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STELLINGEN
1)

De innoverende farmaceutische industrie is een van de meest risicovolle vormen van
economische activiteit. Oorzaak hiervan is enerzijds gelegen in het onvoorspelbare van de
resultaten van de R&D (research en ontwikkeling), anderzijds in de niet te overziene reactie van
de omgeving op de resultaten. Het belangrijkste doel van de R&D in deze industrie is om
nieuwe of betere geneesmiddelen aan te kunnen bieden. ter vervanging van relatief dure of
onaangename methoden van gezondheidszorg, waaronder ziekenhuisopname of verpleging. De
effectiviteit van deze substitutie is in de loop van de naoorlogse jaren afdoende bewezen.
Twee tendenzen zijn in die periode ook duidelijk geworden:
1. Majeure doorbraken zijn in toenemende mate afkomstig uit de USA.
2.  De Europese farmaceutische industrie, alhoewel kwalitatief nog gelijkwaardig aan die van de

USA, zag zich veelal gedwongen om terug te vallen op economisch minder riskante
ontwikkelingsproducten.

Ondanks het feit dat de nationale overheden in Europa - alsook de E.U. - overtuigd zijn van
het  economisch en maatschappelijk belang van nieuwe - betere - geneesmiddelen, wordt
farmaceutische innovatie politiek niet nagestreefd:
-  Overheidsinstituten noch universiteitslaboratoria wordt een rol van betekenis toegedacht in

de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
- In toenemende mate wordt de industrie door de nationale overheden gezien als een

kostenpost, met als gevolg dat de financiele prikkels tot productinnovatie en -differentiatie
juist zoveel mogelijk worden weggenomen.

2)

In de E.U. wordt het de nationale overheden als een uitzondering toegestaan  om - per land
verschillend - in te grijpen in de prijsstelling van geneesmiddelen. Geaccepteerd is daarbij het
bezwaar dat daardoor binnen Europa de normale marktwerking, en de daaraan verbonden
uiteindelijke prijsharmonisatie, kunstmatig verstoord blijven. Het toestaan van verschillende
prijs- en vergoedingssystemen binnen de E.U. leidt zelfs per definitie tot het ontstaan van
nieuwe, kunstmatige prijsverschillen tussen de landen. Door de E.U. wordt echter - op geleide
van het Hof van Justitie in Luxemburg - de zogenaamde parallelhandel, d.w.z. het inkopen in
(van overheidswege!) lager geprijsde landen en verkopen hiervan in hoger geprijsde, ook voor
geneesmiddelen, bevorderd en juridisch afgedwongen, onder kennelijke handhaving van de
fictie van een vrije Europese markt. Afgezien van juridische aspecten (met name van de
toepassing van art. 30 van het verdrag van Rome) vormt deze handelwijze een acute bedreiging
van de continuYteit van de farmaceutische industrie, die de gecreeerde prijsverschillen via
opbrengstverlies moet betalen.

3)

Risicovolle bedrijven dienen zorg te dragen voor een adequaat draagvlak om de gevolgen van
het optreden van risico te kunnen opvangen. Dit draagvlak is primair gelegen in het eigen
vermogen (kapitaal plus reserve) waarover deze industrie beschikt. De E/D ratio welke in de
bedrijfseconomie wordt gehanteerd om de kracht hiervan aan te geven, zal voor risicovolle
industrieen "hoog" moeten zijn. Als men als "normale" een E/D hanteert van 1.- (Equity = Debt)
dan wordt dit duidelijk gedemonstreerd bij dat deel van de innoverende farmaceutische
industrie welke zich hierop concentreert (Glaxo  1.8,  Novo 1.7: Roche  1.5,  waar een  R&D
percentage t.o.v. de verkoop voorkomt van 14-15%). Waar deze tak van de farmaceutische
industrie is ingebouwd in een breder kader (veelal de chemische industrie) mogen deze ratio's
lager zijn (Bayer 1.2; Pfizer 1.0). Wanneer een verdere uitholling  van de winsten  van  de
innoverende farmaceutische industrie (als gevolg van overheidspolitiek in Europa)
voortschrijdt. is een sanering, respectievelijk concentratie, hetzij in horizontale vorm, hetzij in
verticale vorm, zowel binnen als buiten de eigen bedrijfstak (distributie-verzekering-
ziekenhuizen) in toenemende mate te verwachten.



4)

Het spraakgebruik is er waarschijnlijk debet aan dat risico in de economische literatuur een
negatieve klank heeft gekregen en behouden. Dit terwijl het toch evenzeer positieve effecten
kan hebben.

5)

De betekenis van de bijdrage van Duitse en Oostenrijkse auteurs aan de economische literatuur
is na de Tweede Wereldoorlog verzwakt. Het zwaartepunt is in toenemende mate verschoven
naar de Angelsaksische landen.

6)

Het onderscheid in ondernemingswinst en ondernemerswinst is in de verklaring van het
moeilijke probleem van het inkomen van de ondernemer, te veel verwaarloosd.

7)

Het begrip ondernemer is sterk beYnvloed door taal-inflatie. Wanneer men over een ondernemer
spreekt, duidt men veelal niet meer aan dan een "manager". De ondernemer is degene die
verantwoordelijk is voor het risicobeleid van de onderneming. De manager voert dit uit.

8)
"Het leven mag niet en nooit verkort worden, maar ieder mensch heeft wel het recht om te
sterven." Als medische behandeling geen effect meer heeft bij een stervende patient is het beter
om zich te onthouden van medisch-technische interventies.
Rabbijnse uitspraak (Tendler)

9)

Max Weber toonde een relatie aan tussen Protestantse ethiek en kapitalistische geest. In de
Joodse moraal en traditie is niets te vinden dat het ondernemerschap aantrok. Geen succes als
teken van Goddelijke genade. Werner Sombart bijt zich vast in de geboren Joodse ondernemen
Hij noemt als kwaliteit met name "Risikobereitschaft" . Die is gelukkig ook bij niet-Joden
aanwezig. Er kan sprake zijn van een oververtegenwoordiging van Joodse ondernemers in
bepaalde takken van activiteit - waarvoor veelal duidelijke redenen zijn aan te geven - maar dit
fenomeen doet zich ook voor bij niet-Joodse ondernemers.

10)
9,Aan de stelling van Cobbenhagen, in zijn "De verantwoordelijkheid in de onderneming

(1927):
'Economische   zelf\,erantwoordelijkheid   is  niet   synoniem  met  onbeperkte  vrijheid.   Bij  de
beoordeling van speciale maatregelen vanuit het verantwoordelijkheidsbeginsel moet
dan ook worden toegezien, of een maatregel in strijd is met het zelfverantwoordelijkheids-
beginsel dan wel een noodzakelijke voonvaarde is om de verantwoordelijkheid te kunnen
aanvaarden'.

is in de praktijk van het politiek-economisch leven niet bijzonder veel aandacht besteed.

11)

Beleggen in risico blijkt op lange termijn te lonen.

12)
Men is nooit te oud om te leren.
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Verantwoording

De normale weg van het ontstaan van een dissertatie, een ideaal voor vele acade-
mici, is lang en moeizaam; zij vereist veel energie, maar geeft veel voldoening.
Aangezien de totstandkoming van de voor u liggende dissertatie, een heel bijzon-
dere is geweest, verplicht dit tot enige nadere verklaring.

Uitgangspunt hiervoor is de Tweede Wereldoorlog, welke van 1940 tot 1945 ook
ons goede vaderland teisterde.

Het meest ingrijpende in deze periode is de vervolging door de Duitse bezetter
van de Joden.

Circa 80% van de Nederlandse Joodse bevolking werd in het tijdsbestek van
enkele jaren om het leven gebracht. Een klein deel wist hieraan te ontsnappen,
voornamelijk door "onder te duiken" en zich aldus verborgen te houden voor de
vijand. Zo ook de auteur van het hiervolgende geschrift. Het bijzondere daarvan
is, dat dit laatste tot stand kwam in die "onderduikperiode", nu vijftig jaar
geleden.

In april 1943 kwamen mijn vrouw en ik - alsmede kind - in gevaar gedeporteerd
te worden naar Edn van de Duitse vernietigingskampen; wij doken onder.

Ik had, enige tijd daarvoor, mijn belangrijkste studieboeken naar de biblio-
theek van de Rooms-Katholieke Handelshoogeschool in Tilburg, alwaar ik in
1936 was afgestudeerd, overgeheveld. (Na de oorlog kwamen deze weer in mijn
bezit). De literatuur over "het onderduiken" wijst veelal in de richting van lezen,
spelletjes, enige huishoudelijke arbeid, door de slachtoffers. Bij mij kwam het
idee op, iets nuttigers te doen en te proberen een dissertatie te schrijven. Een
onderwerp had ik niet, noch de mogelijkheid van contacten om dit te bespreken.
Reminiscenties aan de colleges van mijn leermeester Cobbenhagen, brachten mij
op het idee over het risico als zodanig te denken. Het leek mij trouwens nog
aardig toepasselijk op de omstandigheden waarin ik verkeerde.

In eerste instantie bleek het grootste probleem te zijn, wat men tegenwoordig
"logistiek" noemt. Hoe komt men aan papier, studieboeken, hoe is het vervoer
te regelen en tenslotte, hoe komt een en ander in leesbare - getypte - vorm?

Met de hulp van vrienden kwam het toch allemaal tot stand. Mijn oud-collega,
R. van Iersel (7), had het contact met de bibliotheek van Tilburg, mevrouw F.
Fontein-Eldering, onze belangrijkste verzorgster, nam de zorg voor materialen
en transport op zich en tenslotte gingen vele papiertjes en schriften naar mev-
rouw J. de Vries (t Ravensbruck). Deze was werkzaam op de "correspondentie-
afdeling" van de N.V. Organon te Oss. Zij gaf opdracht aan "haar meisjes" het
tikwerk "onder strikte geheimhouding" te verrichten. Een van hen, mevrouw H.
Kreymborg, schrijft mij nu "dat het de bedoeling was zo min mogelijk fouten te
maken".  En dit alles onder het oog van de Duitsers.



Wat gereed was, werd in een zeer oude koffer gestopt en deze lag na de oorlog
op de zolder van mijn huis.

Ik heb vele jaren niet de moed gehad in die koffer te kijken, tot ik in 1993 -
misschien onder de druk der jaren - tot actie overging. Tot mijn verwondering
was alles volledig uitgewerkt, wat tot het dilemma leidde, wat er mee te doen?
Vernietigen was een mogelijkheid.

Uit gesprekken met 66n van mijn oud-collega's, W. Ysebaert, kwam tenslotte het
(oude) idee van een dissertatie naar voren. Het zou veel aanpassingen vereisen,
veel hulp van Tilburgse zijde, maar tenslotte moest het wel mogelijk zijn een
verdedigbaar stuk te produceren.

Er zijn natuurlijk veel opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande te
maken. Ik vraag mijzelf bijvoorbeeld af, hoe het mogelijk is geweest dat dit, bij
verschillende verhuizingen in de onderduikperiode, tot stand kwam. Andere
problemen liggen in de gedateerdheid van het geschrift. Literatuur verschenen in
de oorlog kon nauweli/ks, van na de oorlog kon niet gebruikt worden. De spel-
ling is niet van deze tijd; aanpassing zou echter de charme van het werk verloren
doen gaan.

Uiteindelijk heb ik aan het originele werk, in overleg en met de hulp van mijn
promotor een Epiloog toegevoegd, waarin "Na 50 jaar" teruggekeken wordt op
de studie.

Allen, die ik hierboven heb genoemd, wil ik op deze plaats dank zeggen voor
alle vriendschap en hulp.

Daarnaast komt uiteraard mijn dank voor de begeleiding van mijn promotor,
prof. dr. Th. van de Klundert. In het bijzonder zijn enthousiasme voor deze
"ongewone" operatie  was een grote steun  voor  mij.

Ook wil ik zeker niet vergeten mevrouw N. Boers, die met engelengeduld een
geschrift in een bijna vreemde taal, tot een geheel wist te vormen.

En tenslotte wil ik mij excuseren jegens mijn lieve vrouw om al het leed, dat
ik haar berokkende door zoveel van onze gezamenlijke tijd te besteden aan
arbeid, waaraan zij niet deelachtig kon zijn. Voor de wijze waarop zij dit als een
vrouw gedragen heeft, zeg ik haar mijn dank.

Viii



Hoofdstuk I

Het risico in de economische literatuur

§ 1. INTRODUCTIE VAN HET RISICO IN HET ECONOM1SCH DENKEN: DE KLAS-
SIEKE SCHOOL

Terwijl het risico in de practijk van het economische leven zoo'n opvallende rol
speelt, vindt men het in de theoretisch-economische literatuur met slechts een
beperkt aantal problemen verbonden. Niet alleen bestaat een beperking van het
aantal der problemen, daarnaast is ook de literatuur zelve, over dit onderwerp
spaarzaam.  In dit hoofdstuk ligt het in de Dedoeling de ontwikkeling na te gaan
welke het risico-element in de economische literatuur onderging, welke plaats het
bij de verschillende theoretici innam.

Wanneer men de geschiedenis der economie bij Adam Smith laat beginnen,
dan is dit in haar algemeenheid onjuist. Schumpeter toont dit in zijn "Epochen
und Dogmen" voldoende aan.

Het terrein eener wetenschap echter omvat niet een combinatie van losse

vraagstukken; zij eischt een systeem, een nauwe omlijning harer vraagstukken.
Dat systeem aan de economie te hebben gegeven is wel de verdienste van

Smith.
In de geschiedenis van elke wetenschap zijn momenten aan te wijzen, waarin

bezinning op haar plaats van noode is. Een dergelijke bezinning te hebben gege-
ven is de verdienste van Smith in zijn "Wealth of Nations".

Practijk en moraalphilosophie hadden een complex van vraagstukken opgelost,
van welk elk, haar meer of mindere individueele oplossing kreeg. Een critische
analyse van het totaal gaf de economie haar eerste synthese. Smith bracht hierin
de economie op een breede grondslag; aan de door hem behandelde vraagstuk-
ken heeft een latere ontwikkeling niet vele toegevoegd. De brede basis eener-

zijds, de weerspiegeling van de stand der wetenschap van zijn werk, noopt ons
Smith's "Wealth of Nations" na te slaan.

Wij worden hierbij niet teleurgesteld. Van het overgroote deel der vraagstuk-
ken, waarmee men in het algemeen het risico-element zal verbinden, is bij Smith
een eerste aanzet aanwezig. Het is dus van belang, het door Smith gelegde
verband te volgen.

In die phase van maatschappij-ontwikkeling, waarin noch kapitaalaccumulatie
noch grondeigendom bestaat, aldus vangt Smith zijn Hoofdstuk VI, Boek I (Of
the component parts of the price of commodities) aan,  is de regulator van de ruil,

de prijs, de hoeveelheid arbeid, noodig voor de voortbrenging der ruilobjecten.
Onmiddellijk wanneer kapitaal geaccumuleerd is in handen van de individueele

persoon zullen enkelen van hen dit gebruiken, arbeiders aan het werk te stellen
om aldus een inkomen te ontvangen voor deze door hen verrichte dienst. In de

prijs moet dan een vergoeding voorkomen voor dezen "undertaker, who hazards



his stock in this adventure": de "profit"  (p.  42).
Bij zijn analyse van deze inkomensvorm verwerpt hij allereerst de in die

dagen voorkomende opvatting, als zou dit "only" een andere naam zijn voor een
bijzondere vorm van arbeid: "the labour of inspection and direction"  (p.  43).  Invele groote bedrijven, aldus Smith, wordt deze vorm van arbeid verricht door
"some principal clerk" (p. 43). Niet de quantiteit en qualiteit van de arbeid, doch
de grootte van het kapitaal beheerscht dit inkomen. Na inschakeling van degrond als kostenelement concludeert hij tenslotte dat de prijs van een product de
inkomens der medewerkenden moet bevatten en wel het loon, de "profit" en de
grondrente. Ter verduidelijking van zijn begrippen gaat hij nu de "profit" defi-
nieeren: "That (revenue) derived from stock, by the person who manages oremploys it, is called profit. That derived from it by the person who does not
employ it himself, but lends it to another, is called the interest of the use of
money. Part of that profit naturally belongs to the borrower, who nuls the risks
and  takes the trouble of employing it;  and part to the lender who affords  him the
opportunity of making this profit".

In moderne begrippen komt nu deze profit overeen met het inkomen van den
ondernemer in zooverre hij met eigen kapitaal werkt; voor het kapitaal van
anderen geleend moet hij een rente, de kapitaalrente, betalen.

In Smith's profitbegrip zien wij aldus drie elementen:
a) kapitaalvergoeding
b)    de bijzondere arbeid van den ondernemer
c)    het loopen van risico.

Deze drie elementen zien wij in de loop der ontwikkeling van dit begrip weer
terug. Wanneer het eerste element zeer spoedig uit de theorie verdwijnt, zoo is
dit niet als een fout van Smith aan te rekenen. Smith schreef, zooals Seligman in
zijn inleiding op het werk van Smith aanduidt, "on the eve of industrial revolu-
tion, but he did not see its accomplishment, which has produced in modern times
the factory-system with the domination of the machine. Adam Smith is the
theorist of the domestic symstem" (pag. XV). Smith was geen profeet.

Bij zijn verdere analyse van de profit komen voor ons doel nog belangrijke
elementen voor.

Profit fluctueert in hooge mate. Niet alleen is dit het gevolg van elke verande-
ring in de prijs van een product, maar "good or bad fortune" bij concurrenten en
consumenten, en "a thousand other accidents" waaraan goederen onderhevig zijn,
zijn mede oorzaak daarvan (p. 79).

Fluctuatie niet alleen van jaar tot jaar,  maar van uur tot uur. De hoogte van
de interest fluctueert  met de profit. Smith stelt het voor alsof de ondernemer het
kapitaal van den kapitaalverschaffer verzekert. Het risico is in geen geval voor
den kapitaalverschafer. Bij een profit van bijvoorbeeld 8 of 10% is 4 h 5%
voldoende, zoowel voor deze verzekering als voor de ondernemerswinst: "Dou-
ble interest is in Great Britain reckoned what the merchants call a good, mode-
rate, reasonable profit" (p. 87).

In Hoofdstuk X gaat Smith verder na, waar de relatieve verschillen in hoogte
van profit en loon uit voortspruiten. Twee ervan werken voor beide in dezelfde
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richting, en wel:
a)     "the agreeableness of the business"
b)    "the risk, with which it is attended" (p. 48).

"The ordinary rate of profit always rises more or less with the risk"( p. 98),
echter niet volkomen in verhouding. Dit onderwerp brengt hem op enkele andere
gedachten, welke voor ons doel van interesse zijn.

Smith klaagt er over dat het risico in het algemeen te laag wordt gewaardeerd.
Dit blijkt volgens Smith uit de lage profit der verzekeringsmaatschappijen. Smith
kent vanuit de practijk de figuur van de verzekering. Hij wijst met nadruk op de
eigen verzekering van groote scheepvaartondernemingen.

Zonder diep op de speculatie in te gaan, geeft hij voorts hiervan een vrij
interessante beschrijving.

De speculant is vandaag handelaar in koren, morgen in wijn, overmorgen in
suiker. Die tak van handel welke hem op het moment "profitable" lijkt, enta-
meert hij, en verlaat deze weer wanneer dit niet meer het geval is. Groote win-
sten kunnen gemaakt worden bij dEn of twee succesvolle speculaties, van de
andere kant even goed verloren. Van belangrijke bijdragen ten aanzien van
kennis van verzekering of speculatie kan men bij Smith zeker niet spreken. Dit
is ook zeker Smith's bedoeling niet geweest. Het zijn van die typeerende be-
schrijvingen, welke dienst moeten doen andere principieeler punten te illustreren.

Over de interest spreekt Smith slechts zeer beperkt. In een relatief kort vierde
hoofdstuk van Boek 2 vertelt hij enkele vrij onbelangrijke zaken. Dat ook de
kapitaalverschaffer een risico loopt door kapitaal te leenen wordt door Smith
aangenomen, doch verder buiten beschouwing gelaten.

Begrijpelijk is voorts bij Smith de ontwikkelingslijn in de verschillende pro-
fits. Voor ons doel diene geconstateerd dat deze, aldus Smith, op basis der vrije
concurrentie de tendens hebben gelijk te worden (p. 112 e.v.).

Overzien wij Smith's bijdrage, zoo is in het bijzonder zijn visie op het onder-
nemersbegrip en inkomen van belang. Hij schroomt niet verband te leggen
tusschen ondernemer en risico, een verband dat zeer wezenlijk blijkt. De aard
van het risico, met den ondernemer verbonden, voelt hij aan als iets grillig, iets
onberekenbaars. Woorden als "hazard", "adventure", "lottery" vloeien   hem
veelvuldig uit de pen. Van de andere kant erkent hij toch ook het tegendeel in
het karakter van het risico. Gelijke tendens in de profits, begrippen als verzeke-
ring, komen gelijktijdig zonder principieele verschillen voor.

Het verband met de omgeving mag hier niet worden uitgeschakeld. Had Smith
in onze tijd geleefd, zoo ware zijn visie ongetwijfeld een andere geweest. De
verbondenheid kapitalist ondernemer, retel in Smith's tijd, heeft de ontwikkeling
der leer der ondernemerswinst ten zeerste belemmerd, een leer welke ons in de
literatuur het nauwst in contact brengt met het risico.

Ricardo, in zijn methode zeker abstracter dan zijn leermeester Smith, vermijdt
in zijn theorie Smith's essentieele onderscheiding ondernemerswinst - kapitaal-
rente bijna geheel. Onder "profit" verstaat Ricardo zoowel kapitaalrente  als
ondernemerswinst. Zeer incidenteel vindt men de onderscheiding profit - interest;
wanneer hij deze bezigt is dit slechts om de gelijke richting aan te duiden. (On
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Protection, p. 474: "interest is regulated chiefly by the profits that may be made
by the use of capital").

Deze gedachtengang is zeker debet aan de voor de leer der ondernemerswinst
zoo verbreide ontwikkeling, als zou deze inkomensvorm in een zgn. statische
toestand niet bestaan.

Toch is Ricardo niet als volkomen zonder waarde te beschouwen voor de
ontwikkeling der ondernemerswinst.

De inperking welke de leer in zijn handen onderging, bracht een specialisti-
sche studie van de verdeeling. De zelfstandige verklaringen van grondrente en
arbeidsloon deden hem voor de profit de eenvoudige oplossing aan de hand, deze
als residu-inkomen te verklaren. Was dit voor de kapitaalrente een gevaarlijk
moment, voor de ondernemerswinst was dit niet het geval, integendeel; het
residu karakter is wezenlijk element van verklaring gebleven.

Wanneer wij de bijdrage van de Klassieke School in de ondernemerswinstver-
klaring verder trachten te benaderen, zijn wij verplicht onze aandacht te wijden
aan het werk van J.B. Say, welke als eerste zijn blikken op den drager van dit
inkomen richtte.

Wanneer Wilbrandt meent dat de verklaring van het feit dat de Duitsche
klassieken een nauwkeuriger scheiding tusschen kapitalist en ondernemer maken,
gelegen is in de relatief grootere kapitaalrijkdom van Engeland in deze tijd dan
in Duitschland, zoodat in dat land het leenkapitaal in ruimere mate voorkomt
(aangehaald bij Heller p. 82), voor Frankrijk is dit in belangrijk mindere mate
het geval, zij het niet afwezig, (waarop Von Mangoldt terecht wijst). De groote
sprong  tot het "emptyhanded",1 deze volledig  van de kapitaalverschaffer onder-
scheiden ondernemerstype, is ook door Say niet gedaan.

In Deel I, Hoofdstuk 6, van zijn "Cours Complet" stelt hij aan den onderne-
mer de eisch over voldoende vakkennis te beschikken; het technische procadd
moet hij volkomen beheerschen (p. 44). Van nog grooter belang is de eisch deze
toe te passen in de fabricage van een product waaraan behoefte bestaat en dat een
prijs heeft voldoende om de offers te dekken (p. 45). "Cette application exige
une certaine combinaison intellectuelle; car il s'agit d'apprdcier, non seulement
les besoins physiques de l'homme, mais sa constitution morals, c.h.d. ses
moeurs, ses habitudes, ses gouts, le degrd de civilisation dont il jouit, la rdligion
quil professe". Hij behoort derhalve over een voldoende marktkennis te beschik-
ken.

Say  vervolgt:
"
L'entrepreneur d'industrie est l'agent principal  de la produc-

tion. Les autres opdrations sont bien indispensables pour la crdation des produits;
mais c'est l'entrepreneur qui les met en oeuvre, qui leur donne un impulsionutile, qui en tire les valeurs. C'est lui qui juge les besoins et surtout des moyens
de les satisfaire et qui compare le but avec ses moyens; aussi sa principale
qualitd est-elle le jugement" (p. 47). Al onderscheidt hij functioneel ondernemer
en kapitalist, van een retele onderscheiding is geen sprake.

"Il est rare qu'un entrepreneur soit assez pauvre pour n'avoir pas en propreau moins une partie de son capital" (p. 53), moge nog eenige twijfel laten, eentwijfel versterkt door zijn uiteenzettingen dat ook de arbeid kapitaal in de onder-
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neming brengt. Opgeheven wordt deze echter, wanneer hij de vraag behandelt,
waarom zoo weinig ondernemers optreden. De oorzaak hiervan is gelegen, aldus
Say, in het feit dat de combinatie van hooge kwaliteit (als boven uiteengezet) met
voldoende kapitaal zeldzaam is (p. 329).

In dit verband  komt  Say  tot het begrip "profit de l'entrepreneur", bij welks
verklaring wij het risico-element ontmoeten. Alhoewel profit van den onderne-
mer en profit van den kapitalist, vaak in dan hand verbonden, functioneel, zijn
zij "essentiellement diffdrents" (p. 343). Is het eerste de vergoeding voor de
leiding, het tweede voor de vooruitbetaling van salaris, de voorziening met
materialen en werktuigen (loonfonds idee).

Terugkeerende tot de vraag inzake het beperkte aanbod van ondernemers,
komt Say tenslotte tot het resultaat dat nog een derde factor van essentieele
beteekenis is. De arbeider krijgt zijn loon, de kapitaalverschaffer zijn interest
"dans tous les cas" (p. 329), maar  de  ondernemer  draagt   het  risico.

"Mais si la production ne rend pas ses frais de production, l'entrepreneur est
obligd de tirer le ddficit de sa bourse" (p. 329). Zelfs meer dan dat, hij kan "y
compromettre sa fortune e t. . . . son honneur"  (p. 329) (vergelijk over dit laatste
Cobbenhagen in "De verantwoordelijkheid in de onderneming").2

Dat het risico wezenlijk is blijkt uit zijn mededeeling dat ook de best geleide
ondernemingen risico loopen (p. 329). Say zou geen goed volgeling van Smith
zijn, wanneer het tegendeel niet bij hem te vinden zou zijn.

Op p. 56 bijvoorbeeld stelt hij het geval wat er zou gebeuren wanneer de
waarde van het product de kosten niet dekt. Dan zou df ondernemer df arbeider
 f kapitaalverschaffer onvoldoende ontvangen. Hij laat er onmiddellijk op volgen
dat de schuldige van dit euvel meestal de ondernemer is. Gezien in het totale
verband van Say's werk bestaat naar onze mening niet een noodzakelijke tegen-
stelling in deze uitingen.

Alhoewel ook bij Say het risico iets grilligs, onberekenbaars is, ook bij hem
is de verzekeringsmogelijkheid - berekenbaarheid niet afwezig.

Men moet de "risques inhdrents aux manufactures" wel degelijk goed beoor-
deelen, alvorens men met de fabricage aanvangt, aldus Say (p. 138), "une manu-
facture dont les profits ne couvrent pas ce risque par une prime d'assurance n'est
pas suffisamment lucrative" (p. 132).

Zijn behandeling der speculatie is diepgaander dan die van Smith. Het verband
met de prijsschommelingen, de nuttigheid in bepaalde gevallen wordt door hem
duidelijk bewezen (p. 148/149).

Bij Stuart Mill zien we, hoe tenslotte de opvattingen van de Klassieke School
rond deze materie zijn geworden. In zijn veelzijdigheid aan Say en Smith gelijk-
waardig, brengt Stuart Mill het risico-element tot een zelfstandig element in een
ondernemerswinstverklaring. In een statische gedachtengang behandelt hij dit
onderwerp, Stuart Mill, die toch ook de dynamiek in zijn beschouwingen in-
voert. Daar zijn opvattingen voor de moderne klassieken van zoo'n groote
betekenis zijn, is het van belang hier nader op in te gaan.

In de leer van Stuart Mill omtrent de "profit" (Hoofdstuk XV, Boek 2) laat hij
deze inkomensvorm uiteenvallen in drie elementen:
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a)    "a sufficient equivalent for abstinence (interesO";
b)      "an indemnity for risk": ("insurance");
c)  "a remuneration for the labor and skill, required for superintendence

(wages of superintendence)" (p. 389/390), drie elementen, bij Smith reeds
aanwezig, systematisch door Stuart Mill bijeengebracht.

a) omlijnt hij scherper: "as much as a solvent person would be willing to pay
for  the  loan  of it (interest)",  op  b)  en  c)  gaat hij niet nader  in.

Ter verduidelijking der onderlinge samenhang onderscheidt Stuart Mill nu vier
gevallen:
1) geleend kapitaal. De kapitaalverschaffer ontvangt interest, de ondernemer

b en c (profit de l'entrepreneur; zie voetnoot p. 390);
2) kapitaal verschaft door "sleeping partner". Deze deelt het risico,   maar

bemoeit zich niet met de leiding. Deze ontvangt wei meer interest, nl. een
deel van de risicovergoeding;

3)   kapitaal en risicodracht in 66n persoon vereenigd, welke laatste zich niet
bemoeit met de leiding; dit doet een gesalarieerde bediende in zijn naam;

4)    alle drie de elementen zijn in 66n hand.
Helaas gaat Stuart Mill niet dieper op deze zoo interessante onderscheiding in.

