indien periodiek een systematisch overzicht ter beschikking zou
komen inzake het beleid en de ontwikkeling op economisch, sociaal
en financieel gebied. Voor ons land zou het in dit opzicht een
winstpunt zijn, wanneer de jaarlijks terugkerende nota's (zoals
industrialisatienota, deviezennota, centraal economisch plan), tel-
kens aangevuld met incidenteel verschijnende nota's (bijv. nota
inzake de loonpolitiek, inzake de prijspolitiek, werkgelegenheids-
nota, exportnota, emigratienota, electriciteitsnota), in onderlinge
samenhang gebracht, dus vrij van tegenstrijdigheden of doublures,
elk jaar als één geheel door de Regering aan de Volksvcrtegen-



woordiging zouden worden aangeboden naar het voorbeeld van
de „Economic Reports of the President to the Congress" in de
Verenigde Staten van Amerika.

XIII.

De totale uitgaven voor fundamentele en toegepaste research
dienen in ons land, onder meer met het oog op de gewenste
industrialisatie, in sterke mate te worden opgevoerd. Mede af-
gaande op de verhoudingen in andere moderne landen mag worden
gesteld, dat voor de naaste toekomst een totaal bedrag van ten-
minste f ioo min per jaar als taakstelling moet worden aanvaard.

XIV.

In verband met de voortgaande industriële ontwikkeling van ons
land is het noodzakelijk, dat aan het Technisch Hoger Onderwijs
een grotere plaats wordt ingeruimd voor de economische weten-
schappen.

XV.

Voor het projecteren van een doelmatige economische politiek
kunnen de resultaten van statistische en econometrische analyses
in vele gevallen een belangrijke en in bepaalde gevallen een be-
slissende betekenis hebben.

XVI.

Een systematische beoefening van die vorm van toegepaste econo-
mie, welke gewoonlijk als „leer der economische politiek" wordt
aangeduid, aan instellingen voor Hoger Onderwijs kan van uit-
nemende betekenis zijn voor een objectieve oordeelsvorming inzake
het sociaaleconomische overheidsbeleid en kan daardoor een be-
langrijke bijdrage vormen voor een doelmatige economische
politiek.
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