Op  de  gevallen  1,2  en 4 geeft  hij geen commentaar, op grond waarvan  wij
aannemen dat deze constructies in Mill's gedachtengang doordat zij in voldoende
mate voorkomen in de realiteit voor zijn tijdgenooten duidelijk waren. Op het
geval van gehuurde leiding geeft hij het volgende "klassiek" commentaar:
"Management however, by hired servants, who have no interest in the result but
that of preserving their salaries, is proverbially inefficient, unless they act under
the inspecting eye, if not the controlling hand of the person chiefly interested;
and prudence almost always recommends giving to a manager not thus control-
led, a remuneration partly dependent on the profits, which virtually reduce the
case to that of a sleeping partner" (p. 39). Ten opzichte van geval 4 onderscheidt
hij in geval 1 de personeele scheiding van kapitalist en ondernemer. De grootte
van de sprong verkleint hij door het geval eigenlijk als volgt voor te stellen: "the
capital or some part of it may be borrowed" (p. 390). Waaruit deze "empty
handed" ondernemer de ongunstige gevolgen, waarin zich het risico toch uit,
verliezen wil dekken, wordt niet beantwoord.

In geval 2 voert Mill risicodragend kapimal in, en wel dat van den "sleeping
partner", wiens kapitaal deelend  is in de ondernemerswinst. Binnen het kapitaal
voert hij derhalve een eerste schema van "uncertainty bearing" in. Het verschil
tusschen dezen "sleeping partner" en den "lender" in het eerste geval is gelegen
in de grootere intensiteit der verbondenheid met de onderneming. Naast den
ondernemer kan dus ook de kapitalist risicodrager zijn.

In het derde geval ontstaat de figuur welke het ondernemingsrisico slechts in
zooverre als dit zijn inkomensrisico impliceert, draagt. In dit geval is dus slechts
het kapitaal risicodragend. Verandering van vast salaris in winstaanspraak brengt
geen principieele wijziging. De intensiteit van de verbondenheid van het kapitaalmet de onderneming is gelegen in het feit dat de bediende "in his name" handelt.
De naam van den kapitaalverschaffer is dus verbonden met de onderneming.
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In de volgorde 4, 1, 2, 3 ligt een zekere ontwikkeling. Stuart Mill kon deze niet
voorzien, doch zijn onderscheiding heeft hier een belangrijke voedingsbodem
geschapen, welke zich in onze moderne opvattingen over risicodracht weerspie-
gelt. Mill, profit verder analyseerend, wijst er op dat "profit", "exceedingly
variable"  is  (p. 391), waaraan vooral het risico debet  is.

Er zijn echter gevallen waarin deze risico's "capable of being commuted for
a fined payment" (p. 392) de assurantiepremie, aldus Stuart Mill productiekosten
zijn. Als profit-element is hierdoor het risico uitgeschakeld. Wanneer hij het
minimum nagaat voor de profit, dan moet dit in elk geval hoog genoeg zijn om
het gemiddelde van alle verliezen waaraan het kapitaalgebruik onderhevig is te
dekken. Dit gemiddelde is 6dn van de methodes, welke Mill moet gebruiken om
het paradepaard der klassieken, de nivelleering der profits, te sauveeren. De
andere mogelijkheid: de meerproductie van den arbeider boven zijn levenson-
derhoud als oorzaak van de profit, heeft om haar fatale gevolgen in de theorie
overbekendheid verkregen.

Overzien wij dit deel van Mill's werk, dan zien wij dat hij er niet toe is
gekomen de zelfstandigheid van de ondernemerswinst te vestigen. Dicht is hij
genaderd; de basis voor verdere ontwikkeling is door hem (met Say) gelegd, de
werkelijke oplossing heeft hij niet gegeven. Voor de ontwikkeling van de risico-
factor in de ondernemerswinst heeft hij groote verdiensten, terwijl voor het
vraagstuk van de risicodracht hij zeer zeker van historische beteekenis is.

Overzien wij aan de hand van het voorafgaande de bijdrage van de Klassieke
School, dan is deze als volgt samen te vatten:
1)    Smith legt het verband risico - ondernemerswinst; hieraan is het sedertdien

verbonden. De ondernemerswinst echter is, door de realiteit van den onder-
nemer-kapitaalverschaffer in 6dn persoon, verbonden met de kapitaalrente.

2)   Door de scherpe omlijning van de figuur van den ondernemer weet Say
kapitaalrente en ondernemerswinst te scheiden. Het risico-element wordt
door hem verbonden aan de ondernemerswinst, een keuze welke bij Smith
twijfelachtig is.

3)   Stuart Mill maakt het risico-element zelfstandig verklaringselement in het
door Say afgescheiden ondernemersinkomen. Bij Stuart Mill zijn, op basis
zijner analyse der onderdeelen van het ondernemersinkomen, andere figu-
ren dan de ondernemer mogelijk, het risico te dragen. Ten aanzien van de
dracht kan men hier spreken van eenige risicoproblematiek.

4)     Naast de relatie met de ondernemerswinst is verband aanwezig met andere
vraagstukken (speculatie - verzekering - interest  en  loon). Dit heeft echter
in de behandeling slechts een beperkte beteekenis.

5)     De begripsinhoud van het risico is onduidelijk. Binnen het keurslijf van het
kostenprincipe aanvaardt men een verband met de mogelijkheid van verze-
kerbaarheid, van berekenbaarheid, ondanks het feit dat bij allen onbereken-
baarheid van het risico aanwezig is.

Bij een groote groep van de epigonen van de Klassieke School kan men de
scheiding ondernemerswinst - kapitaalrente als gevestigd beschouwen.
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Het risico-element blijft verbonden aan de verklaring van de ondernemers-
winst, waarbij het karakter van het onberekenbare element in het risico over-
heerscht.

Evenzeer als bij bovenstaande hoofdfiguren der Klassieke School blijft bij de
epigonen  van die school het risico verbonden met de ondernemerswinst, even-
zeer ook weer als dat bij de voorloopers reeds aanwezig was. Justi als mercanti-
list-kameralist, Turgot als physiocraat, beiden leggen verband tusschen winst en
risico; Justi toch wijst er op dat de winst in "eine gerechte Proportion" (aange-
haald Gross p. 22) met het gevaar, het risico, waaraan zich de ondernemer bloot
stelt, moet staan, terwijl Turgot zich soortgelijk uitdrukt: "Il faut donc que, outre
l'intdret de son capital, l'entrepreneur retire chaque annde un profit qui luirecompense  de ses soins,   de son travail,   de ses talents,   de ses risques...."
(aangehaald Gross p. 31).

Noch deze voorloopers, noch de hoofdfiguren zelve brengen ons verder tot het
wezen van het risico.

Wat de uitloopers betreft komt de Engelsche tak niet boven Stuart Mill uit.
Vrij algemeen verbreid is de zgn. verzekeringspremie als onderdeel van de
ondernemerswinst. Deze varieert met het risico; omtrent het meer technische
element in die verzekering laat men zich niet uit. In principe is verzekering
steeds ten opzichte van het risico mogelijk; het is een gedachte die zoo uiterst
logisch past in het klassieke systeem dat elke classicus dit als element in zijn
theorie opvoert:

In de Fransche tak der Klassieke School is de invloed van Say allesbeheer-
schend.   Legt  Say  in de ondernemerswinstverklaring de nadruk  op het loonele-
ment en speelt het risico een beperkte rol, slechts bij Courcelle-Seneuil, Mill's
volgeling in Frankrijk, is deze rol uitgebreid. Verder gaand dan Garnier laat
Courcelle de ondernemerswinst een vergoeding voor het risico zijn. Nader tot
het wezen van het risico komt men echter niet. Alhoewel de ondernemersloon-
theorie van Say in de Duitsche tak vrij algemeen aanvaard wordt (tot Roscher
toe) - de omstandigheden in de relatie ondernemerschap - kapitaal zijn soortgelijk
aan de Fransche - is een andere analyse op het wezen van het risico toch in deze
sfeer te bespeuren. Het verband risico -ondernemerswinst is hiervoor de basis.
Storck en Rau zijn hiervan typeerende voorbeelden. lets dieper in deze materie
gaat Eiselen. Ook bij hem valt de ondernemerswinst uiteen in een loons- en een
verzekeringspremie. Deze laatste ziet hij als zijnde in tegenstelling met de risico-
premie welke het kapitaal wordt betaald als vergoeding voor de mogelijkheid van
verlies. Dit laatste is bij hem "berekenbaar", het risico van den ondernemer,  dat
daartegenover eerstvermelde verzekeringspremie staat, niet: het is "onbereken-
baar".

Deze belangwekkende onderscheiding in de risicovormen treedt duidelijker
naar voren bij J.H. von ThOnen in zijn hoofdwerk "Der isolierte Staat" in het
kader der verhandeling over de ondernemerswinst (p. 478 e.v.). De grondslagvoor het inkomen hetwelk ontstaat na aftrek van 1) de kapitaairente, 2) verzeke-
ringspremie voor schipbreuk, brand, hagel, etc., 3) de bezoldiging van den
bedrijfsleider, het ondernemersinkomen, legt von ThOnen in het risico, en wel
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het risico dat niet verzekerd kan worden en door den ondernemer gedragen
wordt.4

Von ThOnen drukt dit als volgt uit: "Es gibt keine Assekuranzgesellschaft
gegen alle und jede Gefahr, die mit der Obernahme eines Gewerbes verbunden
ist; ein Teil der Gefahr muss immer von dem Unternehmer selbst getragen
werden.

Durch das blosse Sinken der Preise der Produkte, Fabrikate und Handelswaren
kann der P8chter eines Guts, der Fabrikant wie der Kaufmann sein ganzes Ver-
m6gen verlieren - und gegen diese Gefahr gibt es kleine Assekuranzgesellschaft",
p. 479. Op de basis der verzekering gaat hij niet in het bijzonder in, doch wei
blijkt dat hiervoor een zekere gelijkmatigheid in optreden in het tijdsverloop
vereischt is. Voor het risico als correlatie voor de ondernemerswinst bestaat deze
zeer zeker niet; voor de overige voorbeelden van risico's (hagel, brand, schip-
breuk) wel. Nog een ander voorbeeld van verzekerbaar risico geeft Von ThOnen
in zijn begripsbepaling van de kapitaalrente. Deze bestaat bij hem uit twee
elementen:
1)       de  vergoeding  "fur die zeitweise Nutzung des Kapitals";
2)    de verzekeringspremie "fur den m8glichen und in einer langeren Periode

beim Ausleihen 8 fters vorkommenden Verlust des Kapitals selbst" (p. 477).
Met dit voorbeeld, alsook met de ondernemerswinstverklaring, blijkt dat van

een risicoproblematiek bij Von ThOnen sprake is; het verband ondernemersrisico
- kapitaal - risicodracht ontbreekt echter. (Vergelijk Hoofdstuk IV, par. 2). Een
enkel interessant probleem is bij hem aan te stippen: substitutie van risico tegen
kapitaal.

Bezit men nl. een bepaald vermogen dan is het mogelijk dit hetzij te spendee-
ren in "der Ausbildung fur den Staatsdienst" (p. 480) of in het riskeeren eener
onderneming (p. 480). Het is een dilemma dat wij in de loop van het volgende
meermalen zullen ontmoeten. Als classicus is Von ThOnen verplicht het kosten-
principe te handhaven. Hij zelve noemt zich toch leerling van Smith. Mogelijk-
heid van handhaving ziet hij in een compensatie van verlies en winst in de
geheele samenleving, in de geest als we dit later bij Pigou zullen zien. Echter,
aldus Von ThOnen, kan "nach diesem Prinzip eine Versicherungsgesellschaft
verfahren, aber nicht der einzelne" (p. 479).

Dit brengt Von ThOnen op psychologisch terrein door bij een eventueele
compensatie "das VergnOgen beim Gewinn" tegenover "das Missbehagen beim
Verlust" te stellen. Het laatste is, aldus Von Thunen, veel grooter als het eerste
(p. 479).

Op dit zelfde psychologische terrein ontspoort, naar onze smaak, ook Von
Mangoldt, die in zijn scherpe studie rond de onderneinerswinst. het risico, niet
elimineert. (Die Lehre vom Unternehmergewinn).

In het inkomen van den ondernemer onderkent hij naast het ondernemersloon
de ondernemersrente en de ondernemerskapitaalrente, de risicopremie. De hoogte
hiervan drukt hij uit in de volgende formule

Kx U x E
risicopremie = Gx B
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Hij wil daarmede uitdrukken dat de risicopremie zich recht evenredig verhoudt
tot:
K:   de kosten van de onderneming
U:    het aantal der gelijksoortige ondernemingen
E:    het leed van het verlies;
zich daarentegen omgekeerd evenredig verhoudt tot:
G:     het aantal der gelukkige ondernemingen
B:    de vreugde van de winst.

Mathematisch is deze formule zeker te verwerpen. Ongelijkwaardige groothedenkunnen nl. moeilijk in mathematisch verband worden gebracht.
Dat de kennis van het risico vanuit de mathematische en psychologische hoekkan worden benaderd, is een niet te loochenen feit; eerst het "Behaviorisme"

welke deze elementen in haar beschouwingen inlascht, zal een gefundeerde studie
van deze materie bieden. Bij de behandeling van Knight's bijdrage  zullen wij
dit kunnen constateeren.

Bij een andere groep van epigonen van de Klassieke School, welke een min
of meerdere zelfstandigheid bezitten, speelt het risico geen rol in de verklaring
der economische verschijnselen. Deze groep, het zgn. Wetenschappelijk Socialis-
me, in het bijzonder vertegenwoordigd door Marx en Rodbertus, is, gelijk in de
moderne opvattingen algemeen erkend wordt, niet buiten het kader van de Klas-
sieke School te zien. Zonder de klassieke (in het bijzonder Ricardiaansche)
waarde/prijs/verdeelingsleer, ware de ontwikkeling van haar meerwaardeleer en
daarmee verband houdende verdeelingsleer een onmogelijke. Waar deze laatste
spruit van de Klassieke School de machtsfactor als reguleerend element in de
verdeeling aanvaardt, ontaardt "profit" in een resultaat van macht, van "uitbui-
ti ng".

Afgezien van de incidenteele reacties op de opvattingen van de Klassieke
School, gericht op enkele der onderdeelen van haar leer (St. Simon, LiszO kan
men van een reactionaire beweging eerst spreken bij de zgn. Historische School
in de economie.

§ 2.  REACTIE: DE HISTORISCHE EN OOSTENRIJKSCHE SCHOOL

Elke school is een product van ontwikkeling, ondergaat zelve een ontwikkeling,welke bepaalde typische kenmerken in zich bergt, en op een bepaald hoogtepunt
van de School het scherpst naar voren treeden. Dit hoogtepunt lag bij Ricardo
voor de Klassieke School, bij Schmoller voor de Historische School.

Alhoewel de bijdrage van de Historische School tot de kennis van het risico
beperkt is, zich voor ons doel derhalve aan een uitvoerige behandeling onttrek-
kend, diene toch de opmerking te worden gemaakt dat geen school het wezen
van het risico beter had kunnen benaderen.

In het voorafgaande toch hebben wij met een voor ons doel principieele
onderscheiding in het risico kennis gemaakt. Eenerzijds zagen wij een risico,
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hetwelk onderhevig was aan de mogelijkheid van verzekering, anderzijds een
risico waarbij dit niet het geval is. Verzekering berust op de waarneming van het
massale voorkonien van risico's in den loop der tijd. Studio van de loop der
ontwikkeling is ook bij de klassieken aanwezig. Wetmatigheid op het gebied der
ontwikkeling is ook in het klassieke leerboek te vinden.

Ontwikkeling toont een complex van veranderingen; veranderingen implicee-
ren  risico's. De studie  van de ontwikkeling nu "driingt sich", aldus Schumpeter
(Epochen p. 112) "vor allem dem Historiker auf, da er fast nur mit Ver8nderun-
gen der Dinge zu tun hat. Man konnte umsomehr glauben, dass im Umkreis des
Entwicklungsprobleme die Geschichte alles biete, was geboten werden kann, weil
dabei Isolierung viel schwerer und auch weniger fruchtbar schien als bei der
gedanklichen Nachbildung von Zustanden. Und sicher mussen Entwicklungs-
theorien vielmehr von historischem Material Gebrauch machen".

Het gezichtspunt der ontwikkeling beschouwt Schumpeter als een der karakte-
ristieken der Historische School.

In de detailstudie der economische ontwikkeling, waarin het werk van de
Historische School zich aan de buitenwereld representeert, is het duidelijk dat
zoowel regelinatigheid als onregelmatigheid te voorschijn komt. De studie nu van
deze regel- en onregelmatigheid in tijd had, met of zonder hulp der statistische
methode, in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de kennis van het risico,
product van veranderingen in welke min of meerdere regelmaat voorkomt. De
Historische School bracht voorts den mensch naar voren, niet den "homo econo-
micus" met zijn louter economische strevingen, doch den mensch, levensecht,
den mensch die rationeel doch ook antirationeel kan zijn, den mensch die bere-
kent en zijn berekeningen ziet falen. Waardoor? Door de onzekerheid, de voor-
waarde voor het risico. Dit al had het risico op de voorgrond kunnen brengen.

Daar heeft de Historische School gefaaid; haar moderne spruit, het Behaviour-
isme, heeft dit ouderlijk gebrek gerevancheerd, gelijk wij nader zullen zien.

Een herleving van de abstracte methode in de economie brengt de zgn. Grens-
nutschool teweeg.

In de Oostenrijksche tak der school vindt een strenge beperking der problemen
plaats. Het waardeprobleem, met de daarmee samenhangende verdeeling als
waardetoerekeningsleer, staat in het centrum van haar belangstelling.

Evenmin als bij Ricardo staat het ondernemersprobleem in de abstracte be-
schouwing der Oostenrijkers op de voorgrond, het ondernemersprobleem waar-
mede het risico van oudsher was verbonden.

De gelijkheid van product met de som der productiemiddelen is hier bezwaar-

lijk voor het ontstaan van winsten. Wanneer men het bestaan van het risico
erkent - in de statische sfeer - dan is een herleiding tot kostenelement logisch.
Zie bijvoorbeeld Schumpeter (p. 41, Wirtschaftliche Entwicklung), een oplossing
analoog aan de klassieke.

De eenige, welke in de kerngroep der Oostenrijkers het risico ter sprake

brengt is Eugen von B6hm-Bawerk, doch de plaats welke hij hieraan toekent is
toch onbelangrijk.

Men kan niet ontkennen, dat bij de eerste uiteenzettingen dezer school, welke
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toch weer in het bijzonder geconcentreerd waren op de waarde- en prijsleer, een
zekere eenzijdigheid is gelegen en wel in zooverre zij in de prijsverklaring, defactor van het aanbod, de factor van de kosten - hoofdverklaringsmoment der
klassieken - ver op den achtergrond schoven.

Het is de verdienste van Von BOhm-Bawerk er op gewezen te hebben, dat ook
in de "nieuwe" prijsleer de kosten een belangrijke rol spelen, een plaats door delatere Engelsche en Amerikaansche schrijvers verder geconsolideerd. De verdedi-
ging dezer factor voert Von B6hm-Bawerk tot zijn "Kostengesetz" in zijn "Posi-
tive Theorie des Kapitals" (Kapital und Kapitalzins  II,  p.  307  e.v.,   1921).Bij de latere goden der Oostenrijkers is een herleving van de belangstelling
voor de ondernemersfiguur te onderkennen. Kleinwachter is in relatie tot het
risico-element de meest interessante. In Sch6nberg's "Handbuch der Politischen
Okonomie" (TObingen, 1885, p. 220 e.v.), verklaart hij de ondernemerswinst als
de belooning voor het nemen van het risico en de werkzaamheid der leiding,waarin het risico, analoog aan Gross, wordt onderscheiden in het technische en
het economische.

Bij deze stand in de ontwikkeling zien we slechts een ruimer visie op de aard
van het risico, naar voren gebracht door den enkeling in de economische litera-
tuur in het kader van de verklaring van de ondernemerswinst.

In de Amerikaansche tak van de Grensnutschool worden nieuwe bijdragen tot
het risico geleverd. Haar invloed is op de Oostenrijksche tak weer te onderken-
nen (Schumpeter).

J.B. Clark, leider van de Amerikaansche tak, heeft de leer van den onderne-
mer in nieuwe banen geleid, wat voor het belangrijke verklaringselement van de
ondernemerswinst, het risico, niet zonder beteekenis is.

Het risico in de economische literatuur zagen wij voornamelijk gebonden aan
de verklaring van de ondernemerswinst; incidenteel schemert het verband met
verzekering en speculatie door. Clark brengt naast deze elementen definitief den
risicodrager in het geding, in een andere vorm dan den ondernemer.

De leer van de ondernemerswinst is bij Clark onafscheidelijk verbonden met
de leer der statica en dynamica, voor het eerst door hem systematisch uitge-werkt. Hierbij dient te worden stilgestaan.

In principe is in Clark's statica geen ondernemerswinst aanwezig. Bij Stuart
Mill zagen we evenzeer een statica, waarin echter ondernemerswinst wel voor-
komt. Wat karakteriseert nu Clark's statica? Statica is een bepaalde graad van
abstractie waaronder de economische problematiek geanalyseerd wordt. Clark's
statica is die graad welke een toestand schept, die overeenkomt met de zgn.
"natuurlijke toestand" der klassieken. Schumpeter geeft in zijn analyse van dezetoestand in zijn "Epochen" (p. 67) een overzicht van de beteekenissen welke het
begrip "natiturlijk" bij de klassieken heeft.

Het kan beteekenen "overeenkomstig het natuurrecht", "overeenkomstig  denatuurtoestand" (de meest eenvoudige verhoudingen), "vanzelfsprekend", omslechts enkele van de interpretaties te vermelden. Het meest scherp omlijnd is het
begrip "natuurlijk" in connectie met de prijs, de natuurlijke prijs (soms noodza-
kelijke, soms normale prijs geheeten, respectievelijk bij Stuart Mill en Cairnes).
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Deze beteekent, aldus Schumpeter, afwezigheid van niet-economische invloeden
enerzijds, afwezigheid van veranderingen in de "Grundbedingungen" anderzijds.
Dit is de statica, welke Clark in zekere zin tot object van studie aanvaardt.

"What are called "natural" standards of value and "natural" or normal rates of
wages, interest, and profits are in reality static rates" (Distribution of Wealth, p.
29). Ter onderscheiding van de dynamica dient geabstraheerd te worden van vijf
soorten van veranderingen, veranderingen in bevolking, kapitaal, productieme-
thoden, organisatievormen en behoeften. Evenals bij de klassieken is de natuur-
lijke, de statische prijs, gelijk aan de productiekosten. "The process that conform
to the cost of production are, of course, those which give no clear profit to the
entrepreneur"; en verder:  "He (de ondernemer) will sell his product for what the
elements that compose it have really cost him, if his own labour and the use of
his capital be counted among the costs" (p. 66 e.v.). (Men vergelijke Von BOhm-
Bawerk hiervoor). Afgezien van de zgn. frictieleer is ondernemerswinst een
dynamisch verschijnsel.

Houden wij het verband, in de zin als dit in de theorie bestond, tusschen risico
en ondernemerswinst in tact, dan moet dit belangrijke consequenties hebben. Met
name moet de dracht van het risico op anderen dan den "empty handed" (zie
voetnoot 1) ondernemer vallen, de ondernemer duidelijk door Clark afgescheiden
van den kapitalist. Deze consequentie heeft Clark getrokken. "It goes without
saying that the hazard of business falls on the capitalist. The entrepreneur, as
such, is empty handed. No man can carry who has nothing to lose"; aangehaald

bij Knight (p. 38). De kapitalist ontvangt op eenigerlei wijze een inkomen voor
de risicodracht, waarop Clark niet verder ingaat. Zijn leerling Willett zal dit
nader analyseren, in Wn geest.

Het is typisch bij Clark te constateeren welk een geringe belangstelling hij bij
de verklaring van de ondernemerswinst voor het risico heeft. Zeer zeker stelt hij,
met uitsluiting van het risico, een complete theorie van de ondernemerswinst op,
doch een element zoo duidelijk aan dat phenomeen verbonden, laat hij buiten
beschouwing.

Het is een niet te loochenen verschijnsel in de ontwikkeling van een weten-
schap dat het bestaan van twee contraire opvattingen op haar gebied in eerste
instantie leidt tot een strijd met onderwaardeering van beider waarheden. De
methodenstrijd tusschen Oostenrijksche en Historische School is op het gebied
der economische theorie een algemeen bekend verschijnsel. Contrair ten opzichte
van Clark's opvattingen zijn die der zgn. Hawley school, welke het oude ver-
band risico - ondernemerswinst intensiveert. De hieruit voortspruitende strijd
wordt bij Knight als aanhanger van de laatste opvatting, onloochenbaar eenzijdig,
geteekend; doch evenzeer bij Willett als aanhanger van Clark's gedachten.

Knight verwijt Clark, die het risico-element, gelijk wij zagen, buiten beschou-

wing kan laten, een verwaarloozing van dit element. Knight geeft Clark's opvat-
ting ten aanzien  van het risico als volgt  weer naar aanleiding  van " scant atten-
tion" in een voetnoot in Clark's "Essentials of Economic Theory" (p. 122-123;
n.b. de apostrofeering is van Knight): "Risks are simply ruled out of the discus-
sion,  since "the greater part  of them arise from dynamic causes",  and  the  "un-
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avoidable remainder" of static risk can be taken care of by setting aside "a small
percentage of the annual gains" (of each establishment which) . . . . will make
good these losses as they occur and leave the business in a condition in which
they can yield  as a steady return to owners of stock, to lenders o f. . . . capital,
and to laborers all of their real products" (Knight, p. 39).

Knight brengt voorts dan van Clark's leerlingen in het geding (Willett): "He
(WilletO is not looking for and does not find any connection between profit andrisk. He agrees explicitly with Clark, that the entrepreneur takes risk only as a
capitalist, and that the income resulting is therefore not profit. In his discussion
of the reward of risk-taking Willett states  even more emphatically than Clark had
done the contention that only the capitalist as such can take risk or get the
reward of risk-assumption" (Knight, p. 40).

Resumeerend vinden wij bij Clark een andere figuur dan den ondernemer als
risicodrager; het bestaan van risico's in de statica wordt aangenomen, twee
elementen als scherp omlijnd nieuw in de ontwikkeling. Zeer zeker is het ele-
ment risicodracht door anderen dan den ondernemer reeds aanwezig. Wij zagen
de ruimte welke Stuart Mill hiervoor open liet. Hij liet evenwel de noodzakelijke
conclusie na.

De opvattingen van Clark vinden wij in de Oostenrijksche tak van de Grens-
nutschool weer, in extreme vorm bij Joseph Schumpeter in zijn "Theorie der
wirtschaftliche Entwicklung".   Ook bij Schumpeter  is de ondernemer "emptyhanded" en dus is een andere risicodrager noodzakelijk "Mag er auch seinen Ruf
riskieren, die direkte 6konomische Verantwortung eines Misserfolges trifft ihn
nie"; wie dan weI? "Hier kommt der Kreditgeber zu Schaden, wenn die Sache
misslingt". "Niemals  ist der Unternehmer Risikotrhger". "Die Obernahme  des
Risikos ist in keinem Falle ein element der Unternehmerfunktion" (p. 217). Devolgeling verscherpt de tegenstelling. Accepteert Clark nog den ondernemer in
de statica, bij Schumpeter verdwijnt hij.

Wil men den consument als zoodanig accepteeren, accoord, aldus de gedach-
tengang van Schumpeter, beter echter is het deze functie te doen vervallen. Zoo
ook is zijn visie op het risico in de statica. In een polemiek met Von B6hm-
Bawerk omtrent een mogelijke ongelijkheid tusschen de waarden van productie-
middelen en het product, dus de mogelijkheid van "winst", komt het risico ter
sprake. Voor het economisch leven onderscheidt Schumpeter (analoog aan Gross)
twee vormen van risico, het technische (mislukken van de productie, het gevaar
van verlies in de goederen door natuurverschijnselen) en het economische (het
uitblijven van commercieel resultaat).

In zooverre deze risico's "vorausgesehen werden", vormen zij onmiddellijkeen kostenelement. De economische subjecten zullen hetzij een risicopremie inde kosten incalculeeren, "oder sie werden Auslagen machen, um gewisse Ge-fahren vorzubeugen, oder endlich, sie werden die Gefahrunterschiede der Pro-
duktionszweige dadurch berOcksichtigen - und ausgleichen - dass sie sich von
riskanteren Produktionszweigen einfach solange fernhalten, bis der durch dieses
Fernhalten gestiegenen Ertrag in denselben eine Kompensation bietet" (p. 42/43).

In de statica is het risico kostenelement voor Schumpeter, zooals men een
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winst denkt te maken  door een of andere veiligheidsmaatregel. Deze winst wordt
geabsorbeerd door de kosten welke de veiligheidsmaatregel met zich brengt. De
invloed van Clark is hier duidelijk. In de strijd Clark-Hawley trekt Schumpeter
partij voor eerstgenoemde: "Deshalb (het risico gewijzigd tot kostenelement) ist
es niclits mit der selbstiindigen Rolle, die man dem Risikomoment in der Wirt-
schaft oft zugedacht, und dem selbstiindigen Ertrage, den man mitunter daran
geknOpft  hat".  Hij  laat er eenigszins apocrief op volgen:  "Und  das wird gegen-
wartig mehr und mehr anerkannt" (p. 42). Zijn conclusie is echter te snel getrok-
ken, want hij stelt zich zelve een tweede probleem, met name "wenn die Risken
nicht vorhergesehen oder jedenfalls im Wirtschaftsplane nicht berucksichtigt
werden". Een typisch probleem derhalve voor Clark's tegenstanders!   "Dann
werden sie einerseits zu Quellen von Verlusten und andererseits zu Quellen von
Gewinnen, einmal dann, wenn jene mt;glichen Verluste fur ein Wirtschaftssub-
jekt eben nicht eintreten, ferner dann fOr andere Wirtschaftssubjekte, wenn
infolge eines UnglOcksfalls durch tempor8res jedes dauerndes Ausscheiden des
Betroffenen das Angebot - stets nur temporar - hinter den Nachfrage zum ge-
wohnten Preise zuruck bleibt" (p. 42). Wij zien niet in waarom "dauerndes
Ausscheiden der Betroffenen" verschillend in effect is als de zgn. "spontane
Veriinderungen  in den Daten".  Zoo gaat Schumpeter  niet ver boven Clark  uit.
Door de geliike oorsprong welke Schumpeter in kapitaalrente en ondernemers-
winst ziet, hel dynamische, had hij de oplossing kunnen geven voor een vraag-
stuk, dat alleen in de opvattingen van den zgn. empty handed ondernemer, kan
ontstaan, het vraagstuk van de belooning van den risicodrager, den kapitalist, een
vraagstuk dat met dat der ondernemerswinst in de dynamische beschouwings-
wijze duidelijk naar voren treedt. Clark laat dit vraagstuk buiten beschouwing,
Schumpeter evenzeer. Wanneer de laatste de kapitaalrente de last op de onderne-
merswinst noemt, nadert hij zeer dicht tot de oplossing van een probleem dat hij
niet voldoende onderkent/wil onderkennen.

Wanneer wij hiermede de Grensnutschool afsluiten, waarvan de principieele
opvattingen ten opzichte van de waarde bij velen hierna te noemen theoretici
aanwezig blijven, moet het belangrijk zijn aan de figuur die Klassieke en Grens-
nutschool (in zooverre deze vertegenwoordigd wordt door Jevons) in ddn geheel
verbond, Alfred Marshall, eenige aandacht te wijden.

§ 3.  OP ZOEK NAAR SYNTHESE: MARSHALL EN DE NEO-KLASSIEKEN

Wanneer de verhoogde belangstelling voor het risicoprobleem in en na Clark's
tijd valt waar te nemen, beter gezegd in die zijner tegenstanders (rond de eeuw-
wisseling), is het begrijpelijk dat Marshall, historisch voor dit tijdvak gelegen,
niet ver boven de figuren Stuart Mill/Von Thunen/Kleinw8chter uitkomt.

De belangrijkheid van zijn figuur eischt echter de aandacht. Marshall verhel-
dert in zijn "Principles of Economics" de klassieke opvattingen, verscherpt
onderscheidingen reeds door de klassieken benaderd, doch niet voldoende scherp
gezien. Hij verzoent schijnbaar tegenstrijdige opvattingen en brengt daardoor zijn
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werk op een breede basis. Eenige bijzonderheden voor ons doel van belang
meenen wij bij Marshall te ontdekken. De ontwikkeling van het verzekeringswe-
zen maakt hem een beter kenner van het risico als zoodanig. In zijn leer van de
kosten vinden we, waarschijnlijk mede onder invloed van Von ThOnen (zie
voetnoot p. 400) een duidelijke onderscheiding in zgn. verzekerbare en niet
verzekerbare risico's. De eerste worden verzekerd en vormen daardoor een
kostenbestanddeel "but no insurance can be effected against the greater majorityof business risks" (p.  398). Wat moet er met deze dan geschieden? "Every firm
has to act as its own insurance office with regard to them" (p. 398) en als zooda-
nig zijn het, in Marshall's opvatting (klassieke kostenleer "on the long run"),
toch kosten. Deze herleiding is bij Marshall weinig gelukkig. De kostenleer moet
echter gered worden en evenmin als dit Stuart Mill gelukt, noch Cassel later zal
lukken, evenmin lukt het Marshall een bevredigende verklaring te geven voor die
risico's welke, naar hij zegt, niet te verzekeren zijn. In het eerste geval waarover
Marshall in dit verband spreekt, is sprake van een assurantiefonds onder eigen
beheer. Dit is principieel niet verschillend van een zelfstandige verzekering.
Sprake is van typische onverzekerbare risico's ("ships, idle in port"), evenals dit
het geval is bij het verkooprisico van kleederen (een tweede geval). Elke herlei-
ding tot kosten is een hulpmiddel zonder voldoende basis. Verder dan een waar-
deering kan de ondernemer niet gaan. Subjectief als deze is, kan zij volkomen
foutief zijn. Een daarop gebaseerde prijs biedt geen enkele zekerheid  "in the long
run" gelijk te zijn aan de kosten. Deze risico's zijn niet verzekerbaar; eenige
compensatie kan optreden, noodzakelijk is dit niet.

Begrippen als "average of "long run" kunnen hier niet helpen. Het verband
risico - ondernemerswinst is bij Marshall die het ondernemersinkomen als beloo-
ning voor "superintendence" respectievelijk

"
management" (organisatie    als

productiefactor) ziet, zeer beperkt en gaat nauwelijks boven Smiths opvatting uit.
Riskante ondernemingen doen een hooger ondernemersinkoinen ontstaan, oindat
"management" van deze zaken zooveel moeilijker is, een gelukkige combinatie
dus van Smiths opvatting met de zijne. Zagen we bij Clark het kapitaal in het
algemeen als risicodragend, bij Marshall is dat nog beperkt, nl. tot het eigen
kapitaal van den ondernemer. Beide bovenvermelde opvattingen worden weer-
spiegeld in de volgende zin: "But further many of those who would be most
competent to manage d(Oicult businesses with wisdom and enterprise, repelled
from great risks, because their own capital is not large enough to bear great
losses" (p. 613).

De risicodracht door het kapitaal zien we verder weerspiegeld in de bepaling
der belooning voor het kapitaal, de interest. Zij het in zekere zin bij Smith
aanwezig, legt Marshall hier de grondslag voor de opvatting dat boven de "net-
interest" ("reine Zins") door den vrager van kapitaal nog iets anders betaald
wordt, o.a. het risico (zie  later Cassel-Heller).  Werken  twee  personen  met eigen
kapitaal, dan dragen zij het "trade risk" voortspruitende uit prijsveranderingen in
grondstoffen en eindproducten, veranderingen in mode, uitvindingen, concurren-
tie e.d. (p. 590). "But there is another set of risks, the burden of which has to
be born by the man working with borrowed capital and not by the other" (p.
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590);  dit is Marshalls  "personal  risk".  "For he  who lends capital  to be  used by
another for trade purposes, has to charge a high interest as insurance against the
chances of some plan of deficient in the borrower's personal character or ability"
(p. 590). Het is de risicopremie in de kapitaalrente in optima forma, welke in de
moderne opvattingen praevaleert.

Zeker is het interessant wanneer Marshall deze kapitaalrente vergelijkt met
een "profit" voor den aanbieder; "For it includes insurance against risks, which
are often very heavy, and earnings of management for the task, which is often
very arduous, of keeping those risks as small as possible" (p. 590/91). Dit
"gross interest" houdt niet de klassieke nivelleeringstendens in, gelijk dit bij het
"net interest" in klassieke opvattingen het geval is: Marshall's conclusie. WU
meenen hier een verband te vinden dat verder in de literatuur niet te vinden is,
nl. het verband "management" en een begrip dat wij later zullen betitelen met
"risicobeperking".

Deze gedachtengang is niet uitgewerkt; een centrale plaats wordt door Mar-
shall aan het risico niet toegekend, noch de problemen hiermee samenhangend.
In de school door hem gevormd, de Cambridge School, vindt het risico onder
invloed van Amerikaansche gedachten een meer zelfstandige behandeling. Dit
brengt ons tot de figuur van Marshall's grootste leerling, Pigou. De invloed van
Marshall alsook die der Mathematische School drukken hun stempel op Pigou.

In de Engelsche economische literatuur voert Pigou het begrip " uncertainty"
in en wei gecombineerd met de noodzakelijke dracht ervan: "uncertainty-bear-
ing".   Reeds  in zijn "Wealth and Welfare" 1912 verheft  hij deze functie  tot
zelfstandige productiefactor (p. 95). In zijn "The Economics of Welfare" neemt
hij deze beschouwing over met toevoeging van enkele kritische momenten. Aan
de hand van dit laatste werk (1929) zullen wij trachten een nader - zij het be-
knopt - beeld te geven van zijn opvattingen. In eerste instantie rust op Pigou de
plicht het nieuwe begrip "uncertainty" te confronteeren met het ingewortelde
begrip "risk".  "In the actual", aldus Pigou (p.  769), "some future events are not
perfectly foreseen". Het overgroote decl der ondernemingen is daardoor blootge-
steld aan "uncertainty": het resultaat  van haar daden  is  niet te voorspellen.

Het resultaat kan dus anders zijn dan gedacht, geschat of berekend. "An
uncertain undertaking  is a risky undertaking"  (p.  774).  "But", gaat Pigou voort,
"the term risk is generally used to mean the chance of obtaining a smaller return
than the actuarially probable return" (p. 774).

Wanneer wij goed zien, is Pigou's "uncertainty"-begrip wijder van omvang
dan het begrip risico. Is dit laatste in het spraakgebruik beperkt tot het negatieve
element  van de opbrengst,

"
uncertainty" omvat het positieve  en het negatieve.

Van een eng verband is geen sprake. Het woord "risk" vermijdt Pigou in groote
lijnen. Zelfs in zijn uitvoerige behandeling van het vraagstuk der verzekering,
waarin men toch algemeen het begrip risico bezigt (in relatie tot de factor arbeid:
"Wealth and Welfare",   p.   408  e.v.),   is  dit het geval.   In het centrum zijner
beschouwing staat de zelfstandige productiefactor:   "uncertainty-bearing".  Deze
is nauw verbonden aan een andere productiefactor "waiting", doch principieel er
van te scheiden. Deze scheiding is mogelijk door de garantie, aldus Pigou.
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Zonder dat "waiting" wordt gefourneerd is risicodracht mogelijk (p. 164). Ter
verduidelijking somt hij enkele gevallen op van garantievormen: de verzekerings-
maatschappij welke de "uncertainty" van ongelukken op zich neemt, de bank ten
aanzien van het valuta-risico.

Als zelfstandige productiefactor deelt "uncertainty-bearing" in het "national
dividend", welks verdeeling bij Pigou wel personeel is, doch door hem, naar zijnmeening zonder te groote fouten te maken, functioneel wordt behandeld. Als
zoodanig is deze factor "cooperant" en "rival" ten opzichte van de andere pro-
ductiefactoren. Alhoewel Pigou hier niet nader op in gaat, is hier de basis gele-gen van een mogelijke toepassing van het substitutiebeginsel jegens het risico.
(Zie Marshall p. 341; Pigou p. 654 e.v.). Als inkomen moet nu "uncertainty-
bearing" een prijs hebben.

In analogie van Marshall gaat hij de prijsvorming na, de vorming van de
"demand-" en "supply-price".6 "The demand price  or the supply price  for  the
exposure of any given quantity of pounds is the excess of money offered or
asked above the actuarial of a £ so exposed" (p. 774). De vervolmaking van"uncertainty-bearing" als productiefactor stuit nu tenslotte op twee moeilijkhe-
den:

a)    arbeid en kapitaal zijn tweedimensionaal; "uncertainty-bearing" is onafhan-
kelijk van de tijd;

b)   arbeid en kapitaal zijn objectief van karakter; "uncertainty-bearing" is
subjectief van karakter.

Beide problemen lost hij op; symmetrisch aan arbeid en kapitaal(waiting), wordt
de eenheid van "uncertainty-bearing" tweedimensionaal. "This unit is the ex-
posure of a £ to a given scheme of uncertainty, in an act the consummation of
which occupies a year" (p. 770); de verschillen in subjectieve houding van den
mensch ten aanzien van "uncertainty-bearing", door deze daad te doen plaats
vinden door "a man of representative temperament and with representative
knowledge" (p. 771), in welke opvatting Marshall's invloed niet vreemd is.

Het statisch aspect van Pigou's gedachtengang komt naar voren, wanneer hij
het kostenprincipe voor de geheele samenleving in tact wenscht te houden.
Wanneer hij op het negatieve karakter van het risico wijst dan dient dit verlies
gecompenseerd te worden. De succesvolle riskante onderneming maakt winst ten
koste van haar die de verliezen moet incasseeren. Risicobeperking komt aan deorde, wanneer hij de toename van het aanbod van "uncertainty-bearing" behan-
delt. Dit neemt toe met "anything that enables profit with more knowledge to
undertake risky enterprises in lieu of people with less knowledge" (p. 775),
soortgelijk derhalve aan datgene wat Knight later onder risicobeperking zal
behandelen.

Het loutere feit dat "waiting" en "uncertainty-bearing" reeds in den beginne
gescheiden werden, vraagt naast beperking en dracht om een derde begrip:
verdeeling. Buiten de dracht worden deze nitt door Pigou genoemd, in principe
is  zij  in  zijn  beschouwing  aanwezig.

Kennis als risicobeperkende factor werkt Pigou verder uit tot het feit dat
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risico's in de groep beperkt worden ("forecast" is in dat geval "more certain",
p. 775). "Therefore, whenever more or less independent uncertainties are com-
bined together, a given result can be attained by a smaller amount of uncertainty-
bearing" (p. 776). Dit principe, bij Knight "consolidation" genoemd, heeft haar
weerslag in assurantie, speculatie, beperkte aansprakelijkheid bij de vennoot-
schap. Op de laatste drie elementen gaat hij in meer of mindere mate nader in.

Het eerste begrip vindt in dit verband slechts aanduiding, op de speculatie legt
hij meerdere nadruk. In het bijzonder worden vermeld de hooge eischen en dus
de beperkte werkingssfeer van de speculatie. Bij de beperkte aansprakelijkheid
brengt hij het begrip "spreiding der risico's" ter sprake, een principe dat we later
bij Knight als "diffusion" zullen zien, hetwelk gecombineerd met de reeds be-
sproken "consolidation" de ontwikkeling der grootonderneming mogelijk maakt.
Nieuw is ook Pigou's visie op het verband "uncertainty - large scale", een
verband dat wij als zeer belangrijk ervaren. Ook hier treedt het aspect van
risicobeperking op.

Overzien wij Pigou's bijdrage tot het risico in het algemeen dan is deze bijdra-
ge indrukwekkend. Zonder het de centrale plaats te geven welke bijvoorbeeld
Knight het toekent, benadert hij vele belangrijke problemen, niet of beperkter
behandeld voor hem in het verleden, op bevredigender wijze dan velen die het
risico een centraler plaats geven. Het geheel is echter te beperkt, te incidenteel,
te weinig in het kader eener algemeene economische problematiek.

Alvorens over te gaan tot de behandeling van die opvatting welke het risico
als centraal probleem aanvaardt, menen wij eenige aandacht te moeten wijden
aan de bijdrage van de zgn. Neo-klassieke School, waarin wij het klassieke
standpunt ten opzichte van het risico, principieel weinig gewijzigd, doch aan de
hand van de ontwikkeling (in het bijzonder Marshall) bijgeschaafd, terugvinden:
de figuren van Gustav Cassel en Adolf Weber.

Om Cassel's bijdrage tot de kennis van het risico-element te kunnen beoordelen,
moet men de hoofdmomenten van zijn leer naar voren brengen; temeer omdat
wij in de verdere beschouwing meerdere malen op Cassel zullen teruggrijpen.
Op grond van het "Knappheitsprinzip" bestaat voor elke economische huishou-
ding de taak de in beperkte mate aanwezige behoeftebevredigingsmiddelen met
de behoeften in overeenstemming te brengen. De hoogste graad van behoef-
tebevrediging wordt bereikt, wanneer deze aanpassing geschiedt op basis van het
economisch principe. Als abstractievorm neemt Cassel de ruilhuishouding aan.
Primair probleem voor deze huishouding is na te gaan hoe bovenvermelde taak
op basis van het economische principe in de ruilhuishouding wordt vervuld. Dit
geschiedt door de prijs. De prijs waarborgt dat de belangrijkste behoeften bevre-
digd worden.

In de ruilhuishouding is ook de productie ingeschakeld, waardoor de "Knapp-
heit" der directe behoeftebevredigingsmiddelen wordt teruggebracht op een
"Knappheit" der indirecte behoeftebevredigingsmiddelen, de productiefactoren.
Verdeeling der productiefactoren geschiedt eveneens door de prijs, welke op elk
der productiefactoren wordt gesteld. Prijzen van productiefactoren en behoeftebe-
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vredigingsmiddelen zijn gelijktijdig bepaald en het verband tusschen beide is
gelegen in het kostenprincipe, hetwelk inhoudt dat elke vraag de kosten harerbevrediging heeft te dragen. Een prijsvorming op basis van het kostenprincipe
(gesecondeerd door een viertal supplementaire principes) voldoet, aldus Cassel,
aan de eischen die het economische principe aan de ruilhuishouding stelt. In de
realiteit moet men dit aldus opvatten, dat het kostenprincipe een normaaltoestand
weergeeft, waarom de werkelijke prijsvorming "oszilliert" (p. 115). Het vraag-stuk der verdeeling van het maatschappelijk inkomen is voor Cassel een prijsvor-
mingsproces der productiefactoren, waarvan hij de bijzondere aspecten onder-
zoekt.

De belangrijkste bijdrage voor ons doel ligt bij Cassel ook weer in het verdee-
lingsvraagstuk, nl. het ondernemersinkomen. De ondernemer heeft de taak de
productie op basis der wenschen der consumenten te leiden. In een maatschappe-lijke organisatie met consumptievrijheid is deze taak niet eenvoudig, waar zeker-
heid van afzet niet bestaat. Cassel onderscheidt den ondernemer scherp van
arbeider en kapitalist (p. 155). Zijn inkomen, de ondernemerswinst, is een over-
schot van opbrengst boven de kosten, d.w.z. dat wat boven de medewerking de
productiefactoren resteert. Hij onderscheidt nu een bruto en een netto onderne-
merswinst. Trekt men van de eerste af:
a)    een differentieele winst (p. 89/90)
b)    een belooning voor zijn leidende en organisatorische arbeid
c)    een belooning voor het risico,
dan resteert de tweede.

De beide eerste elementen zijn volkomen in overeenstemming met zijn kosten-
principe. Het eerste is 66n zijner supplementaire principes welke dit vervolma-
ken, het tweede is als prijs voor de ondernemersarbeid een normaal element der
kosten. Cassel heeft er geen bezwaar tegen deze specifieke arbeid als zelfstandi-
ge productiefactor te doen optreden, gelijk Marshall dit doet (zie voetnoot p.
156). Resteert het risico. Hij onderscheidt hierin twee vormen en wel
1)      het risico dat zich met eenige waarschijnlijkheid laat schatten; in het bijzon-

der dus datgene waartegen verzekering mogelijk is;
2)    "das eigentliche geschaftliche Risiko eines Unternehmens" waartegen "im

allgemeinen keine Versicherung maglich ist" (p. 157).
Deze bekende onderscheiding brengt Cassel op gevaarlijk terrein. Zijn bedoe-

ling het risico als kostenelement te bestempelen ontmoet bij de eerste vorm geen
tegenspraak. Komen dergelijke risico's met een zekere regelmaat voor, dan is het
volkomen juist de hiervoor te betalen premie (in welke vorm dan ook) als kos-
tenelement te aanvaarden. Bij de tweede vorm ligt de kwestie anders. Het typee-
rende toch van kosten is, dat het een complex van prijzen is. Het ondernemings-
risico heeft in geen geval een prijs. Het ondernemingsrisico wordt door denondernemer subjectief gewaardeerd, maar ook in dit geval is dit niet als kostenacceptabel. Het typeerende er van is juist, dat het datgene is wat niet in de
kosten voorkomt. Wanneer Cassel ook als kosten beschouwt "die ndtigen Ruck-lagen zur Bildung angemessener Reserven, die eben zur Ausgleichung der auch
bei einer im ganzen normalen Entwicklung unvermeidlichen zufalligen Verlusten
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dienen sollen",  dan  ziet  hij het wezen der reserves verkeerd. Reserve toch is de
inhouding van gemaakte winst en (in tegenstelling met afschrijving) nooit kosten-
element.

Wanneer wij derhalve Cassel op dit punt niet kunnen volgen, brengt hij een
reeds bekende gedachte naar voren, het overnemen van risico als een aparte
productiefactor te beschouwen. Dat deze onder hoogontwikkelde economische
omstandigheden een "ziemlich bestimmten Preis" zou hebben kunnen wij met
eenig voorbehoud accepteeren, zoo ook dat substitutie tegenover andere produc-
tiefactoren mogelijk is (zie Pigou). Bij onze behandeling van het vraagstuk der
risicobeperking komen wij hier nader op terug. Wat nu na aftrek van boven-
staande "kosten" overblijft, is bij Cassel de eigenlijke ondernemerswinst. Deze
vertoont zich in de vorm van groote reserves in allerlei vormen, alsmede in extra
dividenden boven de kapitaalrente. De ondernemerswinst zelve kent geen nor-
men, het is specifiek voor de individueele onderneming.

Of nu deze netto ondernemerswinst in de prijs van het voortgebrachte product
aanwezig is, hangt, aldus Cassel, van de concurrentieverhouding af (p.  159). Als
de onderneming waarin deze winst gemaakt wordt niet in staat is de geheele
markt te verzorgen, dan maakt de grensonderneming geen ondernemerswinst. De
ondernemerswinst van de beter gelegen onderneming "hat vollstandig den Cha-
rakter eines fur den Produktenpreis irrelevanten Differentialgewinnes" (p. 159).
Wanneer het, ingeval van monopolie, de onderneming gelukt de prijs boven de
kosten te houden, dan komt deze natuurlijk wel in de prijs voor.

Cassel's ondernemerswinstverklaring maakt een kunstmatige indruk. Edn doel
slechts stelt hij zich: zijn systeem te redden. Evenmin als dit Mill lukt door
begrippen als "gemiddelde" in te voeren, evenmin lukt dit Cassel. Al laat hij
vele in dit verband interessante vraagstukken buiten beschouwing (risicodracht
e.a.), zijn onderscheiding van het risico, zijn begrip van substitutie is van waar-
de.

Tenslotte heeft Cassel in beperkte mate bijgedragen tot de kennis van het
risico in verband met het kapitaairentevraagstuk. Hieraan nog eenige aandacht.
Voor de beschikbaarstelling van kapitaal wordt in de ruilhuishouding een prijs
betaald, de kapitaalrente. Deze omvat in de realiteit mede een vergoeding voor
de met deze beschikbaarstelling aan anderen, samenhangende risico's. Deze
vergoeding, de risicopremie, laat hij voor de analyse der "reinen Kapitalzins"
buiten beschouwing. "Eine solche Risikopriimie wird nach ihren eigenen Geset-
zen reguliert und hat theoretisch nichts mit dem Zins gemeinsam" (p. 188). Hij
beperkt zich dan ook tot die belooning welke samenhangt met de kapitaaldisposi-
tie bij relatief volkomen zekerheid. Dit is te betreuren, waar dit laatste een
minder voorkomend verschijnsel is, en de economische literatuur dit angstvallig
verbergt. Komt Cassel in sommige punten boven Marshall uit, het peil van de
bijdrage van Pigou weet hij niet te bereiken.

Wat Cassel in zijn verklaring der ondernemerswinst niet aandurfde, verrichtte
Adolf Weber door dit inkomen volledig te herleiden tot een samenstel van prij-
zen. In zijn verdeelingsleer onderscheidt deze Neo-klassicus de prijs "fur das
Arbeiten (der Arbeitslohn), fOr das Warten (der Zins)" en de prijs "fur das
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Wagen (der Risikopriimie)" (respectievelijk § 22,23,24 zweiter Abschnitt,
Allgemeine Volkswirtschaftlehre, MOnchen und Leipzig 1928). Ter verklaringder ondernemerswinst volgt hij dezelfde weg als Cassel, nl. de analyse deronderdeelen,7 welke bij hem resulteert in de opvatting dat ook dit inkomen een
prijs, beter gezegd een som van prijzen is, waardoor het klassieke kostenprincipealweer gesauveerd is. De overname van risico en de organiseerende arbeid zijn
de meest typeerende elementen van het ondernemersinkomen; voor beiden wordt
op grond van het "Knappheitsprinzip" een prijs bepaaid, weike dan weer geza-
menlijk het inkomen van den ondernemer vormen. Daarboven komt in bepaalde
gevallen een "Quasi-rente". Een dergelijk inkomen  is geen kostenbestanddeel,
doch is van de andere kant geen inbreuk op het kostenprincipe. Hierin is Weber,
classicus, pur sang.

Alvorens op de prijs van het risico in te gaan, zullen wij meer het algemeene
karakter van Webers opvattingen aangaande het risico nagaan. Het risico spruitvoort uit het feit dat de toekomst "nicht im voraus mit genOgender Sicherheit" te
berekenen is. De resultaten van het handelen in het heden liggen echter in die
onberekenbare toekomst. Reeds Robinson moest risico's nemen; liet hij deze
achterwege, dan waren ook de mogelijkheden der "Produktionsfortschritte"
achterwege gebleven (p. 277).

Alhoewel Weber niet op het begrip zelve ingaat, kan men wel aannemen dat
dit bijvoorbeeld beperkter van inhoud is als bij Pigou het geval is. Het negatieve
element staat op de voorgrond; hij spreekt van "Gefahrmdglichkeiten" (p. 277),"nicht gewollte Gutervernichtung" (p. 177) e.d. In de analyse van het risico, in
de onderscheiding der vormen, komt hij boven Gross uit. De economische
relevante risico's onderscheidt hij in:
1) "Gefahren wirtschaftlicher Art"
2) "Gefahren ausserwirtschaftlicher Art" (p. 277/78).

Wat hij onder de laatste verstaat is zonder meer duidelijk: "Politische Ereig-
nisse, Naturschiiden, werfen wirtschaftlich gemachte Pliine Ober den Haufen" (p.
278).

Verband met Gross' technische risico's is aanwezig; Weber echter beperktzich - bewust of onbewust - niet tot de risico's der productie, waardoor deze
vorm ruimer van inhoud is dan Gross' technische risico's. Dit blijkt trouwens
ook uit de inhoud der eerste groep risico's. Hierin onderscheidt hij:
1 a) "Gefahren, die innerhalb der Willensbetatigung des Einzelunternehmens

liegen" (p. 278);
1 b) "Gefahren, die ausserhalb der Willensbetiitigung des einzelnen Unterneh-

niens liegen" (p. 278).
Wij laten de door Weber aangehaalde voorbeelden voor beide groepen volgen.Ad tal "Produktionstechnisches Risiko, Leistungsrisiko (z.B. gemachte Voran-schliige kdnnen in den Praxis nicht eingehalten werden), Lieferungsrisiko (die

Ware wird nicht dem Auftrag entsprechend geliefert, sie verschlechtert sich
wahrend des Transportes, Fristen werden nicht eingehalten u.s.w.)" (p. 277).Ad 1 bl "Marktrisiko, das teils als Preisrisiko, teils als Arbeitsrisiko, teils alsKapitalrisiko in die Erscheinung tritt" (p. 278).
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Wanneer wij Weber goed interpreteren, vallen onder de eerste groep specifiek
die risico's voortspruitende uit de uitoefening van de productiefunctie (in engere
zin), de handelsfunctie e.d. Dat de oorzaken hiervan "economisch" zijn is moei-
lijk in te zien. Wat bijvoorbeeld te zeggen van het risico dat de landbouwonder-
nemer loopt als gevolg van natuurverschijnselen. Weber noemt dit "ausserwirt-
schaftlicher Art";  is het niet met evenveel reden als productietechnisch risico aan
te rekenen? Nu ligt natuurrisico niet "innerhalb der Willensbet8tigung des Einzel-
unternehmers", om welke reden dit onder te brengen zou zijn onder 111. Minder
duidelijk is zeker deze groep ( 1 b). Wat hij onder het marktrisico, het kapitaal-
risico, het arbeidsrisico of het prijsrisico verstaat, wordt niet aangeduid. Het
arbeids- en het kapitaalrisico komt met een enkel woord ter sprake, wanneer hij
de risicobeperking bespreekt. Het arbeidsrisico van den arbeider wordt, aldus
Weber, beperkt door de ontwikkeling van "Arbeitsnachweis und in Verbindung
damit der Arbeitsmarktstatistik" (p. 278). Welk risico heeft Weber hier op het
oog? Afzet? Prijs? Wij kunnen dit niet met zekerheid beantwoorden. Evenmin is
dit duidelijk, wanneer hij spreekt over de risicobeperking ten aanzien van het
kapitaalrisico. Hij beperkt dit tot geval van kapitaalverlies als risico, door te
wijzen op de verplichtingen inzake contante betaling. Weber blijft hier aan de
oppervlakte. Uiteraard is dit te betreuren. Juist in de risicoterminologie bestaan
zoo weinig vaststaande begrippen dat elke verklaring welkom is.

Is dit te betreuren, van de andere kant is bij Weber te waardeeren een zekere
problematiek rond het risico naar voren te hebben gebracht. In een economische
beschouwing kan men het risico, aldus Weber, in drieBrlei problemen aanwezig
achten:
1)   het streven, onnoodig risico uit te schakelen
2)     het streven, het risico op anderen af te wentelen
3)    het streven, de prijs met de grootte van het risico te doen fluctueeren.

Bij de behandeling van het eerste probleem - de risicobeperking, zooals wij
deze zullen noemen - beperkt hij zich weI zeer, daar hij zich alleen bezig houdt
met Edn van de vele risicovormen, i.c. het marktrisico. Hij leidt het probleem in
met de woorden: "Risiko kann vor allen Dingen durch Marktkenntnis ausgeschal-
tet werden" (p. 278). Slechts bij de, korte, behandeling van de substitutie komen
enkele andere risicovormen ter sprake. Alle elementen, onder marktkennis samen
te vatten, komen dan ook als risicobeperkende methoden jegens het marktrisico
ter sprake. Het tweede probleem - hetwelk wij later als risico-overdracht zullen
betitelen, als element der risicoverdeeling - typeert hij door er op te wijzen dat
in het zakenleven een tendens bestaat "das Risiko auf den nachsten Mann zu
schieben" (p. 279). Bijvoorbeeld op den afnemer aan de hand van bestaande
clausules. Beperkt hij dit in eerste instantie tot enkele minder belangrijke produc-
tietechnische risico's, in het verdere verloop wijst hij er op dat een deel van het
"GeschSftsrisiko" op den arbeider afgewenteld kan worden, bijvoorbeeld door
middel van een accoordloon.

Ook andere dan de "unmittelbar Beteiligten" kunnen risico overnemen. Dit
brengt Weber tot de verzekeringviinctie en daarmede tot de hiermede in verband
staande onderscheiding in het risico. Wat Von ThOnen berekenbare respectieve-
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lijk onberekenbare risico's noemt, betitelt Weber met objectieve respectievelijk
subjectieve, een onderscheiding welke evenzeer in de literatuur voorkomt. In
verband met het derde te behandelen probleem is het van belang hier nader op
in te gaan. Objectieve risico's, waartoe zich de verzekeringsinstellingen beper-
ken, zijn bij Weber dezulke, "die Ober den individuellen Fall hinaus durch
vorher festgelegte Merkmale genau umgrenzt werden k6nnen" (p. 279). Karak-
teristiek hierin is dus iets gemeenzaams, iets gelijksoortigs. Het subjectieve risico
mist dit, is iets specifieks en mist gelijkvormigheid met andere risico's. Het kan
niet door de verzekeringsinstelling worden opgenomen, "weil der ausgesprochene
individuelle Charakter der Gefahr die Gefahrtragung fOr den Fernstehenden viel
grOsser macht als fOr denjenigen, der selbst "mitten in der Sache steht " " . Deze
onderscheiding is interessant in relatie tot het derde probleem: de prijsvorming
van het risico. Even goed als de arbeid en kapitaaldispositie, beteekent risico-
dracht "objektives Wirtschaftsleid". Deze kwaliteit is, aldus Weber, niet in onbe-
perkte mate aanwezig; het "Knappheitsprinzip" vordert dan ook een prijs. De
hoogte van deze prijs analyseert hij nu aldus. Zij hangt af van:
1)    de grootte van het risico

a.  absoluut: wat wordt op het spel gezet om een bepaald resultaat te
bereiken?

b.     relatief de meer of mindere waarschijnlijkheid van het verlies in dit
verband.

2)    de graad van bereidwilligheid om risico's te dragen.
Deze is afhankelijk van:
a.   de grootte van wat geriskeerd kan worden in relatie tot het risicovrije

inkomen en bezit
b.  de gevoeligheid voor de bekoring van het risico
c.  de betere kennis van de met het risico verbonden mogelijkheden.

In het bijzonder bij 2.b wijst Weber op de verschillen in houding van den
mensch ten aanzien van het risico; van "Person zu Person" is deze verschillend.
Is voor het objectieve risico, het gelijksoortige, het uniforme karakteristiek, het
subjectieve mist deze elementen. Stellen wij hiernaast Weber's opvatting als zou
hiervoor een prijs bestaan, dan ligt hier een belangrijke tegenstelling met de
moderne prijsleer, waarin de prijs product is van massabewegingen, waarin het
object van de prijsvorming massaal kan optreden, waarin het dus vervangbaar is.
Het subject van de prijsvorming is evenzeer een massaproduct. Zijn individuali-
teit verdwijnt: "Der Einfluss des einzelnen verschwindet in der Masse der Markt-
gewirres" (Heller, p. 70). Dit nu in aanmerking genomen is het duidelijk datvoor het objectieve risico een prijs wordt gevormd, doch evenzeer dat dit voor
het subjectieve risico in zijn individualiteit een onmogelijkheid is. Wij komen opdeze vraag in het verloop van het volgende nog terug.

Naast de verzekering kent Weber het begrip "Selbstversicherung" (p. 279),waaronder hij verstaat de compensatiemogelijkheid van subjectieve op grond vande wet der groote getallen. Dit vereischt echter een grootbedrijf, nl. een grootaantal subjectieve risico's. Ook Weber ziet dus de voordeelen der "large scale"
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productie op het gebied van het risico, waarbij hij ook de mogelijkheden ten
aanzien van het objectieve risico voor oogen heeft. Naast verzekering en zelfver-
zekering neemt de speculatie een bijzondere plaats in ten aanzien van het risico-
probleem: het is de risicodrager bij uitstek.

Bij de behandeling van de ondernemerswinst vermeldden wij reeds dat Weber
het risico ook in de vorm van een "Quasirent" den ondernemer een inkomen kan
geven. Dit is, aldus Weber, het geval wanneer "mann gesellschaftlich nicht
notwendige Gefahren Obernimmt" (p. 281); dat doet "der kOhne Neuerer, der
wagemutige Unternehmer. Ihm winkt fOr seinen Wagemut keine Risikopr mie,
die er als Bestandteil seiner Kosten in Ansatz bringen kOnnte. Aber dafOr zieht
er eher ats andere den mi;glichen Nutzen aus besseren Produktionseinrichtungen,
dem Erschliessen neuer Absatzmiirkte. Er sichert sich dadurch einen Profit
besonderer Art, eine "Quasirent
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(p. 281).

Naast de arbeid, naast de kapitaaldispositie staat dus de risicodracht volkomen
gelijkwaardig, volkomen gelijkgeschakeld. Dezelfde critiek echter, op de "prijs"
voor het risico uitgeoefend, valt deze "Quasirent" toe, waar deze inkomensvorm
een prijs voor het risico moet veronderstellen, een prijs welke in de beteekenis
van Weber niet kan bestaan.

Men kan niet loochenen dat Weber in zijn ondernemersinkomensleer probeert
vele bestaande opvattingen te verzoenen. Elementen als loon, risico, alsmede
eenigerlei rente, zijn de elementen waarop de theorie zich toespitst. Zijn klassie-
ke instelling echter verspert hem de weg: waar echter het kostenprincipe niet
werkzaam is, behoeft dit niet gesauveerd te worden.

Een belangrijk critisch punt jegens Weber is gelegen in zijn bestempeling van
den ondernemer als risicodrager. De meeste klassieke schrijvers gingen hem
hierin voor; hun opvatting werd ook door de feitelijke omstandigheden in zekere
zin gerechtvaardigd. Knight vertegenwoordigt deze gedachte typisch in deze tijd,
doch Knight voelt het principieel hiermee samenhangend probleem aan, i.c. op
grond waarvan is dit den ondernemer mogelijk? In sterkere mate dan Knight gaat
Weber dit probleem uit de weg; het wordt door hem niet aangeroerd. Alhoewel
Weber in zijn ondernemersopvatting niet den "empty handed" ondernemer pro-
clameert, staat hij hier toch dichter bij, dan tot den ondernemer-kapitaalverschaf-
fer (p. 194 e.v.).

Daarenboven laat hij "der Aktioniir die Hauptlast des finanziellen Risikos" op
zich nemen (p. 281). Dit al verscherpt het klemmende van de boven door ons
gestelde vraag. Dat de aandeelhouder de belangrijkste risicodrager is, impliceert
voor hem zeggenschap, aldus Weber (p. 281). Weber's opmerkingen hieromtrent
zijn te summier om hierop nader in te gaan. De scherpe onderscheiding welke
Weber hier maakt in obligatiehouder-aandeelhouder wijst er op, dat Weber hier
de feitelijke gegroeide verhoudingen in het kader der moderne onderneming
minder scherp ziet en meer de juridische vorm voor oogen heeft. (Zie hierom-
trent Cobbenhagen, "Verantwoordelijkheid in de onderneming").

Laten wij Weber's bijdragen in groote lijnen de revue passeeren, dan kan men
niet ontkennen dat het risico in zijn opvattingen een meer centrale plaats heeft

gekregen. Wanneer Schumpeter de zelfstandige rol van het risico in de theorie
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loochent (zie voor), kan Weber zich terecht hier tegenover te weer stellen"
"Damit wird man aber den Tatsachen nicht gerecht" (p. 281). Wat Pigou nog als
een nouveautd behandelt, beschouwt Weber als zijnde volgroeid. Overschatten
doet Weber de plaats van het risico niet. Hij duidt deze vrij scherp aan, nl.
gelijkberechtigd aan de overige productiefactoren. Deze laatste echter kunnen in
de economische literatuur bogen op een rijke historie. Elk theoreticus moest zijn
standpunt hiertegenover bepalen. Dogmata's ontwikkelden zich hieromtrent,
werden verworpen, vervangen en weer aan de oppervlakte gebracht. En hetrisico? Het hieraan voorafgaande getuigt van de beperkte belangstelling van dentheoreticus voor dit phenomeen.

Het risico in de literatuur mist een historie, een ontwikkeling. Als zoodanig
is Weber's bijdrage belangrijk te achten. In Weber's werk is gevoel voor de
problematiek van het risico. Zeker brengt Weber ons verder in de kennis van het
risico, doch hij verstrikt zich in de geslotenheid van zijn - klassieke - basis.
Daarin toch moet het kostenprincipe worden verwezenlijkt; elke bijdrage tot de
productie moet een prijs vinden. Deze verdraagt zich niet met het individueele,
het specifieke karakter van het risico in de belangrijkste vormen.

Het is dan ook logisch te trachten de problematiek van het klassieke systeem
te doorbreken door een duidelijker plaatsbepaling van dit specifieke risico. Die
weg ingeslagen te hebben danken wij aan Frank H. Knight.

§ 4. DoORBRAAK: F.H. KNIGHT

Een centrale plaats aan het risico in de economische theorie te hebben gegeven
is de grote verdienste van Knight in zijn meesterwerk "Risk, Uncertainty and
Profit" (1921).

Voor goed begrip van Knight's opvattingen is het noodzakelijk de vier invloe-
den te vermelden welke op Knight's werk hun stempel drukken, met name:
1)    het Behaviourisme
2) Marshall
3) Hawley
4)   Clark.

Was de hooge ontwikkelingsgraad van de geschiedenis als wetenschap voor-waarde voor het ontstaan van de Historische School in Duitschland, die der
statistische methode is dit voor het "Behaviourisme" in de V.S.

Wanneer de belangrijkheid van Knies en Roscher in de "oude" Historische
School lag in het contact dat zij behielden met de "reine Theorie" (zie
Schumpeter p.  100 en 101 "Epochen"), een analoog verband is in het Behaviour-
isme evenzeer in tact gebleven. De nauwe relatie met de realiteit op basis der
statistiek geeft het Behaviourisme veel der karakteristieken welke Schumpeteraan de Historische School toedicht (Epochen, p. 110, 111, 112).

Relativistische en anti-rationalistische elementen, de factor der ontwikkeling,van het belang der individueele samenhangen, dit al zijn elementen welke in
Knight's beschouwingen terug te vinden zijn (Knight, p. 64).
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In een korte aanduiding (Haupttheorien, p. 175) schildert Spann de levens-
vraag voor deze school: "Es wird die Schicksalsfrage dieser Schule ebenso sein
wie es die der beiden geschichtlichen Schulen in Deutschland war, die Verbin-
dung mit der Theorie aufrecht zu erhalten und nicht im Positivismus zu versin-
ken".

Het verband met de theorie te hebben wrwaarloosd kan men Knight zeker niet
verwijten. "De theorie" nu wordt bij Knight vertegenwoordigd door Marshall's
"long run" klassieke leer (p. 51).

Wij zagen Marshall's opvatting omtrent het risicoprobleem als weinig bevredi-
gend, zeker wanneer men, gelijk Knight, aan Hawley's risico-opvatting zoo'n
prominente plaats wenscht in te ruimen.

In Marshall's "long run" lees statische opvatting moet het kostenprincipe
heerschen; het risico moet, op welke wijze dan ook, "verzekerd" worden, kos-
tenelement zijn.

Knight grijpt dan ook met beide handen de mogelijkheid aan, door Clark
aangewezen, de dynamische factor in te schakelen en hierdoor het kostenprincipe
te doorbreken. Hierdoor legt hij de basis voor een risico-opvatting welke een
dynamische is te noemen.

Hawley's opvatting omtrent het risico als verklaring van de ondernemerswinst,
wordt in het kader van Clark's dynamische leer van deze inkomensvorm, zonder
dus in strijd te geraken met het statische kostenprincipe, getransformeerd tot
Knight's visie op de ondernemerswinst.

Wanneer wij goed zien, wenscht ook Knight de kostenleer tot het uiterste vast
te houden en slechts op het moment, wanneer de theorie (Marshall), onverzeker-
bare risico's als verzekerbare gaat behandelen, deze aan te tasten. Dat dan de
theorie zeer ver ingeperkt moet worden (tot de voorwaarden van perfect competi-
tion) is een technische noodzakelijkheid.

Knight beperkt zijn beschouwing rond het risico niet tot de ondernemerswinst,
doch tot het geheele terrein van het menschelijk handelen. De verklaring van de
ondernemerswinst is evenwel het centrale probleem, weshalve wij hier moeten
teruggrijpen op Hawley's opvattingen hieromtrent.

De essentieele functie van den ondernemer is het dragen van het risico: "the
profit of an undertaking or the residue of the product after the claims of land,
capital and labor (furnished by others or by the undertaker himself) are satisfied,
is not the reward of management of coordination, but of the risks and responsibi-
lities that the undertaker . . . . . . . . . subjects himself to" (aangehaald bij Knight als

Hawley's opvatting, p. 42). Een onderscheiding tusschen verzekerbare en niet
verzekerbare risico's is bij Hawley niet aanwezig. In principe zijn alle risico's
"verzekerbaar":  "for it is manifest that an entrepreneur who should eliminate all
his risks by means of insurance would have left no income at all which was not
resolvable into wages  of the management and monopoly gains",  d.w.z.   geen
profit (aangehaaid bij Knight als Hawley's opvatting, p. 43).

Deze leer bevredigt Knight, terecht, niet: de onderscheiding verzekerbaar en
niet-verzekerbaar is voor Knight essentieel: "a fundamental difference in kinds
of riskss is in fact the key to the whole mystery" (Knight, p. 48). De combinatie
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nu van de essentie uit deze leer met die van Clark vormt de basis van Knight's
opvatting. Geaccepteerd het risico als verklarend element van de ondernemers-
winst, beperkt hij het risico in zooverre dit niet als kostenelement is te aanvaar-
den. Dat behoort in de statica, het onverzekerbare d.w.z. niet tot kostenelement
terug te brengen risico, in de dynamica. In dien geest kan Knight dan ook spre-
ken van statische en dynamische risico's. De statica (perfect competition is voor
Knight hiermede synoniem) kenmerkt zich door de afwezigheid van "uncertain-
ty",9 het onberekenbare risico; het kostenprincipe conform Marshall, conform
Clark heerscht hierin. Knight's onderscheiding in statica en dynamica is evenwel
niet geheel conform Clark's opvatting hieromtrent. Niet het feit der veranderin-
gen A la Clark karakteriseeren de dynamica, doch de vraag of deze al of niet te
voorzien zijn.

Zijn deze veranderingen te voorzien, dan is er geen aanleiding voor het optre-
den van "uncertainty", de basis  voor het ondernemersinkomen. De statica  van
Knight sluit dus veranderingen niet uit. Eenige parallel met Cassel's "fortschrei-
tende Wirtschaft" is aanwezig. Het tijdlooze aspect der statica (Streller -
Schumpeter) is Knight volkomen vreemd.

Op deze basis (Hawley - Clark), in dit dynamisch kader, is Knight's onderne-
merswinstverklaring opgetrokken. De opvatting "ondernemer als risicodrager"
komt echter in onmiddellijk conflict met de moderne opvatting van den onderne-
mer als zijnde "empty handed" (Clark/Schumpeter). Cobbenhagen teekent deze
problematiek in zijn "Verantwoordelijkheid in de onderneming" en concludeert
terecht tot de onhoudbaarheid van Knight's stelling. Knight's ondernemer, aldus
Cobbenhagens redeneering, moet tenslotte garanties geven aan degenen, welke
kapitaal of arbeid te zijner beschikking stellen voor een overeengekomen vergoe-
ding. Garanties kunnen alleen gegeven worden door degene die zelf iets bezit.
Het risico van den ondernemer, "uncertainty", is als "unmeasurable" volkomen
verschiUend van "measurable uncertainty".10 Deze onderscheiding  is  het  "Leit-motiv" van Knight's opvatting. Zij is niet nieuw, doch door niemand voor hem
zoo principieel doorgevoerd. In den mensch, in het menschelijk gedrag, is "on
the long run" het rationeele element overwegend. Dat 'rationeele" gedrag wordt
nu geconfronteerd met de beide vormen van risico.

"It goes without saying that rational conduct strives to reduce to a minimum
the uncertainties involved in adapting means to ends" (p. 238). Een interessante
paradox laat Knight volgen: "We should not really prefer to live in a world
where everything was  "cut and dried", which is merely to say that we should not
want our activity to be all perfectly rational" eenerzijds,  "but in attempting to act
"intelligently" we are attempting to secure adaptation, which means foresight, as
perfect as possible" anderzijds (p. 238).

Dit brengt hem op het gebied van risicobeperking. Uitgaande van twee stellin-
gen:

1)      "uncertainties" zijn beperkter in groepen van gevallen dan dit bij het indivi-
dueele het geval is;

2)   bij de menschen zijn verschillen aanwezig, welke hen meer of minder
geschikt voor risicodracht maken,
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somt hij een zestal methodes op, op grond waarvan beperking mogelijk is en
wel:
1) consolidation
2) specialization
3)    control of future
4) increased power of prediction
5) diffusion
6)    the possibility of directing industrial activity more or less along lines in

which a minimal amount of uncertainty is involved and avoiding those
involving a greater degree.

Is het doel uniform, de middelen zijn onderling volkomen verschillend.
Naar hun waarschijnlijkheid onderscheidt hij de uncertainties in drie vormen

van waarschijnlijkheid:
a)    a priori
b) statistische
c)   te schatten uncertainties.

Voldoende gegroepeerd verdwijnt de "uncertainty" in de eerste vorm, als
tendens in vorm twee, terwijl een zeer beperkte uitschakeling in de derde vorm

plaats vindt (p. 214),
"Consolidation" nu is gebaseerd op beperking door groepeering, specialisatie

op selectie van menschen "uncertainty" te dragen. Groepeering weerspiegelt zich
in de verzekering. Deze groepeert de a priori en statistische "uncertainties".  Dat
de verzekering in elk der gevallen een ander aspect heeft, moge op basis van het
feit dat in het eene geval het risico volkomen, in het andere geval in ruime mate
verdwijnt, duidelijk zijn.

Bij de statistische waarschijnlijkheid veronderstelt men dat de toekomst als het
verleden zal zijn bij de a priori waarschijnlijkheid is dit a priori gegeven (typi-
sche vormen van de eerste is de brandverzekering, van de tweede de levensver-
zekering).   De a priori methode  komt  in het kader der "business risks", aldus
Knight, niet voor.

Is groepeering bij de werkelijke "uncertainty" van beperkt nut, dan dient
gezocht te worden  naar de "right man on the right place". Niet berekening,  doch
de subjectieve schatting is de mogelijkheid het risico aan te tasten. Dit nu is de
"specialization" met als belangrijkste vorm: de ondernemer (p. 244) en verder de
speculatie (p. 255).

Karakteristiek voor de sociaal-economische organisatie van de twintigste eeuw
is "production for a market", d.w.z. de verantwoordelijkheid voor de productie
ligt bij de producenten, doch een selectie binnen de productie leidt deze verant-
woordelijkheid in handen van een beperkte klasse van ondernemers ("free enter-
prise" p. 244). "The bulk of the producing population cease to exercise responsi-
ble control over production and take up the subsidiary role of furnishing produc-
tive resources (labor, land and capital) to the entrepreneur, placing them under
his sole direction for a fixed contract price" (p. 244/245). "Uncertainty bearing"
is gespecialiseerd in handen van den ondernemer. Het nauw verband met de
eerste methode van risicobeperking is hier zeer opvallend. "Specialization itself
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is principally an application of the insurance principle" (p. 256), aldus Knight.
De gespecialiseerde speculant combineert "uncertainties" op basis van compensa-tie van verliezen en winsten.

De derde en vierde methode zijn voor zich duidelijk. Hoe beter men de toe-
komst kent, hoe beter men daarnaar kan handelen in relatie tot de "uncertainty".Voor onze beschouwing is van belang te constateeren dat beide methoden kosten
veroorzaken: "we can increase our knowledge of the future through scientific
research and the accumulation and study of the necessary data. To do this invol-
ves cost, the expenditure of resources which must be drawn from other uses" (p.
346).

"Difft,sion" beoogt de ongunstige gevolgen van "tincertainly" over Ineercleren
te verdeele,i, "it is better for two men to lose one eye thati for one to lose two"
(p. 239). Dat ook dit proces met "consolidation" hand in hand gaat is zonder
meer duidelijk, doch er is inderdaad "a logical distinction" (p. 23).

Onder de laatste methode verstaat Knight voornamelijk het zgn. "statiseeren"
van het economische leven, "slowing up the market of progress" (p. 347).Bij Marshall vermeldden wij het begrip risicobeperking in relatie tot den
ondernemer. Knight legt dit begrip zeer groote algemeenheid op, analyseert zeervergaand en komt tot voor de economische theorie belangrijke verschijnselen.

Het verband van risico en theorie is bij Knight zoo weelderig dat wij ons
moeten beperken tot het belangrijkste. Onder verwijzing naar Cobbenhagen's
"Verantwoordelijkheid in de onderneming" wezen wij op de onhoudbaarheid van
de  stelling den ondernemer als alleenig risicodrager  te  zien. Laat Knight  dan
geen plaats aan andere "uncertainty-bearers",  zij het beperkt, zo dienen  wij voor
een duidelijke afbakening hier nader op in te gaan.

Dat slechts eigendom garantie kan geven, risico kan dragen, is een algemeen
te aanvaarden stelling. Wanneer Knight de middelen schildert welke de onderne-
mer aanwendt, om toch in elk geval de noodzakelijke garantie te geven -  "mort-gaging their current income from all sources and their future earning power" (p.
40), moet hij toch concludeeren dat "it is seldom true that the guarantees given
can be regarded as absolute" (p. 300). Logisch is dan ook:  "If they are not, the
owner of resources is taken a certain share of responsibility or risk, obviously"
(p. 300).

Hoe verhoudt zich nu de arbeider en kapitalist als risicodrager? Wanneer zijrisico te dragen hebben, behoort dit in het inkomen in de vorm van eenige risico-
premie te worden beloond.

Het minst gecompliceerd is het geval van de arbeid. Karakteristiek voor de
arbeidende klasse beschouwt Knight de eigenschap "to gamble recklessly withlife and limb as well as income" (p. 301). Voor het bereiken van een hoog loonneigt de arbeid, in volkomen vrijheid, tot de meest riskante ondernemingen,
waar een belangrijk deel van het risico op de arbeid valt. "But the social interest
in the men who cannot afford the loss comes to the rescue with prior claim laws,mechanics' liens, and the like, so that the wage of labor are in fact generally a
fair approximation to a guaranteed contractual return" (p. 301/302).

Knight ontkent practisch het risicodragend element van den arbeider in de
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onderneming in het loon; (zie p. 355) er buiten, d.w.z. niet van het onderne-
mingsrisico zelve, echter erkent hij dit wel. In vergelijking tot de risicopremie
in de interest "is it no less true that wages contains a variable element which is
to be explained by the uncertainty of the return" (p. 367).

Op dit probleem van den inkomenstrekker gaat hij niet nader in, wat bij het
analoge probleem van de interest tot een minder bevredigende oplossing leidt.
Bij den kapitaalverschaffer ligt de kwestie anders. Met veel tegenzin bestempelt
Knight een deel van het kapitaal in de onderneming tot risicodragend, nl. dat der
zgn. insiders in tegenstelling tot de zgn. aandeelhouders-crediteuren. De laatste
zien zichzelf niet als eigenaar, noch worden als zoodanig aangezien. Zoowel
"insiders" (small groups of men who generally know each others personalities,
motives and policies tolerably well" (p. 350), als aandeelhouders-crediteuren
accepteeren deze toestand als gegeven. Hij erkent dan ook dat een deel der
"profit" den kapitaalverschaffer toevalt, doch als zoodanig is deze ondernemer
("To the extent that he (de ondernemeO does not give adequate security the
owners of the productive services to less are the true entrepreneurs" (p. 306, p.
355).  Van een zekere consequentie  is hier sprake, welke  van de andere  kant  het
onhoudbare van zijn opvatting inhoudt. Maar de kapitaalverschaffer draagt
analoog aan den arbeider een risico, waaraan zijn inkomen onderhevig is, met
als belooning de risicopremie. In het uitleenen van geld is toch een risico gele-
gen,   welke een belooning vereischt boven  de "pure interest".  Doch  ook  deze
risicopremie (Un keer gebruikt Knight het woord, p. 367) is in principe "profit"
(vergelijk Marshall p. 590/91, p. 366). Inkomen tegenover "uncertainty" is
profit. In de realiteit loopen profit en contractueele inkomens dooreen, causaal
zijn ze te onderscheiden (p. 272). Hier is het punt gelegen dat Knight veel had
kunnen verklaren. Het heeft zijn interesse niet, slechts de ondernemerswinst als
"pure profit" heeft dit.

In zeer grote lijnen meenen wij Knight's opvattingen ten aanzien van de
elementaire punten van het risico in zijn werk te hebben weergegeven. Van
diepgaande critiek hebben wij ons weerhouden. In het verloop van het volgende
zullen wij meerdere malen Knight's opvattingen met de onze kunnen confron-
teeren.

Een belangrijke toepassing van Knight's leer vinden wij in Cobbenhagen's
"Verantwoordelijkheid in de Onderneming". Het verband risico - verantwoorde-
lijkheid werd door Knight gelegd. Hierop bouwt Cobbenhagen zijn betoog op. In
het beginsel der zelfverantwoordelijkheid is het aanvaarden der gevolgen van de
eigen daden gelegen. Waar bij de economische daden de gevolgen, gunstige of
ongunstige, niet onafscheidelijk zijn verbonden met de positie, bestaat de moge-
lijkheid dat deze geheel of gedeeltelijk gedragen worden door diegenen die
hiervoor niet verantwoordelijk zijn.

Dit dragen kan vrijwillig of onvrijwillig zijn. De vrijwilligheid berust op een
bewuste risico-aanvaarding; sommigen specialiseeren zich hierin (verzekering-
speculatie). De onvrijwillige berust  op een noodgedwongen aanvaarden  van  de
gevolgen van eens anders daden.

Resulteeren beide in risicoterminologie in de risicoverdeeling, de eerste kan
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men dan de vrijwillige risicoverdeeling, de tweede de onvrijwillige risicoverdee-
ling of risico-afschuiving noemen. Het feit dat het risico door een ander dan de
verantwoordelijke figuur wordt gedragen kan leiden tot een verzwakking van het
verantwoordelijkheidsgevoel; in het bijzonder het proces van risico-afschuiving
is hieraan onderhevig. "Met verwerping van een ondernemingsverantwoordelijk-
heid hebben wij de verantwoordelijkheid voor de ondernemingsdaden gelegd bij
de personen die in de onderneming samenwerken. De vraag is nu in hoeverre
deze ook de financieele gevolgen, uit deze daden voortspruitende, aanvaarden en
in hoeverre hier sprake is van een al of niet geoorloofde risico-overdracht"
(Cobbenhagen 1927, p. 79).

Hiermede is het risico voor het eerst een probleem geworden in de vaderland-
sche economische literatuur. Afgezien van de risicodracht van den arbeider in het
ondernemingsrisico, in zooverre dit gelegen is in de eigen inkomensderving,
afgezien van het "moreele" risico dat de ondernemer boven den arbeider draagt,
is, evenals bij Clark, de kapitaalverschaffer drager van het ondernemingsrisico.

Op basis van een beschouwing van de verhoudingen tusschen de kapitaalver-
schaffers in de onderneming eenerzijds, van de verhouding van onderneming tot
samenleving anderzijds, concludeert Cobbenhagen als volgt: "Het dragen van de
financieele risico's is de specifieke taak der kapitaalverschaffers, primair van die
groep die in de naamlooze vennootschapsvorm met aandeelhouders wordt aange-
duid. Een volledige afschuiving van dit risico zou beteekenen opoffering van het
beginsel der persoonlijke verantwoordelijkheid. Het beginsel als zoodanig hand-
havend is het echter mogelijk maar ook noodzakelijk voor een beperking van hetrisico (noot schrijver: risico-overdracht is beperking) een adequate reden aan te
geven. Deze kan alleen zijn gelegen in het maatschappelijk belang van een met
meer dan gewoon risico verbonden onderneming" (p. 96).

In het weten rond het risico in de economische literatuur culmineert het werk
van Frank H. Knight. Vele elementen waren bij vroegere theoretici aanwezig,
maar hem valt de eer toe deze in een meer centraal verband te hebben gezien.
Wij zagen hoe Cobbenhagen, op het werk van Knight doorborduurde. Eenieder
welke zich met de risicoproblematiek bezig houdt, zal er aandacht aan moeten
besteden. Blijft de vraag wat de plaats der problematiek in de algemeene litera-
tuur is geworden. Hiervoor hebben we nog een kijkje genomen bij Wolfgang
Heller.

Heller weerspiegelt in zijn werk in zekere zin de "stand van de wetenschap"
van het heden. Hij ligt niet op het plan, wat veelzijdigheid betreft, van Smith of
Marshall, maar een zekere synthese in de zin van een vereeniging der schijnbaartegenstrijdige opvattingen te hebben gebracht, is zeker een van de verdiensten
zijner "Theoretische Wirtschaftslehre". Ten aanzien  van het risico weerspiegelt
hij echter niet "de stand van de wetenschap", wat bij verschillende andere vraag-
stukken bij hem zeker wel het geval is. Het risico-element is verwaarloosd;
positief nieuws vinden we wat dat betreft, bij hem niet. De Amerikaansche
literatuur, belangrijkste informatiebron voor het risico-element, komt bij hemnauwelijks ter sprake.

In de ondernemerswinstverklaring heeft hij, evenmin als Clark, het risico-

32



element van noode. Door het kostenprincipe ook in de statica te verbreken (bij
hem door de factor macht) is een residu ook in deze beschouwingswijze aanwe-
zig, welk residu evenals bij Clark voortspruit uit de werkzaamheid van den
ondernemer op twee markten, die der productiemiddelen en der eindproducten.

Tegen een "Zergliederung" als bij klassieken of neo-klassieken (Weber) van
de ondernemerswinst verzet hij zich. Dit heeft slechts zin als de ondernemers-
winst uit een complex van prijzen zou zijn samengesteld, als de prijs voor risico,
arbeid e.d. Hiervan kan geen sprake zijn: "Das Risiko wird dem Unternehmer
nicht bezahlt, ebenso wenig wie seine Unternehmerarbeit oder sein Kapitalauf-
wand entlohnt werden. Sein Einkommen ist Oberhaupt kein Preis" (p. 151). Het
verschil tusschen de prijzen der productiemiddelen en de prijs van het product is
de bron van de ondernemerswinst.

Noch verzekering, noch speculatie worden met het risico-element geconfron-
teerd. Verzekering wordt niet behandeld, speculatie slechts in zooverre dit in de
inkomensverdeeling een rol speelt. Oorzaak van dit inkoinen is, aldus Heller, de
onzekere toekomst en de uitbuiting der prijsveranderingen. "Die Unstetigkeit des
Wirtschaftslebens und die Unbestimmtheit der Zukunft sind seine Bestimmungs-
grunde" (p. 154). Hoofdmomenten zijn gelegen in de speculatieve werkzaam-
heid, geluk, en hoogte van het beschikbare kapitaal. Het is duidelijk dat verband
niet het risico liier is te leggen; Heller laat dit na.

WeI legt hij verband met de kapitaairente, nl. in relatie tot de hoogte van deze
rente. Analoog aan het "personal risk" (Marshall) ontstaat hier een risicopremie
als onderdeel van de prijs. De bijdrage van Heller is aldus beperkt; het risico is
voor hem niet belangrijk zooals voor velen voor hem en na hem.

§ 5. SAMENVATrING; UITGANGSPUNT VOOR VERDERE BESCHOUWING

In onze speurtocht door de literatuur zijn wij eerst bij Pigou een poging tegenge-
komen tot benadering van de begripsinhoud van het risico. In het centrum van
de risicoleer zijn twee begrippen naast elkaar komen te staan, "risk" en "uncer-
tainty", welke wij menen te mogen vertalen met "risico" en "onzekerheid".

Wordt door Pigou practisch alleen het woord onzekerheid genoemd, door
Marshall, Clark, Cassel en Weber, om slechts enkelen te noemen, daarentegen
enkel het begrip risico. Knight voert beiden naast elkaar, doch met een andere
inhoud als Pigou dit voor hem deed.

Bij allen is een onderscheiding van het risico naar berekenbaarheid aanwezig,
echter  min of meer uitgewischt door de noodzakelijkheid het kostenprincipe als
dogma te handhaven.  Min of meer is bij allen aanwezig de gedachte dat bereken-
baarheid en objectiviteit, onberekenbaarheid en schatting, dus subjectiviteit,
samenhangen. Wanneer Knight, in navolging van Clark, het kostenprincipe
partieel buiten werking stelt door inschakeling der dynamische beschouwingswij-

ze, legt hij de basis voor de gedachte het berekenbare als kostenelement, het
onberekenbare als winstelement te aanvaarden, waardoor de bodem is gelegd
voor de onderscheiding in "risk" (berekenbaar) en "uncertainty" (onbereken-
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baar).
Wanneer wij de verhouding risico en onzekerheid goed zien, dan is de laatste

voorwaarde voor de eerste. Voorwaarde voor het risico, voorwaarde voor de
mogelijkheid van het optreden van ongewenste gevolgen welke voortspruiten uithet contact met de omgeving, is onzekerheid. Bestaat deze laatste niet, dan
ontstaat ook het risico niet. Uit de voorwaarde der onzekerheid kan ook een
positief element voortkomen met name dat de gevolgen gunstiger zijn dan gepro-
jecteerd.  Dit  is de andere  kant  van het aanvaarde negatieve karakter  van  het
risico.

De verhouding tussen risico en onzekerheid is dus niet horizontaal zoals
Knight die ziet, noch een verhouding van min of meerdere algemeenheid, dus
eveneens horizontaal, zoals bij Pigou het geval is, maar verticaal. Wanneer
onzekerheid aanwezig is, is het resultaat van het contact met de omgeving onze-
ker, bestaat de mogelijkheid van andere dan geprojecteerde gevolgen, in casu
ongewenschte, dus risico.

Knight's zienswijze is van belang bij de verdeling van het risico en de daar-
mee verbonden samenhangende beperking. Het dichtst wordt ons risicobegrip
benaderd in de Duitsche literatuur. Het gebruiken van het woord "Gefahrm6g-lichkeit" door Weber als synoniem met het risico, geeft het negatieve karakter
van dit phenomeen aan. Bij de behandeling der verzekering spreekt hij van
"nicht gewollte GOtervernichtung" als object der verzekering (p. 177). Scherp
omlijnd is echter ook hier geen inhoud aanwezig.

De invoering van het risico-element in Smith' klassieke gedachtengang opende
een rijk gebied voor verdere beschouwingen. Hij legde in meer of mindere mate
verband met de problemen welke de moderne opvattingen als risicovraagstukken
bestempelen: ondernemersinkomen, interest, loon, speculatie, verzekering.

In meer of mindere mate is dit verband levendig gebleven, zij het dan ook dat
de belangstelling van de theorie zich voornamelijk toespitste op de relatie risico -
ondernemersinkomen, een inkomensvorm waarvan de verklaring met de ontwik-
keling in de tijd van de figuur van den ondernemer steeds grooter moeilijkheden
baarde. De relatie bleef behouden door beider karakteristiek, het wisselvallige,
het onberekenbare zoowel van risico als van ondernemersinkomen. Wanneer in
het bijzonder Hawley het causale verband voltrekt door het risico als oorzaak
van het ondernemersinkomen te bestempelen, is de rechte lijn voltooid en dus de
basis voor de critische beschouwing gelegd.

De erfelijke belasting drukkend op het risico-element, gelegen in de klassieke
invoering, heeft de ontwikkeling van de kennis van het risico-element belem-
merd. De klassieke opvatting is de leer van de kosten. Deze reguleeren in de
vorm van de prijs het economische leven. In de kosten vindt elke invloed haar
weerslag.

In deze leer moet het risico als kostenelement voor komen. Stuart Mill vestig-
de deze opvatting welke bij Weber en Cassel, om de modernsten te noemen,inhaerent deel van de kostenleer zijn: het risico is kostenelement, als zoodanig
object van prijsvorming.

Deze ontwikkeling ging niet zonder moeilijkheden gepaard, voornamelijk
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voortspruitend uit het beperkte inzicht in het risico als zoodanig. Sinds Von
ThOnen wordt in het risico een berekenbaar, doch ook onberekenbaar element
gevonden, een onderscheiding welke met de toenemende toepassing der statisti-
sche methode steeds duidelijker naar voren treedt.

Berustte de toepassing in de klassieke leer op de veronderstelling dat - al of
niet "in the long run" - elk risico berekenbaar is, duidelijk is het dat, wanneer
deze veronderstelling niet houdbaar blijkt, het kostenprincipe als zoodanig niet
houdbaar is, tenzij men het slechts op het complex van het economische leven
van toepassing verklaart en tegenover elke inbreuk op het deel een compensee-
rende werking veronderstelt bij een ander deel (Pigou). Doch ook deze veronder-
stelling is in geval van het onberekenbare van het risico moeilijk houdbaar.
Eenige compensatie is niet te loochenen, doch als een noodzakelijkheid is deze
als zoodanig niet in te zien. Knight verwerpt ons inziens terecht deze opvatting
op basis van inductieve als wei deductieve bewijsvoering (p. 364 e.v.). Men kan
de factor van "the long run" inschakelen, de lengte ervan is dan evenwel arbi-
trair.

Op twee wijzen heeft de theorie het kostenprincipe verbroken:
a)      door de onderscheiding statica - dynamica. Is in de eerste abstractievorm de

gelijkheid van prijs en kosten aanwezig, in de andere is deze verbroken. In
deze phase ligt dan ook een mogelijke inpassing van het onberekenbare
risico-element, welke opvatting in Knight haar vertegenwoordiger vindt.

b)    door de prijsvorming niet slechts als een spel van economische krachten,
doch evenzeer van andere invloeden te zien. Deze andere invloeden worden
betiteld als "macht". Naast de kosten  is dus ruimte voor vergoeding  van
een onberekenbaar element in de prijsvorming.

Deze doorbreking van het kostenprincipe door inschakeling van de factor
macht vindt plaats bij Heller. Verband met het risico-element wordt door he,n
echter niet gelegd. Voor ons is deze doorbreking van het kostenprincipe in
statische sfeer een der uitgangspunten voor verdere beschouwingen. Niet slechts
in de dynamische sfeer, waarin uiteraard het complex van economische en niet-
economische "krachten" een veelzijdiger aspect vertoonen, doch ook in de
statische sfeer achten wij de werkzaamheid van het risico-element ook als onbe-
rekenbaar element aanwezig.

Gaan wij nu het verloop der problemen na, waarmede Smith het risico-element
verbond. Het verband met den ondernemer bracht deze in relatie tot het begrip
risicodracht. Dit verband echter blijft bij Smith verscholen achter de figuur
ondernemer-kapitaalverschaffer in dEn persoon. In welke functie het risico wordt
gedragen, is voor Smith geen probleem. Stuart Mill glijdt langs dit probleem
heen; de ontwikkeling van het moderne ondernemertype, culmineerend in de
opvattingen van Clark en Schumpeter, vraagt opheldering. Wanneer wij weer
teruggrijpen op Smith en het simpele verband van belooning van beschikbaarstel-
ling van kapitaal en risico-element aanvaarden (verder verduidelijkt door Mar-
shall), een belooning afhankelijk van de kwaliteit van de persoon die leent en het
object waarvoor hij leent, is het duidelijk dat de kapitaalverschaffer bij zijn
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leening aan den ondernemer ten behoeve van diens ondernemingsdaad een risico
aanvaardt in relatie tot de ondernemingsdaad.

Deze consequentie getrokken te hebben is de verdienste van Clark, mogelijk
door zijn visie op den "kapitaalloozen" ondernemer. Dat het risico kapitaal vergt
als drager is niet te weerspreken, dat dit in de onderneming gebracht wordt door
den kapitaalverschaffer is een gegeven, dat de kapitaalverschaffer in de onderne-
ming risicodrager is van de risico's inhaerent aan de onderneming is derhalve
logisch en consequent.

Wil men theorie van den ondernemer als risicodrager handhaven, zoo diene
men de ondernemersfunctie op den kapitaalverschaffer te drukken. Op grond van
een realistische beschouwing van de moderne onderneming, komt Knight in
groote lijnen tot deze conclusie. In groote lijnen want hij onderscheidt in het
geheel der kapitaalverschaffers. Het is duidelijk dat daarbij de figuur van den
ondernemer geweld wordt aangedaan. De ondernemer is de enkeling; individuali-
teit is zijn wezen, hij is niet de massamensch, doch de leider. Het inkomen is
zoo ook individueel.

Voor de risicodracht moet de kapitaalverschaffer beloond worden. Dat dit
door Knight in de vorm van ondernemerswinst geschiedt, is bij hem consequent,
doch weer moeilijk aanvaardbaar. Deze belooning is een premie, zooals de
theorie het uitdrukt, een risicopremie.

Wanneer dan de ondernemerswinst niet de risicopremie voor de risicodracht
is, wat is dit dan wel? Dit is een van de punten welke wij in onze volgende
beschouwingen zullen benaderen.

Is het kader van de onderneming de eenige plaats waarbinnen het risico op-
treedt, Smith reeds wijst er op dat ook in het inkomen van den arbeider een
belooning voor risico kan zijn gelegen. Leeningen aan anderen dan aan hen die
ondernemingsdaden plegen, dragen ook risico's in zich. Ook los van de onderne-
ming, komen risico's voor, met een eigen problematiek.

Het algemeene van het risicovraagstuk moet daarom uitgangspunt zijn. Niet
beperkt tot het risicoprobleem in de onderneming, doch uitgestrekt tot het com-
plexe economische leven waarin de onderneming een belangrijk doch niet het
eenige subject is welke daden begaat, daden welke als zoodanig risico's in zich
dragen. Niet alleen het kapitaal is risicodragend; allerlei functies (verzekering,
speculatie) vervullen dezelfde taak. Berusten deze werkzaamheden dan niet op
het risicodragend effect van het kapitaal? Niet volgens Pigou. De problemen,
speculatie - verzekering, worden door Pigou weer in het kader der critische
theoretische beschouwing gebracht.

De opvattingen van Smith en Say over de speculatie/verzekering zijn door de
realiteit overwonnen. De uiteraard beperkte werkingssfeer van beiden, in het
bijzonder der speculatie fundeert Marshall; hierbij sluit zich Pigou aan. Doch een
fundamenteele beschouwing van deze economische phenomeenen is weggelegd
voor die opvattingen welke het contact met den werkelijken mensch (en het
menschelijk gedrag) eenerzijds, het gebruik van de statistische methode ander-
zijds in haar werkwijze inpassen. Hiervan is Knight een typisch vertegenwoordi-
ger. Een uitgebreide studie van het risico zelve, met nieuwe problemen als
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risicoverdeeling en risicobeperking, is in staat speculatie en verzekering op hun
grondslagen te toetsen. Zeer zeker, risicobeperking en -verdeeling zijn bij Pigou
en zeker ook Weber, de eerste ook bij Marshall, aanwezig. Uitgangspunt voor
een verdere analyse zijn zij niet. Dit is eerst bij Knight (en Willett) het geval.
Wij hopen in het volgende enkele bijdragen te kunnen toevoegen.

In Hoofdstuk II zullen wij ons bezig houden met de analyse van de inhoud van
risicobegrip en daarmee samenhangende begrippen als risicobeperking en -ver-
deeling, de problematiek derhalve. Het verdeelingsproces zelve in de maatschap-
pij gaan wij in Hoofdstuk III na.

Na deze beschouwing van de realiteit van het economische leven, confron-
teeren wij in Hoofdstuk IV het risico-element met de economische theorie. Waar
deze niet ingepast is, zullen wij dit alsnog probeeren. Het risico is natuurlijk niet
de centrale figuur van het economische leven, speelt wei een rol binnen de
omtrek van het geheele gebied.

In de practijk wordt een belangrijk complex van risico's gevonden in de
uitoefening van de handelsfunctie. In Hoofdstuk V behandelen wij deze in relatie
tot het risico, met eigen problematieken. Deze brengen het bestaan van het risico
op verschillend gebied in de relatie enkeling - gemeenschap naar voren. Daaraan
wordt in Hoofdstuk VI onze bijzondere aandacht gewijd.

Het Hollandsche spreekwoord zegt: wie niet waagt zal niet winnen. Wanneer
men deze kleine bijdrage een waag noemt dan is de kans voor eenige winst voor
de wetenschap aanwezig. Werd niet gewaagd dan was ook die nihil. Doch de
algemeenheid van het spreekwoord ten aanzien van het economische leven impli-
ceert een daad en weI een daad die het karakter van "wagen" heeft, waaraan
risico's kleven. Wanneer men winst in de economische theorie wil verklaren,
dan moet men dat combineeren met wagen, met het risico.
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Noten

1)    In het verdere verloop zullen we bij J.B. Clark dit belangrijke begrip voor het
eerst zien verschijnen. Als functie voor die ondernemer ziet hij "het coordineeren
der productiefactoren". In die functie behoe# hij geen arbeider te zijn, beho€# hij
geen kapitaal verschaffer te zijn. Hij mag 'empty-handed" zi.in.

2)   In zijn behandeling der "Profit"-theorieen wijst Knight op de ontwikkeling in
Say's opvattingen; volgens Knight voert Say eerst in de vierde editie van zijn
"Traitd" de risicodrachtbelooning in de "profit" in. In vroegere uitgaven zou hij
dit inkomen aan den kapitaalverschaffer hebben toegedacht (Knight, p. 25).

3)    Zie in dit verband de nadruk welke zoowel Gross als Pierstorff leggen in hun
monografieen omtrent de ondernemerswinst op een anonieme recensie welke in
de "Quarterly Review Bd. XLIV d.d. 1831" verscheen als critiek op de opvattin-
gen van Read, Malthus en Mc. Cullock. In de daarin verdedigde ondememers-
winstverklaring en de later door Mill verdedigde opvattingen is slechts beperkt
verschil, beperkte vooruitgang te bespeuren.

4)           Ingeval de ondernemer zelve de functie van bedrij fsleider vervult wordt   deze
ondernemerswinst in engere zin aangevuld met de zgn. "Industriebelohnung";
gezamenlijk vormen   zij het "Gewirbsprofit". Deze Industriebelohnung spruit
voort uit het feit dat de arbeid van den ondernemer als bedrij fsleider productiever
is als van zijn plaatsvervanger.
Voor den ondernemer toch staan vermogen en eer op het spel; in tijden van
dreigende verliezen "ist der Geist desselben von dem einen Gedanken, wie er das
Ungluck von sich abwenden kann, erfullt - und der Schlaf flieht ihn auf seinem
Lager" (p. 481). Die slapelooze nachten van den ondernemer zijn niet onproduc-
tief, aldus von Thunen; zij ontbreken echter den "Stellvertreter". Het is dus
duidelijk dat dit een extra belooning met zich brengt. Gelijk in andere problemen
is Von Thunen zijn tijd vooruit (productiviteitsgedachte in de verdeeling; toepas-
sing der mathematische methode e.d.). Het specifieke verschijnsel der "Industrie-
belohnung" vindt in de algemeene theorie een meer algemeene plaats in het kader
van het "producer's surplus".

5) Hierop lopen wij in de verdere verhandeling wel ems vooruit.

6) Deze terminologie is, zooals Heller aantoont, weinig gelukkig; Heller: "Theoreti-
sche Sozialilkonomie", p. 88.

7) "Jedes Versuch, den Unternehmergewinn, statt ihn in seine Elemente zu zerlegen,
selbst als elementare Einkommenskategorie zu betrachten, fOhrt zu gekOnstelten
wirklichkeitsfremden Konstruktionen", p. 292.

8)      Alhoewel wij deze terminologie volkomen juist achten, is voor Knight sprake van
een "slip of the pen".

9)    In een beperktere beteekenis dus als bij Pigou.
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10)   'The risk, which give rise to profit is an uncertainty which cannot be evaluated,
connected with a situation such that there is no possibility of grouping on any
objective basis whatever", Knight, p. 310. Voorts kan, aldus Knight, het eenige
risico dat tot profit leidt 'be insured, nor capitalized, nor salaried; Knight, p.
311.
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Hoofdstuk II

Het risico

§ 1. BEGRIPSBEPALING

Alvorens ons nader met de problematiek rond het risico bezig te houden, is het
noodzakelijk ons op de begripsinhoud te bezinnen. Het is een van die begrippen,
welke men in het dagelijksche leven regelmatig bezigt, doch waarvan de inhoud
in de theorie onvoldoende omlijnd is.

In de practijk van het dagelijksche leven spreekt men van het brandrisico van
een huis, waarin de consument woont, van de opslagplaatsen, waarin de handel
zijn goederen bewaart, van het fabrieksgebouw, waarin de productie plaats vindt.

Brand zelve spruit voort uit het contact van dat huis met de omgeving (levend
of dood voorwerp). Elk contact met de omgeving geeft echter geen brand. De
aard van het huis kan voorts zoodanig zijn, dat geen enkele vorm van contact
brand tengevolge heeft. Op grond van deze illustratie moet het mogelijk zijn het
risico-begrip nader te bepalen.

Het brandrisico is in ons voorbeeld de mogelijkheid van brand van een huis,
hetwelke hiervoor vatbaar is. Risico-object is in dit geval de mogelijkheid aan
brand. Risico-subject is het huis.

Wanneer wij deze benadering in algemeene terminologie omzetten, dan is
risico, de mogelijkheid van het optreden van ongewenschte gevolgen voor een
hiervoor naar aard toegankelijke existentie, welke gevolgen voortspruiten uit het
contact met de omgeving. Object is derhalve de mogelijkheid van ongewenschte
gevolgen, voortspruitende uit het contact met de omgeving, subject, een hiervoor
naar aard toegankelijk bestaan. Het gevolg is ongewenst, aangezien dit de exis-
tentie aantast.

Het risico uit zich in gevolgen, is dus gebonden aan de factor tijd; oorzaak en
gevolg zijn niet gelijktijdige grootheden, het spraakgebruik duidt dit reeds aan.
Het ontbreken van tijd sluit derhalve het risico uit. De gevolgen kunnen op
velerlei gebied liggen. Liggen deze op economisch gebied, welke zich dus moe-
ten uiten in de behoeftebevrediging der menschheid, dan zouden deze risico's
hierdoor als economische kunnen worden bestempeld. Het economisch karakter
van het risico kan echter ook gelegen zijn in de aard van de handeling, waaraan
het ontspruit. Bestaat deze daad uit de economische handeling, dan behoeven
echter de gevolgen van het risico niet noodzakelijk op het gebied der behoeftebe-
vrediging te liggen. In het eerste geval is het economische karakter een passief
element en slechts gevolg, in het tweede een actief element.

In zooverre nu het actieve element aan het risico het economische karakter
geeft, kan men spreken van het economische  risico. In het volgende zullen wij
ons evenwel niet beperken tot de behandeling van het economische, doch het
risico in het algemeen, in zooverre dit gevolgen met zich brengt op het gebied



der behoeftebevrediging, m.a.w. in zooverre dit "wirtschaftlich relevant" is
(Adolf Weber, p. 277). Analoog met deze interpretatie kan men de gevolgen,
evenals de handeling, beperkt zien tot individu of tot maatschappij.  Doch ook in
dit geval zullen wij dit in ruimen zin benaderen: het materieel object toch van de
economische wetenschap  is de maatschappij.

Gevolgen op het gebied der behoeftebevrediging moeten hun weerslag vinden
in de mate, waarin de economische subjecten hun behoeften bevredigen. Het
subject welke die gevolgen ondervindt is de risicodrager. Hem is wezenlijk het
maximale in de behoeftebevrediging na te streven, hetgeen impliceert, dat hij
ook vermindering van de ongewenschte gevolgen nastreeft.

Hiertoe staan hem twee middelen open en wel:
a)    dsicobeperking, door het risico zelve te verkleinen
b)     risicobeperking, door het risico geheel of ten deele op andere subjecten af

te wentelen. Dit laatste eischt de mogelijkheid van splitsing van contact met
omgeving en gevolgen.

Het eerste geval nu zullen wij in het vervolg als risicobeperking betitelen; het
tweede geval is het proces van risico-overdracht, waarvan het resultaat is een
verdeeling  van  het  risico:  risicoverdeeling.

Het begrip risicodrager eischt eenige nadere verklaring. Het subject, welke de
gevolgen van het risico ondervindt, noemden wij de risicodrager. In wezen is dit
echter slechts de drager van de gevolgen van het risico. De risicodrager is de
drager van de mogelijkheid van het optreden van de ongewenschte gevolgen.
Treden deze laatste niet in, dan is het toch redelijk te spreken van een risicodra-
ger. In dit verband is het van belang de tijdsfactor in te schakelen. Tusschen de
handeling en het gevolg verloopt tijd. Verlenging van deze tijd beteekent ver-
grooting der mogelijkheden, dat het ongewenschte gevolg optreedt.

Na deze analyse der voor ons doel belangrijkste begrippen, zullen wij ons
bezig houden met de onderscheiding der belangrijkste vormen.

§ 2. VORMEN

Het economisch handelen bestaat in primitieve vorm uit een rangschikking en
ordening van in de natuur aanwezige voorraden door den consument. Voorraad
en consumptie zijn derhalve de eenige functies bij deze stand van zaken van het
economische leven. Uitoefening van deze functies vereischt het contact met de
onzekere omgeving en zoodoende zijn deze functies onderhevig aan risico's. Het
wezenlijke van deze omgeving is, dat deze niet binnen het rationeele beheer staat
van degene welke de functie uitoefent. Dit legt deze omgeving een complex van
onzekerheden op en zoodoende zijn deze functies onderhevig aan risico's. De
hieraan inhaerente ongewenschte gevolgen uiten zich in vermindering van de
grootte van voorraad en consumptie, derhalve in een mogelijke beperking der
behoeftenbevrediging. Inschakeling derproductie, als doelbewuste vermeerderingder voorraden, brengt hierin geen principieele wijziging. Evenals de oorspronke-
lijke is ook deze functie in de uitoefening in contact met de omgeving en derhal-
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ve ook onderhevig aan risico's. Risico's, voortspruitende uit de uitoefening van
een functie, zullen wij in het vervolg betitelen met»ctioneele risico's. Slechts
in zooverre de ongewenschte gevolgen op het gebied der behoeftebevrediging
liggen, zijn ze voor ons doel van belang. In deze phase wordt de rationeel hande-
lende mensch geplaatst voor de mogelijkheid van een sterk fluctuerende behoef-
tebevrediging in tijd, waarin deze risico's hun weerslag vinden.

De mensch kan zijn economisch handelen nu op twee wijzen inrichten. Rang-
schikking en ordening kunnen geschieden naar de ingeving van het oogenblik, of
met inachtneming van de tijd. Bij den cultuurmensch prevaleert het tweede
gezichtspunt, reden waarom wij hiervan niet mogen abstraheeren.

Versterkt wordt dit gezichtspunt nog door het aanwezige bewustzijn bij den
rationeel handelende mensch van een zekere regelmaat in zijn behoeften, niet
parallel aan die der voortbrenging.

Inachtneming nu van de factor tijd leidt hem tot de vorming van private
besparingen, voorraden van consuiliptiegoederen, welke tot doel hebben de
behoeftebevrediging  in tijd te nivelleeren.'

Zoo vormen de private besparingen een risicodrager voor den consument.
Deze zelfde risicodrager maakt het de personeele eenheid van producent en
consument mogelijk risicobeperking na te streven.

Vanuit deze gezichtshoek is het dan ook duidelijk deze besparingen te benut-
ten, de productie te verbeteren, desnoods te verlengen. De private besparingen
worden hierdoor grondslag voor het  inslaan van "productie langs omwegen".

Deze worden zoo een tweevoudige functie opgedragen:

a)   de risicodracht
b)   toepassing in de productie.

De mensch, gericht op een verdere verbetering zijner behoeftebevrediging,
koint logischerwijze in een volgende phase in de economische ontwikkeling: de
phase der arbeidsverdeeling. Eenerzijds beteekent deze een scheiding van pro-

ductie van consumptie, anderzijds een verdeeling in de totale productiefunctie.
Bij geen proces is verbetering der behoeftebevrediging zoo evident als hier.
Reeds in de oudste vormen van economisch samenleven treedt het op; met de
ontwikkeling treedt het productieve effect meer op den voorgrond. Een eeuwen-
oude praktijk ging Smith's beroemde uiteenzetting rond dit phenomeen voor, een
practijk welke zich zonder het rationeele karakter niet had kunnen handhaven.

De scheiding impliceert een ruit tusschen de functies met een algemeen geac-
cepteerde maatstaf: het geld, een algemeen werkende regulator, de prijs.

Deze nieuwe begrippen brengen een algeheele omwenteling teweeg. Het
hulpmiddel van de ruil, het geld, ontwikkelt zich tot een recht op goederen.
Wanneer het voorts zijn vorm vindt in een zoo duurzaam mogelijk materiaal,
welke groote voordeelen zijn er dan niet gelegen, de private besparingen in
geldsvorm te doen veranderen? Het individueele karakter van de goederenbespa-

ring gaat aldus verloren en wordt bespaarde koopkracht.2 Belangrijke risico's
gaan voor den consument, in verband met de opslag der bespaarde goederen,
verloren. Het geld is in eerste instantie practisch risicovrij in de opslag. Wij
zagen, dat de noodzaak van interne besparingen, naast het risicomoment, voort-
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sproot uit het bewustzijn, dat de regelmatige terugkeer van behoeften niet paral-
lel liep met die der productie. Bij de scheiding van producent van consument
door arbeidsverdeeling wordt dit proces scherper in consequentie. Productie en
consumptie raken in tijd en ruimte steeds verder van elkaar verwijderd. Tusschen
producent en consument ontbrandt derhalve de strijd, wie van beide een deel
zijner private besparingen aan het houden van goederenvoorraden moet opoffe-
ren. Deze opslag biedt de risico's hieraan inhaerent, waarvan men zich juist door
de geldsvorm der besparingen had ontlast.

Te scherper werden de conflicten, toen bleek, dat de nieuwe regulator van de
ruil zelfstandig drager van risico was en weI het prijsrisico.

Hier nu ligt de basis voor een nieuwe functie, welke al deze moeilijkheden op
de weg tusschen producent en consument gaat overbruggen: de handel. De
handel met de eigen functioneele risico's. (Over de ontwikkeling van de handel,
zie hoofdstuk V.) Door de arbeidsverdeeling ondergaan producent en consument
een verdere ingrijpende wijziging.

In de verbondenheid met den consument lag het directe doel van den produ-
cent in de behoeftebevrediging van dien consument. Niet meer een zoo gunstig
mogelijke behoeftebevrediging, doch een zoo gunstig mogelijke ruil wordt het
directe doel. Dit in geldsvorm overgebracht beteekent een zoo groot mogelijke
rentabiliteit, een zoo groot mogelijke winst.

De consument ziet zich niet meer tot zijn eigen goederenvoorraden beperkt.
Om echter van het product van alle samenwerkenden te kunnen profiteeren, moet
hij een bijdrage tot de ruil brengen: hij moet worden ingeschakeld in de inko-
mensverdeeling. Hetzij arbeid, hetzij bezit, zijn rui16bjecten, welke zelve zijn
vereenigd in de ruilhuishouding.

Ook voor den consument wordt het directe doel een zoo gunstig mogelijke ruilvoor zijn ruilobject, een zo groot mogelijk inkomen. De consument verdwijnt in
de maatschappelijke figuur van den inkomenstrekker. In de ruil betracht deze
zoowel afzet als een bepaalden prijs te verkrijgen. De omgeving echter waarin
de ruildaad plaats vindt heeft bepaalde - niet door hem beheerschte - eigenschap-
pen welke het gewenschte resultaat tegen kunnen werken. Dit legt op de ruil, de
verkrijging derhalve van het inkomen een ruilrisico, het inkomensrisico. Om het
inkomen te realiseeren is de consumptieve act van de inkomenstrekker van
noode, met de daaraan gehechte risico's. Deze functioneele risico's vormen nu
gezamenlijk met het bovenvermelde ruilrisico, het maatschappelijke inkomensri-
sico van de inkomenstrekker. Organisch zijn de functioneele consumentenrisico's
en het inkomensrisico met het specifiek eigene van dit risico verbonden. Alvo-
rens hierop verder in te gaan, zullen we de maatschappelijke inbedding der func-
tioneele productie- en handelsrisico's nagaan.

Door de ruil werd, gelijk wij zagen, het directe doel van productie (en han-
del): de winst. De productieve huishouding wordt tot ruil-, tot winsthuishouding.
Ontwikkeling van bevolking en verkeer, vragen de ruil tot volgen. Plaatselijk
dagelijksche gebruiksgoederen worden op vreemde markten gebracht. Dit brengtrisico's met zich, risico's volkomen anders dan de bekende functioneele. Dit
vergt toenemende risicodrachtsmogelijkheden, zooals ook de toenemende produc-
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tie en handel technisch meer arbeid en kapitaal vergen.
Hier ligt de basis voor de ontwikkeling der moderne onderneming. Deze

wordt eenerzijds gekarakteriseerd door het keninerk der winsthuishouding: het
absolute winststreven, anderzijds door het risico. Dit ondernemingsrisico omvat
in eerste instantie de functioneele risico's. Naar de grootte van de sector, die de
onderneming en het behoeftebevredigingsproces omvat, wordt dit complex
bepaa/d.

Omvat de onderneming naast de productiesector, een deel van of de geheele
handelssector, zoo worden door haar de voor de handel typeerende prijsrisico'sgeheel of ten deele opgenomen. Dit geheel van functionele risico's is niet vol-
doende om het ondernemingsrisico te typeeren. Het is meer dan de som van deze
deelen. Uitgaande van het wezen der onderneming, zullen we een inzicht in deze
materie moeten krijgen.

De onderneming streeft in wezen naar winst; eenerzijds vereischt dit een
uitleggen van kosten - de koop der diensten van de productiefactoren -, ander-
zijds het verkrijgen van een opbrengst, welke de eersten overschrijdt.

Het uitleggen van kosten, dus de uitoefening van de functie van productie
en/of handel, is onderhevig aan functioneele risico's. In het kader van de onder-
neming zou men deze kunnen betitelen met bedriifsrisico's, hetgeen voor ons
geen principieel verschil maakt. De moeilijke toepassing van dat begrip op de
analoge consumptieve functie, weerhoudt ons, deze in het algemeen met functio-
neele risico's te vereenzelvigen. Deze bedrijfsrisico's nu weerspiegelen zich in
de kosten. Het effect toch van productie en/of handel is gelegen in de hoeveel-
heid voortgebracht product, welk laatste, gedeeld op het uitgelegde geldsbedrag,
de kosten, het effect aangeven.

Verduidelijkt moge dit nog worden, wanneer een deel dezer risico's door
combinatie in hoeveelheid berekend kan worden en deze door overheveling naar
buiten, kosten in de vorm van een premie in geld representeeren.

Hoe grooter de risico's, des te grooter de mogelijkheid van een vermindering
van het voortgebrachte product, des te grooter de mogelijkheid van kostenverho-
ging.

Van de andere kant moet de onderneming een opbrengst in geld behalen,
welke een overschot (winst) boven de kosten beteekent. De moeilijkheid daarbij
is, dat zij zich niet a priori verzekerd ziet van een afnemerskring, doch van een
haar geheel of ten dele onbekende markt. Als aanbiedster hoopt zij op de markt
een vraag te ontinoeten, daaromtrent bestaat onzekerheid.

Opbrengst is het product van hoeveelheid (afzet) en prijs, gezamenlijk bepaald
door vraag en aanbod, waarbij de vraag voor de onderneming een onbekende is.
De onzekerheid nu van de verkrijging van voldoende afzet bij voldoende prijs
brengt met zich het risico dat de onderneming in deze sector ondervindt: het
afzet/prijsrisico. Dit risico vertoont belangrijke overeenstemming met het prijsri-
sico, hetwelk wij bij de handel als functioneel leerden kennen.

Aangenomen dat het prijsrisico van de onderneming steeds verbonden is met
het afzetrisico, spruit de overeenstemming voort uit het feit, dat de ondernemer
de sector van de handel heeft betreden en derhalve haar functioneele risico's
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loopt. Hier liggen de aanrakingspunten met de organisatievorm van de manufac-
tuur. Analoog aan het inkomensrisico, waarin het afzet/prijsrisico van den inko-menstrekker met de functioneele risico's van den consument zijn vereenigd,wordt in het ondernemingsrisico het afzet/prijsrisico (winstrisico) met de functio-
neele risico's van productie en/of handel vereenigd. Deze vereeniging is een
maatschappelijke, een gevolg van de inschakeling in de maatschappelijke ruil. In
werkelijkheid zijn de deelen niet te scheiden.

Zijn de functioneele risico's economisch in haar gevolgen, deze zijn het tevens
in wezen: de ruildaad is een economische handeling. Elke wijziging in het econo-
mische leven maken deze risico's mee. Als zoodanig hebben zij een overwegend
dynamisch karakter.

Samenvattend zijn de verschillende risicovormen als volgt te rubriceeren:

A.  Risico's voortspruitende uit de uitoefening der functie: de functioneele
risico's, te verdeelen in:
a) producentenrisico
b) consumentenrisico
c) handelsrisico.
In wezen is de uitoefening van elk dezer functies een technische (eventueel
een biologische). Als zoodanig zijn deze te vereenzelvigen met het praedi-
caat: technische.

B. Risico's voortspruitende uit de maatschappelijke organisatie van het econo-
mische leven: de economische risico's, te verdeelen  in:
a) ondernemingsrisico
b) inkomensrisico.
Als gevolg van de maatschappelijke organisatie der functies in onderneming
en inkomenstrekker, omvatten de sub B genoemde risico's mede de sub A
genoemde.

§  3.   RISICOBEPERKING

Het risico legt een last op mens en maatschappij. Wij zagen in § 1, dat de
mensch twee methoden aanwendt om de druk van deze last te verlichten, en wel:
1.    Risicobeperking, door het risico zelve te verkleinen
2.       Risicobeperking, door het risico geheel of ten deele op anderen af te wente-

len.

De eerste methode beschouwen wij als werkel)ke risicobeperking, de tweede
als  overdracht.

Bij de tweede methode verandert er voor de maatschappij niets in de groottevan het risico. Dit wil niet zeggen, dat dit niet economisch rationeel is, integen-deel! In het eerste geval vermindert daarentegen het risico zoowel voor individu
als maatschappij, verlicht zoodoende een last en is als zoodanig a priori econo-
misch rationeel.
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Het wezen van de werkelijke risicobeperking is dan ook daarin gelegen, dat
dit niet alleen individueel, doch ook maatschappelijk beperkt wordt.

Wanneer bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij het risico van velen op
zich neemt, dan verdwijnt dit voor de individu, maatschappelijk blijft het even
groot; slechts wanneer de dracht hierdoor efficienter geschiedt, is sprake van
maatschappelijk voorded.

Alvorens tot een meer gedetailleerde behandeling over le gaan, nioeten wij
trachten algemeene richtlijnen hiervoor te vinden. Gelijk wij zagen, was risico
de mogelijkheid van het optreden van ongewenschte gevolgen van een hiervoor
naar aard toegankelijke existentie, welke gevolgen voortspruiten uit het contact
met de omgeving.

Voorwaarden voor het optreden van dit risico zijn dus:
a)    contact met de omgeving
b)  toegankelijkheid van de existentie voor de ongewenschte gevolgen, als

derde

c)         de  tijd.
Beperken we deze voorwaarden, zoo beperken we het risico. Zooals wij in het

vervolg zullen zien, kan de individu, risicobeperking nastrevend, met elk dezer
elementen manipuleeren. In de economische literatuur zagen we reeds bij enkelen
het element der substitutie als risicobeperkende factor.

Beide door ons naar voren gebrachte economische risico's omvatten, als
gesteld, mede de functioneele risico's. Door behandeling der eersten, krijgen
gelijktijdig de anderen hun beurt.
1)    In het inkomensrisico nu onderscheiden we, als bekend:
A.   het consumentenrisico
B.    het inkomensrisico in beperkte zin, ofwel het afzet/prijsrisico.

Ad A.

Is dit in wezen een technisch risico, zoo ligt ook de beperking op dat gebied. De
handeling waaraan het risico ontspruit, bestaat uit de consumptieve daad. Deze
is het doel der handeling; verdwijnt deze, dan kan ook geen risico optreden. Men
kan natuurlijk deze daden tot een minimum beperken; is echter biologisch aan
grenzen gebonden. Re8el blijft tenslotte, dat in de mate de mensch zijn consump-
tieve daden uitbreidt, in die mate nemen ook zijn consumptieve risico's toe.
Gebruikt hij 6dn huis, dan heeft hij bijvoorbeeld Edn brandrisico, heeft hij twee
huizen in gebruik, zoo heeft hij het brandrisico voor twee huizen. Een ander
element is, dat hij de omgeving in zekere mate kan wijzigen. Hij kan het huis
verre houden van de omgeving, het vuur, waardoor het contact minder risicovol
is. Belangrijker middelen biedt vermindering der toegankelijkheid van de existen-
tie voor ongunstige gevolgen. Door het stroodak te vervangen door een dak van
pannen, maakt hij de existentie, het huis, minder toegankelijk voor de uit het
contact met de omgeving voortspruitende mogelijkheid van het optreden van
ongewenschte gevolgen, i.c. de brand.

Hier treedt dus de factor der substitutiei op. De vervanging is een substitutie
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van risico tegen kapitaal en arbeid. De geheele werkwijze der preventieve ge-
neeskunde is er op gericht de menschheid immuun te maken voor het risico van
verschillende ziekten. Ook dit is een substitutieproces.

Dat de tijd een factor van risicobeperking in zich bergt, is op zichzelf duide-
lijk. Beperkt men het gebruik van een huis van 20 op 10 jaar, zoo is de moge-
lijkheid van het optreden van risico uiteraard beperkt. In wezen zijn dus alle drieelementen van risicobeperking bij het consumentenrisico aanwezig.

Ad B.

Is dit in wezen een economisch risico, zoo ligt ook de beperking op meer om-lijnd economisch terrein. Om een inkomen te ontvangen, dient de mensch zijn
economische prestatie te verkoopen. Het risico-element is gelegen in de onzeker-
heid, afzet en voldoende prijs hiervoor te vinden. Het contact is een noodzake-
lijkheid voor hem. Het wezen van de ruil, waarin hij verplicht is partner te zijn,
impliceert contact met de andere. In deze richting zullen ook in dezen sector
beperkte mogelijkheden aanwezig zijn. Welke invloed kan hij echter op de
omgeving uitoefenen? Die oingeving is de markt, waar hij zijn productieve dienst
aanbiedt. De onzekerheid van afzet en prijs is, wanneer hij overgelaten is aan
een wisselvallige vraag en aanbod, in een samenleving als de onze, met praeva-
leerende vrijheid van productie en consumptie, van concurrentie, essentieel.
Door beheersching van deze elementen kan hij het risico beperken. In deze sfeer
ligt in geval van de arbeid de figuur van de vakvereeniging, welke door beheer-
sching van het aanbod haar wil aan de vraag bedoelt op te leggen; voorts door
een belangrijke mate van marktkennis4 de vraag in haar zwakste punt te treffen
en het aanbod dus daar te bieden, waar de grootste zekerheid, dus het kleinste
risico van afzet en prijs, bestaat. Al is hier sprake van een belangrijke mate van
risico-afschuiving op anderen, in de ordening der omgeving ligt een belangrijk
element van risicobeperking. Daarin is de figuur van de overheid niet uit te
schakelen; wij zullen dit nog zien (Hoofdstuk VD.

Het inkomen, dat op de markt (der productiemiddelen) tot stand komt, heeft
in de ruilhuishouding de geldsvorm. Met de geldswaarde, met de prijzen der
consumptiegoederen, kan deze varieeren. Ook in deze sfeer zijn mogelijkhedentot beperking aanwezig.

De beperking der ontvankelijkheid van den inkomenstrekker voor het risico,
is veelal een proces van substitutie. In tegenstelling met dit proces voor den
consument, waarin dit een product van de ontwikkeling der techniek en van het
weten is, is dit een zaak van economie.

Hoe veelzijdiger de aanbieder der productieve prestatie is, in die mate neemt
de onzekerheid van afzet en prijs af. De allround vakman ontmoet beperkterrisico's op dit terrein, dan de ongeschoolde arbeider; een proces van substitutie
van kapitaal tegen risico.

2)    In het ondernemingsrisico valt te onderscheiden:
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A.   het technische productie/handelsrisico
B.    het winstrisico (afzet en prijs).

Ad A. Het technische productie/handelsrisico

Produceeren c.q. handel drijven omvat het contact met de omgeving, is een
noodzakelijkheid en als zoodanig gegeven. Zeer zeker, de visscher kan zijn
uitvaren achterwege laten en daardoor risico's voorkomen, het maatschappelijk
risico dus beperken. Doch hiermee vervalt de productieve werkzaamheid. De
keuze van de omgeving echter houdt een element van risicobeperking in zich
(Knight 1921, p. 240 onder b). Verschillend klimaat biedt ander risico. Klimaat,
niet slechts in den eigen technischen betekenis van het woord, doch ook in
breeder verband. In engen zin zien we de menschelijke factor aangetast door
ziekterisico's afhankelijk van het klimaat. In ruimen zin zien we verschillen in
ontwikkeling van vervoer, verkeer, gebruiken en gewoonten. Interessante aspec-
ten biedt een beschermingsproces in productie en handel, hetwelk in de moderne
onderneming tot zeer grote hoogte is opgevoerd, waarin ook het eerste element
vaak  vervlochten  is.

Wanneer een moderne onderneming de beschikking krijgt over een nieuw
procaid, dan kan ze het risico van toepassing op fabrieksschaal nemen. Door
ervaring wijs geworden, is dit voor haar niet de gebruikelijke weg. Via fabricage
op laboratoriumschaal, vaak nog op semi-fabriekmatige schaal, wordt de omge-
ving voor de productie zoodanig gekozen, dat ook de ontvankelijkheid van het
bedrijf voor risico's zoo gering mogelijk is. In dit geval zijn kapitaal en arbeid
tegen risico's gesubstitueerd. Dit is een van de voordeelen van "large scale
production" ten aanzien van risico's; niet het eenige.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog schrok de wereld van het zeetrans-
port van de magnetische mijn. Groote onzekerheid verlamde deze tak van han-
del. Met behulp van technisch vernuft kon het risico beperkt worden door substi-
tutie in kapitaal en arbeid; spoedig vertrok de eerste boot voorzien van parava-
nes.

Door een doelbewuste prijspolitiek kan de overheid voorts de handel in een
risico-vrijere omgeving brengen, waardoor een belangrijke risicobeperking
optreedt. Als onderdeel van het ondernemingsrisico dient risicobeperking een
kostenverlagend aspect te hebben. Als zoodanig moet substitutie, in wezen
kostenverhoogend, een uiteindelijke vergroote zekerheid van de winst betee-
kenen.

Elke kostenverhooging moet derhalve gezien worden in dit kader. In wezen
beteekent kostenverlaging een verkleining van het winstrisico, tenzij deze een
risico impliceert, welke deze verkleining illusoir maakt. In dit verband kan men
het vraagstuk der vaste kosten bezien. Het entameeren van nieuwe producten
beteekent eenerzijds kostenverlaging der productie en heeft dus een winstrisico-
beperkend element. Elk nieuw uit te brengen product beteekent anderzijds een
nieuw risico en vergroot derhalve het risico van de onderneming. Het oordeel nu
van den ondernemer (aldus Say zijn belangrijkste taak) over de onderlinge ver-
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houding dezer risicowijzigingen, beheerscht de politiek van de onderneming. Los
van risicopolitiek kan men het vaste kostenvraagstuk niet zien. We ontmoeten
hier substitutie van risico tegen risico, een probleem, dat wij meerdere malen
ontmoeten.

Een interessant geval van risicobeperking doet zich voor bij de beperking van
het ongevallenrisico van den arbeider. Tracht men eenerzijds den arbeider im-
muun te maken voor bepaalde risico's (o.a. psycho-technisch), anderzijds tracht
men de omgeving aan te passen.

Dat de tijd een belangrijke rol speelt, is overduidelijk. Met de tijd groeit het
functioneele prijsrisico van de handel; hoe sneller het productieproces, hoebeperkter het risico:

Ad B. Het afzet/prijsrisico

Evenals voor den inkomensontvanger, is contact met de omgeving, de werk-
zaamheid op de markt voor de onderneming noodzakelijk, doch ook haar is hetmogelijk op deze markt invloed uit te oefenen alsook de omgeving zoodanig te
kiezen, om zekerheid aan afzet bij voldoende prijs te vergrooten, derhalve het
risico te verkleinen. Zonder zelf eenigen invloed op de markt uit te oefenen,  kan
de onderneming haar markt kiezen. Hoe overzichtelijker deze is, hoe stabieler de
vraag, des te beperkter is de onzekerheid van de markt. Daarom ligt een belang-
rijk element van risicobeperking in de vergrooting der marktkennis van de
onderneming. Systematische toepassing van marktanalyse en marktwaarneming
liggen in dit kader. Is de risicobeperking van technische risico's gelegen in de
toepassing der vruchten der technische wetenschappen, op dit terrein vieren de
economische wetenschappen hoogtij, al of niet gesecundeerd door andere takken
van kennis (psychologie). In hetzelfde vlak ligt de toepassing van de reclame in
het economisch verkeer.

Het moderne economische heden is, zooals Bucher het uitdrukt, zonder recla-
me ondenkbaar geworden. De tendens van toenemende vergrooting van het
afzetrisico, is hieraan voor een belangrijk deel debet.

Reclame toch is de doelbewust, op psychologische basis gelegen beinvloeding
van de vraag, om hierdoor de behoeftebevrediging in een gewenschte richting te
voeren. De effectiviteit van deze beinfluenceering, en dus voor de beperking van
het afzetrisico, is, zij het niet berekenbaar, voor den huidigen beoordeelaar vrij
evident, gezien de overweldigende ontwikkeling van het verbruik van zoovele
producten, wier afzet voornamelijk door de reclame wordt geschraagd.

Toch is het van belang, dit nader onder oogen te zien. De effectiviteit van de
reclame als beperking van het ondernemingsrisico voor onderneming en maat-
schappij, wordt bedreigd door het feit, dat reclame kosten met zich brengt. Voor
onderneming en maatschappij liggen deze zaken echter verschillend.

Wanneer de individueele onderneming op kosten van andere ondernemingen,afzet tot zich trekt, wordt het individueele ondernemingsrisico beperkt, het
maatschappelijke blijft echter hetzelfde, m.a.w. deze reclame is ceteris paribusniet van economisch belang. Heeft als gevolg van reclame een verbruikstoename
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plaats (aangenomen van verbruikswenschelijke producten), dan wordt zoowel het
individueele als het maatschappelijke afzetrisico beperkt. Reclame beteekent een
directe kostenverhooging; daarnaast door vergrooting der productie indirect
kostenverlaging voor de met overwegend vaste kosten werkende ondernemingen,
welke daardoor dan ook leidend zijn op dit gebied. Is voor de onderneming de
vraag, of beperking van het ondernemingsrisico plaats vindt, beslist door de
vraag,  of de toegenomen opbrengst grooter zal  zijn,  dan het verschil van  toe- en
afgenomen kosten - en voor vele ondernemingen wordt deze vraag zeer zeker
bevestigend beantwoord - voor de maatschappij is dit slechts door beoordeeling
van totaaltoename tegenover totaalafname. In dit verband kan gezien worden het
cijfermateriaal door Mellerowitz verzameld, waar bij een scherp stijgende ten-
dens in de reclamekosten, als onderdeel van de totale kostprijs van een belangrijk
aantal producten, de productiekosten dalen en wel in die mate dat de totale
kostprijs een daling vertoont.

Als tendens meenen wij te mogen concludeeren, dat in de reclamewerking een
risicobeperkend element ten opzichte van de afzet is gelegen.

In hetzelfde viak, waarbij echter ook belangrijke immuniseeringselementen
aanwezig zijn, ligt het streven van externe organisatie. Evenals de drager van het
inkomensrisico, ontmoet de onderneming in haar streven naar risicoverminde-
ring, gelijkgericliten. Op twee gebieden weerspiegelt zich ook hier het steeds
dreigende afzet/prijsrisico, n.1. het strijdterrein met de concurreerende onderne-
ming en dat met de vraag. Vermindering van het risico is veelal voldoende om
concurreerende ondernemingen tot elkaar te brengen, ter gezamenlijke bestrijding
van de gevolgen van de wisselvalligheid van de vraag.

In eerste instantie leidt dit streven van risicobeperking tot afspraken, door
beheersching van aanbod de onzekerheid van afzet en prijs te beperken: het
kartel. De oudste vorm van het kartel is het prijzenkartel. Prijsfluctuaties waren
de meest naar voren tredende elementen van het winstrisico: derhalve prijsstabili-
satie. Wezenlijk behoudt in het kartel elke aangesloten onderneming haar zelf-
standigheid. Het streven van elk der ondernemingen naar risicobeperking blijft
binnen het kader van het kartel latent aanwezig. Andere elementen van het
winstrisico worden dan ook aangegrepen. Alle middelen, welke haar resteeren,
grijpt zij aan om de onzekerheid van de afzet, welke bij het prijzenkartel niet
volledig verdwijnt. te beperken. In eerste aanzet leidt de uitschakeling der prijs-
fluctuaties tot fluctuaties in condities; het prijsvormingsproces wordt verlegd naar
condities en daarmede het risico. Dit leidt tot het conditiekartel. Van conditie-
concurrentie kan dit proces vervolgd worden naar reclameconcurrentie, zoo tot
het reclamekartel.

In het bijzonder bij die ondernemingen, waar zich het afzetrisico sterk doet
gevoelen, - de ondernemingen met overwegend vaste kosten - speelt zich dit
proces af. Nog meer in het bijzonder op beheersching van de afzet toegespitst
zijn de contingenteerings- of rayonneeringskartels, waarin een onderneming een
bepaaid afzetgebied alleenheerschappij als aanbieder is gegeven. De mate waarin
risicoverkleining optreedt, hangt af van vele factoren met name de elasticiteit van
de vraag der producten. De consument, directe tegenspeler, wordt hier geplaatst
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tegenover eenige vorm van monopolie, hetgeen tot verschillende reacties naar de
mate van elasticiteit der producten aanleiding geeft.

De maatschappelijke beteekenis van deze risicoverkleining kan haar weerslag
vinden in de prokartel-wetgeving der beschaafde landen. In deze organisatievor-
men ligt evenzeer ook een tendens tot risico-afschuiving op basis van het machts-
middel deze organisatievorm als zoodanig eigen. Geschiedt dit jegens minder
draagkrachtigen, bijvoorbeeld den inkomenstrekker, zoo leidt dit weer een
antikartel-wetgeving in. (Zie Hoofdstuk VI).

In zekere zin weerspiegelt zich de effectiviteit van deze risicobeperking in een
vergelijking voorkomende in Van Berkum's, "Betalingsbalans" (p. 79). Zie
onderstaande tabel:

uitgekeerd dividend in Frankrijk in de jaren

type bedrijfsgroep 1929/1930 1931 1932 1933 1934 1935

onbeschutte ondernemingen 100      88    48    40    40    30
kartels 100      94    71     62     63     67

Aangehaald uit Desirier, "Revue d'Economie Politique 1935", No. IV.

Op grond van legislatieve alswel persoonlijke factoren kan de externe organisatie
van de onderneming ter bereiking van dezelfde doeleinden, andere wegen betre-
den.

Verlies van de bij het kartel in tact gebleven zelfstandigheid en oplossing in
een nieuwe organisatievorm, eveneens met monopolistische strevingen, zijn het
karakteristiek van de trust. Een nieuw ondernemingsrisico, kleiner dan de som
der samenstellende deelen, ontstaat. Noodzakelijk behoeft deze vorm niet te gaan
tot versmelting van gelijksoortige horizontaal tegenover elkaar gelegen onderne-
mingen. Ook organisatie van functioneel verticaal ten opzichte van elkaar gele-
gen ondernemingen, bijvoorbeeld productie - handel, is een wezenstrek der
moderne maatschappelijke ontwikkeling. Wanneer een verticaal hooger gelegen
onderneming de belangrijkste vrager is van een verticaal lager gelegen onderne-
ming, dan is het afzetrisico van de laatste te beperken door combinatie van
beiden. De combinatie vermindert het winstrisico van beide ondernemingen; die
van het complex is kleiner, dan de som der samenstellende deelen. Ook hierin
zijn belangrijke afschuivingsmomenten gelegen; daarop komen we nader terug.

Deze vormen van externe organisatie hebben niet alleen via het afzetrisico hun
beperkende invloed op het ondernemingsrisico. Kostenverlagende elementen zijner in besloten met de gunstige gevolgen van dien op het ondernemingsrisico.Afspraken inzake octrooi-uitwisseling, deskundige toepassing van efficiency-
methoden, alsmede vele voordeelen, welke productie "on large scale" kent,
worden bevorderd.
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Tenslotte de factor tijd. In een samenleving van zich snel wijzigende vraag,
van modewisselingen, van vrijheid van consumptie, is het duidelijk dat de onder-
neming de tijd als belangrijke factor ontmoet. Elke minuut vergroot voor de
onderneming het risico, dat de vraag zich van haar producten afkeert. Snelle
productie, snelle bevrediging der vraag, neemt vele risico's voor haar weg. In de
middeleeuwsche stad veranderde de vraag niet. De consument bestelde en de
producent had "tijd".

Karakteristiek voor de moderne onderneming noemden wij het onpersoonlijk
winststreven eenerzijds, het risico-element anderzijds. Inderdaad heeft Heller
gelijk, wanneer hij schrijft, dat het karakteriseeren van de onderneming alleen
door het risico "blutarm erscheinen (muss)" (p. 209), echter in zijn: "Gewiss
Unternehmung und Risiko gehen zumeist zusammen, obzwar nicht immer, da
z.B. bij Gemeindeunternehmungen je bei monopolistischen Unternehmungen das
Risikomoment oft teilweise oder ganz ausgeschaltet wird" (p. 209), is hij minder
gelukkig.

Eenerzijds voldoet de overheidsonderneming niet aan het winstkarakteristiek,
zoodat dit begrip eenigszins ongelukkig gekozen is, anderzijds zijn zoowel
overheidsbedrijf als monopolistische organisatievormen onderhevig aan diverse
risico's, welke niet uit te schakelen zijn. Dit moge het bovenstaande duidelijk
hebben gemaakt. Dat het risico niet in staat is "das ganze Wesen der Unterneh-
mung zu versinnlichen" (Heller 1927, p. 210), is hiermede niet in strijd.

§ 4. RISICO-OVERDRACHT; DE VERDEELING VAN HET RISICO

Risicobeperking in dier voege, dat het risico geheel of ten deele op anderen
afgewenteld werd, noemden wij risico-overdracht. Wordt voor het individu het
risico hierdoor beperkt, voor de samenleving blijft dit gelijk in grootte. Slechts
de drager is geheel of ten deele een andere geworden.

Aanvaardt de nieuwe risicodrager het risico vrijwillig, hetzij onvrijwillig, in
beide gevallen heeft een verdeeling van risico plaats gevonden.

Is in het laatste geval sprake van strijd van tegenstrijdige belangen, in het
eerste geval loopen de belangen parallel. In het laatste geval spreekt men van
risico-qfschuiving. Beide aspecten komen in het risicoverdeelingsproces in de
maatschappij tot uiting.

Gelijk wij zagen, uiten zich de gevolgen van het risico in een beperking van
de behoeftebevrediging. Te dien einde vormde de consument binnen het kader
van zijn behoeftebevredigingsproces, private besparingen. Door de ruil namen
deze de geldsvorm aan en werd abstracte beschikkingsmacht.

Bij de rolverdeeling in het economische leven, werd het bezit van deze ab-
stracte beschikkingsmacht tevens basis voor inkomen door dit aan de onderne-
ming ter beschikking te stellen. In handen van den ondernemer is het kapitaal
geworden, beschikkingsmacht over potentieele productieve prestaties. Ook in zijn
handen blijft het dubbele karakter van het kapitaal bewaard.
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In de dracht van risico in de maatschappij zien we onderneming en inkomens-
trekker op basis van kapitaalbezit. Dit toch beschikt primair over de capaciteit
risico te dragen; de mate waarin dit kan geschieden, is de mate van de beschik-
kingsmacht over deze besparingen. Beschikt niet iedere inkomenstrekker over
deze capaciteit, typeerend voor de onderneming is hier wei over te beschikken.

Ten behoeve van een scherper inzicht zullen wij de maatschappelijke verdee-
ling doen voorafgaan door de functioneele verdeeling. In de maatschappelijkeconstructie loopen  deze niet volkomen parallel. Wij krijgen daarbij gelegenheid,
de principieele grondslagen der verdeeling onder oogen te zien.

Is het leidende beginsel van de risicoverdeeling, welke voortspruit uit derisico-afschuiving, gelegen in de macht, dat van de vrijwillige risicoverdeeling
in het beginsel der specialisatie.

Gelijk Smith bij zijn verhandeling over de arbeidsverdeeling naar voren
brengt, is een harer belangrijkste voordeelen gelegen in de vakkennisvergrooting.
Grootere vakkennis, een grootere kennis van de arbeid, welke men zich als taak
heeft gekozen, beteekent een grootere kennis van de risico's op het beperkt
vakgebied gelegen. Daarnaar kan men zijn werkzaamheden dan ook inrichten.
Van de andere kant kan men zich door de risico's naar de werkzaamheden laten
leiden. Werkzaa,nheden met bijzonder aantrekkelijke risico's voor bepaalde
naturen, worden door de specialisatiemogelijkheid hier naar toe geleid. De minof meer natuurlijke aanleg, bepaalde risico's gemakkelijker te hanteeren, betee-
kent maatschappelijk een risicobeperking. In de specialisatie is dan ook een
risicobeperkend eleinent gelegen en derhalve sociaal nuttig. Basis voor elke
risicobeperking is pri,iiair de kennis van het risico. Zonder ke,inis van het risico
kan men geen risicobeperkende maatregelen nemen en deze verkrijgt men door
specialisatie; de mate waarin dit kan geschieden, is afhankelijk van de mate
waarin kennisvergaring mogelijk is. Beschikt niet iedere inkomenstrekker over
deze capaciteit, typeerend voor de onderneming is, dat dit voor haar wel het
geval is.

In zichzelf bergt specialisatie als verdeelingsvorm een sociaal nuttigheidsas-pect. Hierdoor toch is het mogelijk het risico over meerderen te verdeelen, en
het is, aldus Knight, "other things equal, a gain, to have an event cause of loss
of a thousand dollars each to a hundred persons rather than a hundred thousand
to one person" (Knight 1921, p. 239).

Specialisatie in het dragen van risico's vertoont zich in de functioneele verdee-
ling in twee vormen en wel:
a)   een specialisatie in en binnen de functies, met de opname van de aan de

uitoefening dier functies inhaerente risico's,
b)    een specialisatie iii de opnaine van risico's van bestaande ftincties, waaruit

dan een nieuwe functie ontstaat.
Bezien we deze beide vormen:
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Ad a.

De methode is zeer duidelijk. Splitst zich handel af van productie, dan draagt in
principe de handel de aan de uitoefening van deze functie inhaerente risico's, de
productie die aan de uitoefening der productie.

Specialiseert zich de eene deelfunctie der productie op de risico's, voortsprui-
tende uit de uitoefening van deze deelfunctie (de productie van een bepaaid

product), de andere deelfunctie op die inhaerent aan de uitoefening der laatste
deelfunctie (de productie van een ander product). Bestaat de functie van de
handel uit de uitoefening van bepaalde diensten aan een bepaaid product, zoo kan
specialisatie naar dienst (transport, opslag of sorteering), als wei naar de produc-
ten, waarvoor deze dienst verleend wordt (grondstoffen, haiffabrikaten, etc.),
geschieden. In wezen kan zich ook de productie van een bepaald product splitsen
in fabricage van haiffabricaat en eindproduct.

De grenzen van deze specialisatie zijn technisch niet te trekken. Het feit, dat
risicoverdeeling optreedt, is evident.6

Ad b.

Deze methode ontwikkelt zich in wezen in twee volkomen verschillende vormen
en wel naar de aard van het risico.
A.   de specialisatie in het opnemen van gelijksoortige in tijd berekenbare risi-

CO'S;

B.  de specialisatie in het opnemen van gelijksoortige in tijd onberekenbare
risico's.

Alvorens nader op deze vormen te kunnen ingaan, is het noodzakelijk de
hierdoor naar voren gebrachte onderscheiding in "in tijd berekenbare en onbere-
kenbare risico's" nader onder oogen te zien. Bij Von ThOnen is deze onderschei-
ding duidelijk aanwezig, systematisch is zij door Knight in de economische
literatuur doorgevoerd in zijn werk "Risk, Uncertainty and Profit" en door
Cobbenhagen in zijn "Verantwoordelijkheid in de onderneming" in de Neder-
landsche economische literatuur behandeld (p. 76 e.v.). In de practijk is deze
onderscheiding van oudere oorsprong, doch de theoretici, welke deze analyseer-
den (bijvoorbeeld Smith), zochten niet naar de consequenties er van.

Risico spruit voort uit de onzekerheid van het optreden van ongunstige gevol-
gen. Inhaerent aan het vullen van flesschen in het bedrijf, is de mogelijkheid, dat
zoo nu en dan, ongewild, breuk optreedt: het breukrisico; men verfijnt de vul-
techniek, de behandeling der flesschen, doch desondanks treedt breuk op. Men
weet niet, welke fiesch nu juist zal breken, noch wanneer deze zal breken.
Vergelijkt men echter dat optreden van soortgelijke ongunstige gevolgen in
verschillende tijdvakken, dan is het mogelijk hierin een zekere gelijkmatigheid
te onderkennen. Het ontbreken hiervan kan gelegen zijn in de beperktheid van
het aantal gevallen, van het tijdvak, of, in het wezen van het risico, welke geen

groepeering toestaat.
De eerste twee nauw samenhangende factoren zijn echter variabel. Men kan
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het tijdvak vergrooten, terwijl, wanneer het aantal gevallen in 6dn bedrijf onvol-
doende is, men deze met die in bovenstaand voorbeeld met andere bedrijven
combineert.

In vele gevallen is het mogelijk gebleken, het aantal gevallen van breuk in een
vaste verhouding te brengen tot het totaal aantal malen, dat dit risico geloopen
werd. Treedt dit op, dan spreekt men van een berekenbaar risico. Voor den
consument is het risico van brand van zijn huis onberekenbaar. Vergelijkt menhet optreden van dit risico voor een aantal consumenten in een bepaald tijdsvak
met dat in een ander tijdsvak, dan blijkt hierin een zekere regelmaat te bestaan.
In wezen is dit niets anders dan een tepassing van het theorema van Poisson-
Bernouilli: de wet der groote getallen.

Bepaalde risico's echter vertoonen deze regelmaat niet; missen derhalve de
regelmaat der wet der groote getallen. Het functioneele prijsrisico van de handel
bijvoorbeeld. Over welke periode, over welke aantal gevallen iiien dit risico ook
uitspreidt, eenige concreet vast te stellen regelmaat is niet te onderkennen. De
oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de factoren, individueel noch gezamen-
lijk, welke deze teweeg brengen, onregelmatig zijn. Bepaalde cyclische bewegin-
gen in factoren en prijs zijn zeker aanwezig, doch doorkruising van andere (vaak
structureele) bewegingen, maken elke regelmaat illusoir. Is prognose binnen een
voldoend aantal berekenbare risico's van de verhouding der ongunstige gevolgen
mogelijk,  bij de onberekenbare  is  dit  niet het geval.

Overgaande nu tot de functies, welke deze risicovormen specialistisch op zich
nemen, zoo worden deze in geval A de verzekering€Atnctie, in geval B de specu-
latieve functie.

Beiden zijn ontstaan binnen het kader van de handelsfunctie. Zoowel het
berekenbare als het onberekenbare risico treedt daar in ruime mate op. Beide
hebben echter een min of meer zelfstandige ontwikkeling ondergaan. Zoowel
producent, consument als handel hevelen een belangrijk deel harer risico's naar
deze functies over.

Ad A.

De heriditaire band met de handel werd zeer spoedig doorbroken. Zoowel produ-
cent als consument bieden in de uitoefening hunner functies vele voor haar
werkzaamheid geschikte risico's.

Het eerste ontstaan neemt men veelal aan in de zeeverzekering, dus inhaerent
aan de deelfunctie van de handel: het transport. Tusschen de schatting van risi-
co's op compensatiebasis van goede en slechte gevolgen tot in de theoretische
toepassing van waarschijnlijkheidsberekening en statistiek, ligt haar ontwikkeling.Specialisatie in de functie heeft in toenemende mate plaats gevonden. Eenerzijds
biedt de toenemende ontwikkeling der statistische methode steeds nieuwe gebie-
den aan van gelijkmatig berekenbare risico's, anderzijds valt de toenemendezekerheid op vele gebieden der samenleving te memoreeren.

Van de andere kant dreigt de ontwikkeling de grens van haar kunnen te over-
schrijden. Werkloosheidsverzekering bijvoorbeeld ligt op deze grens. Wanneer
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in bepaalde tijdsvakken een zekere regelmaat valt te bespeuren (seizoenwerkloos-
heid), dan is dit kader te beperkt, op basis ervan deze verzekering in het leven
te roepen. Het seizoen toch is slechts een onderdeel van veel beperktere regel-
maat der conjunctureele bewegingen. Andere factoren, waarop wij nog nader
terugkomen, spelen hierbij echter een rol.

Risicoverdeeling is, gelijk wij zagen, een economisch goed, maatschappelijk
zoowel als privaateconomisch (vergelijk Willett p. 111 e.v.). De massa wordt
dan ook tot de daad geleid, risico op gespecialiseerde functies over te hevelen.
De enkeling blijft alleen staan en hiervan schrijft Smith zoo meesterlijk: "The
neglect of insurance....  is  in most cases the effect  of no  such nice calculation,
but of mere thoughtless rashness and presumptious contempt of the risk" (Smith
1931,  p. 97). Algemeen, aldus Smith, wordt het risico "undervalued".  Uit  de
begripsinhoud volgde reeds, dat de maatschappelijke last in wezen hetzelfde
blijft, of overheveling plaats vindt of niet. Van de andere kant echter ligt in elke
specialisatie een kweekplaats voor risicobeperking.8 Dit nu hier heeft bijzondere
aspecten. De mogelijkheid, risico door anderen te doen dragen, brengt, aldus
Cobbenhagen (p. 78), "het gevaar mede, dat het verantwoordelijkheidsgevoel
verslapt, dat het optreden in het economische leven minder doordacht en roeke-
loos geschiedt" dan zonder overheveling het geval zou zijn.9 Daardoor toch zou
het maatschappelijke risico vergroot worden. Om die reden ligt op de verzeke-
ringsfunctie een maatschappelijke plicht, haar risicobeperkende mogelijkheden in
het bijzonder te richten op voorkoming van vergrooting van risico. Door het
stellen van eischen aan risicosubject inzake risicobeperking, kan zij deze politiek
hanteeren.

Door het dragen van risico van prolucent en consument, ontheft de verzeke-
ringsfunctie deze van de verplichting tot private besparingen. Worden deze in
maatschappelijk opzicht dan ook kleiner, is de vraag, welke hieruit voortspruit.
In haar algemeenheid is deze vraag niet te beantwoorden. Het effect van de
verzekering is, dat zij deze plicht (voor het bepaalde doel) niet overneemt, doch
meer mogelijkheden heeft deze rationeeler en efficienter te leiden.

Ad B.

De heriditaire band met de handel, ook voor de speculatieve functie karakteris-
tiek, is hier in beperktere mate doorbroken, dan bij de vorige vorm het geval
was. In de literatuur is zij hiervan moeilijk los geraakt. Ehrenburg's opvattingen
omtrent de economische functie van de speculatie zijn in deze karakteristiek. In
zijn voor de theorie van de handel zoo belangwekkende onderscheiding in de
maatschappelijke organisatievorm en de economische functie van de handel, laat
hij deze laatste uiteenvallen in de handel als ruimte overbruggende functie tus-
schen producent en consument, en speculatie als tjdoverbruggende functie.
Hetzelfde is te vinden bij Lexis, waarbij de speculatie, als deelfunctie van de
handel, "Ausgieichung des Bedarfs und der Zufuhr in der Zeit" beoogt (Handels-
wesen, p. 93). Naar onze meening is deze opvatting inzake speculatie onjuist. In
wezen is de overbrugging van tijdsweerstanden de taak van de handelsfunctie (zie
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"Risico en Handel"). Gesteld dat zich bij deze tijdsoverbrugging geen onbereken-
bare risico's voordeden, bijvoorbeeld het ontbreken van prijsrisico's, en eenvou-
digheidshalve alle berekenbare overgeheveld zijn naar de verzekeringsfunctie. Indat geval zou de speculatie verdwijnen, de handelsfunctie ten aanzien van de tijd
echter blijven bestaan. Het specialiseeren in de opname van onberekenbare
risico's moet dan ook haar wezen uitmaken. De onberekenbare risico's, noch van
prijs, noch van de handel specifiek, doch in het algemeen onberekenbare risico's
zijn object voor de speculatieve functie. Waar echter de meest voorkomendevortii van onberekenbaar functioneel risico liet prijsrisico is, komt de speculatiehet meest voor in de handelsrisico's. Bij de behandeling van de handel zullen wijdan ook gelegenheid hebben, hierop nader in te gaan.

Ook binnen de speculatie vindt een specialisatie plaats. Binnen die deelfunctie,
die zich richt op het prijsrisico, splitsen zich naar product deelfuncties af. De
speculant, het eene moment in koffie, het andere moment in suiker speculeerend,is een in het huidig tijdsgewricht minder voorkomend verschijnsel. Een interes-
sante figuur doch ook minder voorkomend is het promotortype. Het onbereken-
bare ondernemingsrisico is in de.eerste ontwikkeling van de onderneming zijn
object.

Ligt in de speculatie de basis voor de maatschappelijke nuttigheid van de
speculant, gelijktijdig is hij voor de maatschappij een gevaar. Zonder risico's
mist hij bestaansgrond en inkomen. Individueel gezien zal hij, bij gebrek aan
werkobjecten, deze moeten scheppen. Dit verschijnsel is bekend. Als zoodanig
staat hij in een veelal kwaad daglicht in de maatschappelijke organisatie. De
drager van de ft,nctie, de speculant, zien velen als een gevaarlijke figitur, dochvan de andere kant, gaat hij voorop de onzekerheid in; met geluk komt hijgeslaagd terug, zonder geluk bekoopt hij zijn pioniersarbeid veelal met zijn
bestaan. Opvoedende elementen liggen in de speculatie, in tegenstelling met de
verzekering, ten opzichte van de risico-overdragende functies niet. Hij leidt geen
besparingen in rationeeler vormen. Hij voedt niet op tot risicobeperking.

Resteert de machtsfactor als leidende risicoverdeelende vorm. Wanneer men
macht, in algemeenheid, conform Max Weber definieert als "iedere kans
(chance) binnen het raam eener sociale verhouding, den eigen wil ook bij tegen-stand door te zetten, onverschillig waarop deze kans berust" (aangehaald bij Van
de Tempel, "Macht en Economische  Wet",  p.  24),  dan  is het duidelijk dat  op
grond van dit ordenend principe wijzigingen in eenige risicoverdeeling mogelijk
zijn.

Zelfstandig kan de machtsfactor evenzeer een bepaalde verdeeling bewerkstel-
ligen en evenzeer kan deze verdeeling een welvaartsbijdrage beteekenen. Bij-voorbeeld in den vorm van een verschuiving van de dracht van het relatief
minder sterke naar het sterker risicodraagvlak.

Als technisch procddd is de hanteering van het machtsinstrument vrij simplis-tisch. De machtige legt de mindermachtige bepaalde risico's op. Deze kunnen in
verband staan met de functie; noodzakelijk is dit niet. In dien zin is dan ook niette spreken van risicobeperking in ruimeren zin.

Waar in het welvaartsstreven gelijktijdig een risicobeperkingsstreven is gele-
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gen, moet de vorming van het instrument hiervoor, de macht, in het kader van
dit streven vallen. Macht nu demonstreert zich in vele vormen. Van bepaalde
vormen, bijvoorbeeld het brute geweld, is de werkzaamheid in een geordende
samenleving tot enge grenzen teruggebracht. Van beteekenis voor de huidige
samenleving zijn te noemen de economische en de politieke macht. Het nastreven
der middelen tot de vorming van deze machtsvormen behoort als gezien, thuis in
het kader der risicoverdeeling, der risicobeperking.

Om deze middelen te kennen is het noodzakelijk machtsbegrippen nauwkeurig
te omlijnen en haar met inhoud te vullen.

"Het is bedroevend" aldus Van de Tempel, "te zien, hoe uiterst weinig moeite
de auteurs van economische geschriften zich veelal hebben getroost om, zelfs bij
veelvuldig gebruik van het woord macht en zijn verbindingen, den preziesen zin
daarvan na te speuren en aan te geven, en welke verwarring daardoor is gesticht
geworden" (Van de Tempel 1927, p. 25). De practijk verzwakt zeer zeker deze
harde doch juiste aanklacht jegens vele theoretici. Heller bijvoorbeeld, die veel-
vuldig het begrip macht hanteert, maakt zich zeer zeker niet schuldig aan een
juiste begripsbepaling, doch uit de illustratieve opsomming van machtsfactoren
in relatie tot de gestelde doeleinden. is naar onze mening toch voldoende duide-
lijk wat de schrijver daarmede bedoelt (vergelijk Heller  1927,  p.  72,  75 en  116).

Dit ontheft ons niet van den plicht de gestelde begrippen van den noodigen
inhoud te voorzien. Door zijn analyse van het begrip economische macht, geeft
van de Tempel voldoende gelegenheid ons inzicht te verrijken.

Binnen het door Weber gedefinieerde begrip Macht treden verschillende
machtsvormen op. Algemeen worden deze onderscheiden in twee hoofdvormen:
economische en niet economische macht.

De basis, waarop het mogelijk is, de eigen wil op te leggen vereischt een
nadere omschrijving. Bij Van de Tempel leidt dit tot: "beschikkingsmacht over
productiemiddelen of goederen, welke -hetzij door de bijzondere hoedanigheden
dier productiemiddelen of goederen, of door de omstandigheid, dat de beschik-
kingsmacht zich uitstrekt over het geheel of over een relatief aanzienlijk deel der
voorraden, hetzij door het bestaan of de mogelijkheid tot het scheppen van
bijzondere constellaties op het gebied van productie of distributie of van de
marktverhoudingen - dengene die de beschikkingsmacht uitoefent, in staat stelt
de voorwaarden tot den ruil, dus in de eerste plaats den prijs, in merkelijke mate
ten eigen bate te beinvloeden" (p. 31). De breedvoerigheid dezer opsomming
ontslaat ons van een verdere toelichting van Van de Tempel's bedoelingen.

Als zoodanig zijn als de belangrijkste machtsmiddelen aan te duiden:
1)     de beschikkingsmacht over zeer vele goederen, c.q. zeer bijzondere goede-

ren;

2)    het scheppen van bijzondere constellaties;
van deze twee is ongetwijfeld de laatste het belangrijkst.

In de machtsverhouding, in de risico-afschuiving moet steeds sprake zijn van
een relatie van meer tot minder machtige. Als zoodanig is de onderneming een
meer machtige tegenover de individueele arbeider, tegenover de individueele
consument. Zij beschikt als zoodanig over belangrijke kapitalen, bijzondere
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goederen bij uitnemendheid. Op grond van deze macht kan zij risico afschuiven
op minder machtigen. Deze positie is vrij algemeen te meer waar het tweede
middel, met als belangrijkste facet de organisatorische aaneensluiting hooge
eischen stelt, waaraan de hierboven vermelde machtspartners der ondernemingen
niet eenvoudig voldoen. Kuin (Ordening) gaat hier nader op in; hij noemt zeer
zeker de belangrijkste factoren waardoor deze aaneensluitingsmogelijkheid wordt
beheerscht en wel:
1.        parallelliteit der belangen
2.    de relatieve beteekenis van het belang
3.         het  aantal der eenheden
4. economische ontwikkeling en gezondheid der betrokkenen.

Elke machtsontplooiTng roept een reactie op. De aaneensluiting van de arbei-
ders, van de consument roept de aaneensluiting der ondernemingen op en omge-
keerd. Doch steeds weer verloopt het proces gelijk: op de zwakste worden de
gevolgen afgewenteld. Als zoodanig tendeert het risico in de logische verticale
reeks productie-handel-consumptie op de zwakste keten te worden afgeschoven.Gelijktijdig met de ruil treedt een machtsstrijd op, een strijd waarbij het
materieele product, alsmede de daaraan klevende risico's op het spel staan. De
onderneming als zoodanig, elk complex van economische subjecten, elke combi-
natie van ondernemingen en inkomenstrekkers, als vragers zoowel als aanbieders
zijn dragers van macht en spelen als zoodanig een belangrijke rol in de risicover-
deeling.

A priori ontkent deze strijd niet een risicobeperkend element in n,imen zin.
Risicobeperking der onderneming, der organisatie kan zeer zeker samengaan met
beperking in maatschappelijken zin. In het kader eener welvaartspolitiek voor de
arbeid is een aanpassing van deze beide van eminent belang. In dit spel van
machten raakt de economische de politieke macht.

Dit instrument geeft de overheid gelegenheid in deze strijd in te grijpen. Al-
hoewel deze macht zeker in de ruil kan resulteeren, heeft zij, de politieke macht
haar eigen karakteristiek. Deze belangrijkste niet economische machtsvorm
realiseert zich, aldus Van de Tempel "door de handelingen, in positieven of
negatieven zin, van publiekrechtelijke organen" (p. 35).

Van deze organen is de Staat de belangrijkste. In de uitoefening er van is het
bezit van speciale of zeer vele goederen, noch de schepping van bijzondere
constellaties voorwaarde. De basis is gelegen in de constructie van de Staat
zelve; daarom is deze vorm meer omvattend dan de economische (zie verder
Hoofdstuk VI).

Economische macht realiseert zich in het ruilproces. Als zoodanig is zij een
i,iantschappelijk  verschijnsel.  In de sfeer  van de functioneele risicoverdeeling  is
zij van secundair belang. In zooverre echter het machtsinstrument principieelmiddel is tot risicoverdeeling, past zij in het kader. Naar voren treedt zij, wan-
neer wij bovenstaande functioneele verdeeling overhevelen naar de maatschappe-
lijke sfeer; daardoor raken wij het vraagstuk van de risicoverdeeling in de maat-
schappij.
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Noten

1) De Duitsche literatuur bezit hiervoor het begrip "ROcklage", waarvan een Neder-
landsche vertaling onbekend is. Het begrip private besparingen komt naar onze
smaak die der "Rucklage' het meest nabij. Daarmede is niet bedoeld een tegenstel-
ling tot publieke besparingen.

2) Ook het risico zelve verandert met de inschakeling van het geld. In zooverre dit
economische gevolgen heeft, worden deze jinancieel geldel(/k.

3) Dit principe komt bij Knight niet als zoodanig tot uiting; het is evenwel niet afwe-
zig. Wanneer hij het sociate aspect van het risico beziet, wijst hij er op dat elke
risicobeperking "involves cost, the expenditure of resources which must be drawn
from other uses' (p. 347).

4) Een proeve van substitutie; zij vereischt nl. een toenemend gebruik van de weten-
schap (kapitaal).

5) Knight wijst (p. 245) op de invloed van de tijd op het risico in de productie. Zie
ook  p.  265.

6) Op de specialisatie in de handelsfunctie gaan wij in Hoofdstuk V nader in.

7)   Het   is een ervaringsfeit,   dat bij statistische onderzoekingen,   die een groot aantal
ondernemingen omvatten, dikwijls bepaalde wetmatigheden aan de dag treden, die
bij een beperkt aantal gegevens verborgen blijven. Dit verschijnsel wordt wel ver-
klaard als gevolg van de zgn. wet van de groote getallen, een theorema uit de
waarschijnlijkheidsrekening (tak van de wiskunde), dat inhoudt dat bij een zeer groot
aantal waarnemingen de invloed van de toevallige omstandigheden wordt uitgescha-
keld, en toch des te meer, naar het aantal waarnemingen groter is. In deze wet vindt
de werkwijze van de statistiek voor een goed deel haar rechtvaardiging. Men heeft,
om enkele voorbeelden te noemen, in de bevolkingsstatistiek gevonden, dat er een
vrijwet onveranderlijke verhouding bestaat tussen het aantal jongens- en meisjesge-
boorten, nl. ongeveer 106 jongensgeboorten op 100 meisjesgeboorten. In het dage-
lijks leven blijft dat echter onopgemerkt, omdat het aantal waarnemingen dat men uit
de naaste omgeving kent, daarvoor te gering is (p. 37).
De vraag is nu, hoe groot het aantal waarnemingen moet zijn, om deze wet te
kunnen constateren. Naarmate de massa meer homogeen is (gelijkmatig in optreden
en gelijksoortig), is het aantal noodzakelijke waarnemingen beperkter. Het noodza-
kelijke aantal is statistisch te bepalen door de zgn. frequentietabel.
Wij achten deze uiteenzetting, voornamelijk ontleend aan Bakker Statistiek Decl II,
3e druk, voldoende voor onze beschouwing, waarin deze wetmatigheid van zo
principieele betekenis is.

8) Vergelijk Willett, p. 112/113.

9) Vergelijk Willett, p. 114.
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Hoofdstuk III

Risicoverdeeling in de maatschappij

De functioneele risicoverdeeling vormt de onderbouw voor de maatschappelijke
risicoverdeeling. Elke ontstane functie moet zich in het ruilproces mengen en
neemt daardoor de maatschappelijke vorm aan.

In zooverre zich de functie met de organisatievorm dekt, loopt de maatschap-
pelijke verdeeling volkomen parallel met de functioneele. Als zoodanig kan de
maatschappelijke verdeeling alle richtingen volgen waarin zich de functioneele
verdeeling uit. Evenzeer als naast elkaar handels- en productie-ondernemingen
optreden, evenzeer als de inkomenstrekker de vorm aanneemt van kapitaalver-
schaffer of arbeider, kunnen ook verzekeringsondernemingen ontstaan welke op
basis van het vrijwillig opnemen van functioneele risico's de functioneele onder-
bouw hiervoor verkregen.

Toch dekken deze twee verdeelingsvormen elkander slechts in beperkte mate.
Het tweede verdeelingsprincipe, macht, in functioneele verhoudingen secundair,
is hieraan debet.

Elk der maatschappelijke vormen streeft, in het kader harer welvaartspolitiek,
risicobeperking na. Normeerend in deze politiek is niet of deze politiek maat-
schappelijk is ingepast; zij betreft slechts te passen in het kader van het enge
eigen doel.

Nu kunnen deze doeleinden parallel loopen: dit is voor de risicobeperkende
instantie van secundair belang.

In deze gedachtengang ligt dan ook, dat zij het middel der risico-afschuiving
hanteert; in zooverre dit geschiedt treedt een wijziging in de functioneele onder-
bouw der verdeeling op. Deze afschuiving houdt in, dat andere dan de gespecia-
liseerde eenheden deze risico's dragen. Dit vereist macht. Zij leidt een functio-
neel integratieproces in het kader der onderneming in, met als gevolg dat de op
specialisatie gegronde functioneele verdeeling, niet meer gedekt wordt door de
maatschappelijke verdeeling. Wij zullen dit proces zien in volgende onderdelen.

Wanneer dan het maatschappelijk verdeelingsproces in belangrijke mate los is
geraakt van de functioneele verdeeling, wil dit niet zeggen, dat het algemeene
beginsel der specialisatie verloren is gegaan. Het uit zich in andere vormen. Elke
onderneming, elke inkomenstrekker gaat zich specialiseeren op de eigen risico's
aan den organisatievorm verbonden. De functioneele risico's, meer of minder

gespecialiseerd, vinden hun plaats in elke onderneming, elke inkomenstrekker
eigene, economisch risico. Ook deze specialisatie houdt voordeelen in, eigen aan
de arbeidsverdeeling in het algemeen ten aanzien van de risicobeperking.

Dit "horizontale" proces wordt in effect overtroffen door een "verticaal"

proces, het proces der risico-afschuiving. Beide verdeelingsvormen doorkruisen
elkaar, d.w.z. zij geven gezamenlijk het gecompliceerde aspect aan de maat-
schappelijke risicoverdeeling. In dit proces zullen wij trachten enkele belangrijke



lijnen op te sporen.

§ 1.  RISICOVERDEELING VAN ONDERNEMING TOT ONDERNEMING

De verdeeling van onderneming tot onderneming dekt niet de verdeeling van
functie tot functie. De moderne onderneming - in het bijzonder de productie-
onderneming - omvat niet slechts de productieve functie. De zelfstandige handel,
zoo vaak vader van deze spruit, laat zijn invloed zoo maar niet uitwissen. (Som-
bart: "Die Juden in der Wirtschaft", p. 129 e.v.). Dat het kind de vader in
gevaar brengt is een bekend probleem. De moderne onderneming oefent normali-
ter een deel van de handelsfunctie uit. (Zwei Seelen-theorie van Sombart). In de
ontwikkeling blijkt, dat niet alleen afstamming, doch voornamelijk haar aard (het
absolute winststreven) deze tendens continueert. Strijd met de in hetzelfde kleed
gegoten zelfstandige handel is dan ook onvermijdelijk. Deze is dan de basis voor
de functioneele integratie in de onderneming.

De verhouding tusschen dit organisatorisch streven naar functioneele integratie
en het functioneele streven naar specialisatie wordt beslist door de risicopolitiek
van de onderneming. Duidelijk moge dit worden door het volgende eenvoudige
voorbeeld. Functioneel zijn productie en verzekering gescheiden. Wanneer
voldoende gelijkmatigheid in tijd van gelijksoortige berekenbare risico's optreedt,
is er plaats voor de zelfstandige functie van de verzekering.

Zoolang deze gelijkmatigheid in de onderneming beperkter is dan de minimale
voor de zelfstandige functie, beteekent deze integratie een kostenverhooging voor
de onderneming, derhalve een vergrooting van haar winstrisico. Deze vergroo-
ting weerhoudt integratie.'

De tusschenvorm van de "onderlinge" van meerdere ondernemingen is moge-
lijk, doch brengt geen principieele wijziging in deze gedachte. Van de andere
kant kunnen functioneele en organisatorische specialisatie parallel loopen. Ook
hiertoe zijn tendensen aanwezig. Dit moge blijken uit de ontwikkeling in de
kleedingindustrie. In deze zoo zeer aan modewisseling onderhevige tak van
productie, met groote afzet- en prijsrisico's, onttrekt zich de productie-onderne-
ming steeds verder aan haar handelsfunctie, specialiseert zich steeds verder op
de productie en laat de handelsonderneming het haar geschikter temin. Deze
laatste ontwikkeling is echter in grootere mate uitzonderlijk, dan het functioneele
integratiestreven.

Gelijk wij zagen, trad in de risicobeperkende politiek van de onderneming
veetal de methode op van combinatie van meerdere risico's tot een nieuw -
kleiner - risico. Wij ontmoeten hier het maatschappelijk concentratieverschijnsel,
horizontaal als verticaal.

Als gevolg hiervan treedt een wijziging in de risicoverdeeling tusschen de
ondernemingen op. De machtsfactor als element van verdeeling speelt hier de
belangrijke rol. Verschillend is dit nu in de eenvoudige kartelovereenkomsten
eenerzijds, de hoogere kartelovereenkomsten en trustvormen anderzijds. Blijft in
het eene geval het individueele ondernemingsrisico, zij het beperkt, zelfstandig
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bestaan, in de laatste vormen wordt dit opgelost in een nieuw ondernemingsrisi-
co, kleiner dan de som van de deelen. Niet slechts treedt een wijziging in de
risicoverdeeling tusschen samenwerkende ondernemingen naar voren, op velerlei
andere ondernemingen heeft dit invloed. In de nieuwe super-onderneming is
bijvoorbeeld gelijkmatigheid in berekenbare risico's grooter dan in de individuee-
le. Functioneele integratie in de superonderneming bedreigt de zelfstandigheid en
het winstrisico, van de naar haar afzet van diensten afhanketijke zelfstandige
verzekeringsonderneming. De superhandelsonderneming bedreigt de individueele
productie-onderneming, de superproductie-onderneming de individueele handels-
onderneming.

Wanneer door macht en specialisatie tenslotte een bepaalde verdeeling der
ondernemingsrisico's tot stand is gekomen, dienen wij de onderlinge verhoudin-
gen tusschen de ondernemingen nader te bezien.

Tusschen de eenvoudige functioneele gespecialiseerde onderneming en de
functioneel en organisatorisch, verticaal zoowel als horizontaal, geconcentreerde
superonderneming liggen vele tusschenvormen. Tusschen de uiterste polen en
tusschenvormen bestaan bepaalde verhoudingen, horizontaal zoowel als verticaal.

Venicaal is de verhouding van aanbieder en vrager van elkaars producten,
horizontaal is deze in de verhouding van aanbieder van hetzelfde product eener-
zijds, vrager van dezelfde productiemiddelen anderzijds.

De eenvoudigste verticale verhouding is die tusschen overwegend productie-
onderneming tot overwegend handelsonderneming. Deze verhouding, gezien
vanuit het gezichtspunt der risicoverdeeling, bergt een onderlinge strijd in zich
van afstooting en opname van deelen van elkaars ondernemingsrisico. Het onder-
nemingsrisico is dynamisch van aard. Elke economische daad van de onderne-
ming wijzigt dit. Bepaalde deelen van het risico ondergaan daarbij wijziging.
Met het verdwijnen van het geheel echter verdwijnt de onderneming in die
onderneming, welke dit heeft opgenomen.

Het afzet-prijsrisico van de productie-onderneming bestaat hierin, dat geen
zekerheid aanwezig is dat bij den uiteindelijken consument voldoende vraag bij
voldoende prijs bestaat. Een belangrijk decl hiervan wordt echter door de han-
delsonderneming vrijwillig of onvrijwillig overgenomen, als functioneel handels-
risico. De mate van risico-overdracht weerspiegelt zich in de prijsvorming,
zoowel van product als handelsdienst. In de practijk, waarin deze gedeeltelijke
risico-overname plaats vindt, en die, waar deze niet plaats vindt, (ten opzichte
van de afzet behoudt de handel zich bijvoorbeeld het recht voor deze overname
ongedaan te maken), is prijsvorming van product als wel handelsdienst een
volkomen andere.

Ver gevorderd is deze verhouding, wanneer de handelsonderneming als "be-
steller" optreedt. Uitgeschakeld echter wordt, bij behoud van ieders zelfstandig-
heid, het afzet/prijsrisico nooit.

Bij de horizontaal gelegen ondernemingen liggen de vraagstukken anders. Ook
de verticaal gelegen ondernemingen liggen ten aanzien van de vraag naar produc-
tiemiddelen horizontaal, doch ook in deze laatste horizontale band liggen verti-
cale momenten in zooverre bijvoorbeeld de bank als handelsonderneming in het
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kapitaal optreedt. In dit geval is het voorgaande hier van toepassing. Horizontaal
tegenover van elkaar gelegen ondernemingen ten aanzien van het aanbod ver-
grooten in het algemeen beider afzet/prijsrisico. Risicobeperkende maatregelen
van den een kan risicobeperkend voor den ander zijn (bijvoorbeeld reclame),
bedoelt evenwel, en is dit ook meestentijds, het tegendeel. Van een overdracht
van risico kan hier, bij behoud van zelfstandigheid geen sprake zijn. Evenmin is
dit het geval bij horizontale verhouding ten opzichte van de vraag. Slechts ten
opzichte van verticaal gelegen eenheden, dus inkomenstrekker en handel (bank)
is overdracht, derhalve wijziging in de verdeeling van de risico's, mogelijk

Resulneeren wij het bovenstaande, dan zien wij dat specialisatie en inacht een
bepaalde verdeeling der ondernemingsrisico's tot stand brengt, een verdeelingwelke voortdurend in beweging is.

Het streven naar risicobeperking, derhalve het streven naar een zoo gunstig
mogelijke samenstelling van het ondernemingsrisico, leidt tot verdere risico-
overdracht der deelen. In de verticale verhouding tusschen de ondernemingen
zijn duidelijke mogelijkheden daarvoor aanwezig.

§ 2.  RISICOVERDEELING VAN INKOMENSTREKKER TOT INKOMENSTREKKER

Wanneer de consumptieve functie wordt ingeschakeld in het organisatorische
verband van de ruil, wordt haar het economische stempel van inkomenstrekker
opgelegd. Het consumptieve risico wordt onderdeel van het inkomensrisico. Het
wezen van den consument weerspreekt een functioneele verdeeling der consu-
mentenrisico's door specialisatie. Is het behoefteschema van elken consuinent in
zekere zin verschillend, in wezen zijn deze verschillen fractioneel. Binnen de
aanduiding van het algemeen begrip van de inkomenstrekker is wel specialisatie
mogelijk.

Heeft de consument in wezen de beschikking over de potentieele productieve
prestatie van de arbeid, in zooverre hij private besparingen vormde is hem een
tweede toegevoegd: het bezit hiervan. Dit kan zich in de vormen van kapitaal en
grond manifesteeren. Naar de bezitsverhoudingen beschikt de consument dus
over een of meerdere bronnen van inkomen en naar deze verhoudingen verdeelt
zich dan ook het inkomensrisico over de maatschappij. Op den mensch als dragervan dit risico ligt dus het enkele consumentenrisico, een of meerdere inkomensri-
sico's, welke gezamenlijk zun inkomensrisico vormen.

Is bij den consument integratie van functioneele risico's als weI economische
risico's onmogelijk, horizontale combinatie van economische risico's der ver-
schillende inkomensvormen wel degelijk. Voor hem beteekent dit een beperkingvan risico, gelijk dit bij de onderneming het geval is. Deze beperking berust opde machtsfactor.

Risico-overdracht als bij de ondernemingen, is bij gebrek aan verticale ver-houdingen tusschen de inkomenstrekkers afwezig. Op basis van de complemen-
taire verhouding van de inkomenstrekker treden via het lichaam waarin deze
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worden samengevoegd, de onderneming, risico-overdrachtsverschijnselen op.
Wij zullen dit zien in § 4.

De horizontale combinatie van inkomenstrekker buiten het bovenvermelde ge-
zinsverband, als vorm van risicobeperking heeft ten opzichte van de onderlinge
verhouding der inkomenstrekkers geen aspecten van risico-overdracht. Waar hier
physiek de zelfstandigheid van den inkomenstrekker in tact moet blijven, kan
hier geen sprake zijn van een versmelting, een opgaan van het individueele
inkomensrisico in een nieuw risico van de organisatie.

Afgezien van de risico-overdrachtsmogelijkheden van den inkomenstrekker ten
opzichte van de onderneming (vrijwillig als de gespecialiseerde functie, onvrij-
willig als machtsfactor risicobeperking) resteert hem het risico te dieper, weshal-
ve de vorming van private besparingen hier een eerste vereischte is. Als zooda-
nig is hij beperkter in capaciteit dan zijn tegenhanger, de onderneming. Ook de
onderneming beschikt over zelfstandig gevormde private besparingen (reserve),
doch bovendien over de private besparingen van den inkomenstrekker, welke in
handen van haar leider de kapitaalvorm aannemen. Als zoodanig maakt dit de
productie welke tijd kost mogelijk (de functie "warten"), gelijktijdig echter
risicodracht mogelijk. De beperkte capaciteit van den inkomenstrekker om risico
te dragen roept andere figuren in het leven. De sociale politiek van de Overheid
weerspiegelt deze op velerlei gebied. De private besparingen van allen dienstbaar
te maken aan die risicodracht van allen, weerspiegelt zich bijvoorbeeld in de
werkloosheidsverzekering. Gebrek aan voldoende berekenbaarheid van het
inkomensrisico weerhoudt de zelfstandige onderneming deze verzekeringsvorm
in haar kader op te nemen. (Zie Hoofdstuk VI). Dit brengt ons op de risicover-
deeling van onderneming tot inkomenstrekker.

§  3.   RISICOVERDEELING VAN ONDERNEMING  TOT  INKOMENSTREKKER

We ontmoeten weer twee processen en wei het vrijwillige risicoverdeelingspro-
ces berustende op specialisatie, het onvrijwillige, de risico-afschuiving, berusten-
de op macht. Het functioneele verdeelingsproces brengt op basis van specialisatie
een verdeeling der functioneele risico's tot stand.

De risico's van den consument komen op den inkomenstrekker te rusten, die
van de overige functies op de at dan niet functioneel geintegreerde onderneming.
Ook het proces waarbij de inkomenstrekker zijn berekenbare risico's op de
ondernemingsgewijs georganiseerde verzekeringsfunctie afwentelt, is een vrijwil-
lig proces.

Ondernemingsrisico noch inkomensrisico zijn berekenbaar, overdracht naar de
verzekeringsfunctie is niet mogelijk. Resteert derhalve de behandeling der onvrij-
willige vorm, de risico-afschuiving met macht als belangrijkste hulpmiddel. De
verhouding van den inkomenstrekker met de onderneming is verticaal van aard.
De risicobeperking van beide zullen derhalve een heftig contact teweeg brengen,
te interessanter waar integratie van beide vormen niet mogelijk is.
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Dit contact ligt nu:
a)     in zooverre de onderneming als vrager ten opzichte van den inkomenstrek-

ker staat; de laatste als aanbieder;                                                        1b)    in zooverre de onderneming als aanbieder ten opzichte van den inkomens-
trekker staat; de laatste als vrager.

Het contact speelt zich af op een markt in de ruil, waarop vrager zoowel als
aanbieder gedreven worden door risicobeperkende motieven, in welke laatste een               '
risicoverdeelend element gelegen is.

Ad a.

Wanneer op de markt een evenwicht tot stand komt tusschen vraag en aanbod
kan men aannemen dat de strijd tusschen beiden op dat moment is beslist. Het
evenwicht van de markt is gelegen in de prijs. De prijs moet derhalve ook
aangeven in welke richting het risico is verschoven.

Om de ontwikkeling van dit afschuivingsproces te volgen, moeten wij de
hoofdtrekken van het prijsvormingsproces volgen. (In het volgende hoofdstuk
gaan wij uitgebreider op dit proces in. De belangrijkste elementen zullen hier
evenwel reeds ter sprake komen.)

De aanbieder stelt in zijn risicobeperkende politiek als hoogste doel: een zoo
gunstig mogelijk product van atieten prijs; niet slechts een zoo hoog mogelijkeprijs, doch rationeel economisch handelend ten aanzien van de toekomst, een
prijs zonder groote risico's met zekere afzet.

Deze instelling zal hem zelfs bijvoorbeeld een langdurig contract bij vaststaan-
de prijs de voorkeur doen geven boven losse arbeid met relatief hoogere beloo-
ning. Ook bij hem bestaat afzetdwang. In zekere zin is de instelling van de
onderneming hier lijnrecht mee in strijd. De belooning van den inkomenstrekker
is voor haar kostenelement. In haar risicopolitiek past zoo bewegelijk mogelijk
kostenelementen. Wanneer de ongunstige gevolgen van het afzet/prijsrisico
optreden, is het voor haar zaak een snelle aanpassing van kosten te voltrekken
om het gevaar van verliezen te bezweren. Van de andere kant kunnen bedoelin-
gen parallel loopen. In tijden van schaarschte aan productiefactoren zal de onder-
neming bereid zijn in het bijzonder hoog gekwalificeerde arbeid voor langere tijdaan zich te binden. Overgang naar concurrentie zou de kans van het optreden
van verliezen ongetwijfeld belangrijk verhoogen.

Gezien nu deze algemeene aanrakingspunten, kunnen we het proces van hetontstaan van de regulator vervolgen. De grenzen waarbinnen zich het machtspro-ces afspeelt, worden bepaald door grensproductiviteit (waardeering der onderne-
ming) als bovenste grens, de verzekering eener bepaalde levenshouding (waar-
deering van den inkomenstrekker) als onderste grens.

Van de machtsmiddelen, in het vorige hoofdstuk beschreven, voorzien, tredenvrager en aanbieder in het strijdperk. Blijkt het aanbod de overhand te bezitten,des te verder ontlast de inkomenstrekker zich van het inkomensrisico, des tezwaarder komt de last van de kosten op het ondernemingsrisico te drukken. Hoesterker monopolistische en monopoloide formaties tegenover elkaar komen te
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staan, hoe scherper de strijd welke niet eindigt in een organisatorische integratie-
vorm. Het uiteindelijke evenwicht is de prijs, welke aanduidt in welke richting
het overwicht is verschoven.

Vergroote zekerheid van inkomen heeft de inkomenstrekker den ondernemer
te betalen door een reductie op de prijs. Gelijk wij gezien hebben kan ook de
handelsonderneming binnen dit proces worden ingeschakeld. De overheveling
van het ondernemingsrisico op de inkomenstrekker als organisch element in de
onderneming zullen wij in de volgende paragraaf bezien.

Ad b.

Dit proces vertoont een zekere gelijkvormigheid met dat overdrachtsproces,
hetwelk zich tusschen de productie- en handelsonderneming als verticaal gerichte
onderneming voordeed. Ook hier staan bepaalde elementen van het onderne-
mingsrisico op het spel, staan echter niet vermengd met die van de andere onder-
neming doch van den inkomenstrekker. Conform het bovenstaande is ook hier
integratie onmogelijk.

Ook hier is de afzetdwang van den aanbieder bij toenemende kapitaalintensivi-
teit der onderneming groot, het afzetrisico neemt scherpere vormen aan; steeds
weer ziet de onderneming zich tegenover andere afzetproblemen geplaatst.
Variaties in de vraag, gebaseerd op verandering in smaak en mode, subjectief
van karakter, wegvallen en opduiken van koopkrachtscomplexen, zijn karakteris-
tieken der economische realiteit. Uiteraard liggen deze variaties anders naar de
aard van de vraag; min of meerdere mate van elasticiteit, landsaard van consu-
ment,  spelen een verschillende rol.

Volkomen productie op bestelling, waarbij het afzetrisico op den consument
is afgewenteld, is niet wezenlijk meer voor deze samenleving. Wij leven niet
meer in de "Stadtswirtschaft" met "Kundenproduktion"; het laatste is uitzonder-
lijk voor onze economisch maatschappelijke organisatie. Prijsrisico's neemt
koning klant zoo weinig mogelijk. Een afwaschbaar bord met opgave van prijs,
gelijk dit op de benzinestations aanwezig is ter aanduiding van de prijs, zijn
uitzonderlijke gevallen. Slechts uiting van onmacht van de consument.

Ook hier weerspiegelt het prijsvormingsproces het risico-overdrachtsproces.
Tusschen de prijsgrenzen speelt zich een strijd van machten af, verzekering van
afzet wordt opgeofferd aan een lagere prijs. De inkomenstrekker welke de risi-
co's in zijn inkomen voelt, organiseert zich evenals de ondernemingen om macht
op de prijsvorming uit te oefenen. De coOperatieve vereeniging van de inko-
menstrekkers strijdt tegenover de monopolistische en monopoloide organisatie-
vormen van de ondernemingen.

Evenals de onderneming als vrager in het eerste geval, deelen van het inko-
mensrisico van den inkomenstrekker incasseerde, neemt de inkomenstrekker
deelen van het ondernemingsrisico van de ondememing als aanbieder. Ook dit
proces is een facet van het gecompliceerde risicoverdeelingsproces in de maat-
schappij.
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§ 4.  RISICOVERDEELING IN DE ONDERNEMING;

In zooverre verdere beperking in welken vorm dan ook van risico uitgesloten is,
resteert de dracht. Het is het wonder der schepping elk levend organisme zoogeproportioneerd te hebben, dat tijdelijke staking der voeding niet onmiddellijk
leidt tot afsterven, tot de physieke dood. Zorg voor de onzekerheid der toekomst
is bij elk organisme latent, intuitief aanwezig. De grenzen dezer zorg varieeren.
Uiteraard maakt de mensch, het met rede begaafde organisme, noch de door haar
geleide organismen, een uitzondering op deze wet der natuur; door verhoogingvan zijn weerstandsvermogen streeft hij deze zorg na. Uitbreiding van de gren-zen zijner zorg dwingt hem tot de vorming van risicodragers tot buiten de phy-
sieke sfeer van zijn organisme. De organische eenheid wordt door zijn econo-
misch handelen weder hersteld. In meer of mindere mate omvat de economische
eenheid van den mensch een risicodragende functie. Het economisch organismevan de onderneming waarop zoo vele risico's geconcentreerd zijn, niet slechts
van haar zelve doch evenzeer van vele inkomenstrekkers, moet als zoodanig zoo
geproportioneerd zijn, dat deze functie bij haar aanwezig is. Ter ontdekking vandeze functie dienen wij dit organisme nader onder oogen te zien.

Zijn in de eerste ontwikkeling de verschillende samenwerkende functies moei-lijk te onderscheiden, in de meer volgroeide ontwikkeling treden de drie functies,
arbeider, kapitaalverschaffer en ondernemer, duidelijker aan het licht. Deze in
den aanvang in ddn persoon vereenigde elementen worden, zonder in wezen te
zijn veranderd, aan verschillende personen opgedragen.

Slechts die functie is gedisponeerd tot werkelijke risicodracht, wanneer de
dracht der ongewenste gevolgen niet met de onmiddellijke economische dood
behoeft te worden bekocht. Deze functie dient te beschikken over private bespa-
ringen, deze de onderneming over te dragen, waarin uiteraard de basis voor een
extra belooning voor haar is gelegen. Voor de functie welke deze eigenschap
bezit, ligt hier de basis voor een specialisatie in de risicodracht van de onderne-
ming.

Bij onze analyse der functies onder dat oogmerk zien wij in eerste instantie
den arbeider. Gelijk elke functie heeft hij een specifiek eigen risico te dragen,het inkomensrisico van den arbeider. Gelijk wij zagen kan hij, door genoegen tenemen met een lagere prijs voor zijn prestatie, dit voor een belangrijk deel
afwentelen op de onderneming welke van zijn diensten gebruik maakt.

Voor een belangrijk decl. niet geheel, waar toch de arbeider in zijn inkomens-
risico niet volledig onafhankelijk is van het risico van de onderneming. Deze
loopen niet parallel. Door betaling eener belooning aan de onderneming kan hij
zich vrijwaren van de mogelijke ongunstige gevolgen, welke rationalisatie in de
onderneming voor zijn inkomen bezit. De mogelijkheid dat bij de economische
dood van de onderneming, de realisatie harer mogelijkheid van ongunstigegevolgen, zijn contract, de privaatrechtelijke vorm van zijn risico-overdracht,niet wordt nagekomen, blijft bestaan.

De eerste eisch voor een goed risicodrager is te beschikken over private
besparingen. Om deze te vormen dient gespaard te worden. Van de inkomsten
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moet derhalve een deel niet voor directe consumptie worden aangewend. Naar-
mate de inkomsten komen te liggen boven de op gewoonte en traditie berustende
levensstandaard, wordt de mogelijkheid tot sparen vergroot. Sparen toch wordt
bevorderd, wanneer men de materieele basis hiervoor vergroot. Deze vergroo-
ting is in het bijzonder daar gelegen waar eenig surplus aanwezig is. Komen de
inkomsten van den arbeider boven bovenvermelde waardeering te liggen, waar-
door dus een discrepantie tusschen prijs en waardeering komt te bestaan, ontstaat
een dergelijk surplus, algemeen betiteld met producentenrente "producers'
rent".3

Bij verhooging van het inkomen wordt ook de vorming van een tweede sur-
plus bevorderd, de consumenten rente, "consumers' rent".3

De waardeering voor het directe behoeftebevredigingsmiddel stijgt. Onafhan-
kelijk hiervan beweegt zich de prijs met het gevolg, dat een bevordering van de
discrepantie tusschen deze vorm van waardeering en dezen prijs in de rede ligt.
Uit zich de acute vorm in een meer aan inkomsten, de consumentenrente in een
minder aan uitgaven. Het effect van beide is uiteraard hetzelfde. Van beide is de
oorzaak, zooals Heller dit uitdrukt, gelegen in de uniformiteit van den prijs en
de "Schichtung" van de markt, deze laatste zoowel aan den kant van de vraag als
van het aanbod (p. 30/31).

Over het algemeen is de mogelijkheid tot sparen voor de arbeid beperkt te
achten. Heeft het machtsmiddel van de arbeid, de horizontale organisatie, de
tendens de prijs te verhoogen, de steeds aanwezige drang bij den arbeider, ook
zijn subjectieve waardeering, zijn levensstandaard te verhoogen, resulteert in de
relatieve beperktheid van de te vormen besparingen. Al vindt in de verhooging
van de levensstandaard een belangrijke vorm van al dan niet vrijwillige besparin-
gen plaats (verzekering), de beschikkingsmacht hierover ontbreekt den arbeider
veelal en tendeert slechts tot een verzwakking van zijn spaarwil.

Het ondernemingsrisico op een dergelijk zwakken risicodrager te baseeren,
zou een weinig rationeele daad zijn. De continuiteit van het bestaan van de
onderneming zou weinig zeker zijn.

Bij den kapitaalverschaffer ligt de mogelijkheid als risicodrager van het onder-
nemingsrisico op te treden volkomen anders. Kapitaal toch is bij definitie de
abstracte beschikkingsmacht over potentieel productieve prestaties in handen van
den ondernemer. De beschikbaarstelling van deze abstracte beschikkingsmacht is
de productieve prestatie van den kapitaalverschaffer en basis van inkomen. Deze
bron van inkomen van heden is continu het resultaat van zijn zorg voor de toe-
komst in de vorm van private besparingen, welke in de ruilsfeer de geldsvorm
aannam: abstracte beschikkingsmacht. Deze twee elementen, bron van inkomen
op basis eener productieve prestatie en risicodrager voor den bezitter, zijn we-
zenlijk voor deze beschikkingsmacht. Zij behoeven niet parallel te loopen. Om
uit de besparingen een bron van inkomen te maken, dient hij deze over te dragen
aan den ondernemer. De besparingen worden kapitaal, de bezitter kapitaalver-
schaffer in de onderneming. Laat hij deze overdracht na, dan komt het formeele
element voor het kapitaal te vervallen en blijven private besparingen wat zij
waren: private besparingen.
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Als kapitaalverschaffer is deze inkomenstrekker reeds wezenlijk onderscheiden
van den arbeider. Hij toch beschikt in wezen reeds over een drager voor het
eigen risico. De onderneming, welker bestaan beide functies van het kapitaal
vereist, gebruikt het kapitaal in haar beide eigenschappen van productieve presta-tie. Van de andere kant echter bedreigt de toenemende last van het onderne-
mingsrisico op den kapitaalverschaffer de wit van de laatste het kapitaal terbeschikking te stellen. De verbondenheid van beide eigenschappen maakt een
specialisatie onmogelijk, zoodat wanneer de kapitaalverschaffer weigert kapitaal
te verschaffen, de onderneming zelfs niet de beschikking heeft over de productie-ve  prestatie van het kapitaal, gelegen in het "warten".

Dit nu leidde tot de ontwikkeling van de mogelijkheden de risicodracht bij een
toenemende last van het risico te beperken. Het belangrijkste middel hiertoe is
de deelbaarheid van het kapitaal in kleine onderdeelen, waarvan elk mededragervan een ander ondernemingsrisico kan zijn. Het ondernemingsrisico wordt over
vele risicodragende kapitaalverschaffers uitgebreid, terwijl het inkomensrisico
van de laatste over vele ondernemingsrisico's wordt uitgespreid. Het risicobeper-kend effect hiervan zagen wij in het voorafgaande. Gezien deze specifieke moge-
lijkheden is de arbeider ook weer een zwakkere risicodrager dan de kapitaalver-schaffer.

De arbeid toch, gebonden als deze is aan den mensch, leent zich niet voor
verdeeling. Het inkomensrisico van den arbeider is dan ook niet te verdeelen
over meerdere ondernemingsrisico's.4 De moderne onderneming, met toene-
mend risico en toenemende kapitaalaantrekkingsnoodzakelijkheid is slechts door
deze ontwikkeling mogelijk geworden. De kapitaalverschaffers nu vormen in de
onderneming een heterogene massa. In de risicoverdeeling binnen die massa
zullen derhalve bijzondere aspecten naar voren komen. Alvorens hier nader opin te gaan, dienen wij de laatst mogelijke gegadigde voor risicodracht, den
ondernemer, in oogenschouw te nemen. De speciale functie van het kapitaal als
risicodrager kan hierdoor verder verduidelijkt worden. De figuur van den onder-
nemer is physiek verbonden met den arbeider, historisch vooral met den kapi-taalverschaffer.

In de ontwikkeling van de leer van den ondernemer zien we een bewegingtusschen deze elementen. Bijzonder kapitalist bij Smith, hooggekwalificeerde
arbeider bij Say, vormen de eerste verklaringen.

"Intuitief aanvoelen dat in "ondernemen" een aandurven van onzekerheid
opgesloten is,  dat een risico met zich brengt, vulde men het begrip ondernemen
meer met het waarneembare gevolg dan met het meer verborgen wezen" geeft
Cobbenhagen (p. 96) als oorzaak voor het feit dat ook het risico-element reeds
vroeg in de leer omtrent den ondernemer voorkomt. Bij Smith en Say minder
geprononceerd aanwezig, bracht in het bijzonder J.S. Mill en na hem vele ande-ren dit verklaringselement naar voren. (Zie Hoofdstuk I).

Waren in het tijdvak der klassieken de figuur van ondernemer en kapitaalver-
schaffer overwegend in 6dn persoon vereenigd (hun inkomensbronnen werdendan ook in de "profit" samengesmolten), met de groei van de moderne onderne-
ming werd ook het begrip ondernemer duidelijker omlijnd.
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Organiseerend leidende arbeid in de onderneming, daaraan met ziel en
lichaam onafscheidelijk verbonden, volkomen los van den kapitaalverschaffer,
vormt het type van den modernen ondernemer. Ook van de dracht van het onder-
nemingsrisico weet hij zich te verwijderen, naarmate hij minder kapitaalverschaf-
fer wordt.

Wanneer Knight den ondernemer nog ziet als drager van het risico (het onbe-
rekenbare - uncertainty), dan eischt dit van hem een risicodraagvlak. Alleen bezit
van private besparingen kan hem dit verschaffen, hetgeen een terugtocht tot den
ondernemer-kapitaalverschaffer beteekent. In de moderne literatuur, conform de
moderne omgeving is de moderne ondernemer "empty handed" (Clark/Schumpe-
ter). "Empty handed" als type is hij een slecht risicodrager. Door zijn hechtere
verbondenheid met de onderneming onderscheidt hij zich van den arbeider;
buiten een nauwere verbondenheid van zijn inkomensrisico met ondernemingsri-
sico, doch tevens drager te zijn van het moreele risico van het slagen van de

onderneming als zoodanig. (In wezen bij Say aanwezig, door Cobbenhagen nader
uitgewerkt in zijn "Verantwoordelijkheid in de Onderneming"). Bij een dergelij-
ke onderscheiden geschiktheid in het dragen van risico en bij de verschillende
functies in de onderneming kan men van strijd tusschen deze functies in beperkte
mate spreken. Dit proces ontwikkelt zich op basis van specialisatie vrijwillig. /n
de onderneming is tusschen de functies elke verticale verhouding vreemd; inte-
gendeel, op basis van complementariteit wordt het vrijwillige verdeelingsproces
versneld.

Hoe intensiever de band met de onderneming is, des te meer is men bereid het
inkomensrisico met het ondernemingsrisico parallel te doen loopen.

De kapitaalverschaffers vormen, wij stelden dit, een heterogene massa. Daarin
zijn schakeeringen in de mate van risicodracht te onderscheiden. Om het over-
zicht van de risicoverdeeling in de onderneming volledig te maken, dienen wij
de hier bestaande verhoudingen nader te analyseeren. Een analyse derhalve, van
wat Pigou noemt, het "scheme of uncertainty bearing".

De plaats nu van den kapitaalverschaffer in het risicoschema wordt, zooals

Cobbenhagen (p. 83) het uitdrukt, bepaald door "de graad van intensiteit waarin
de  betrelTende  kapitaalverschafer aan  het ondernemingsleven deelneemt". "Hoe
nauwer de band  met de onderneming", aldus gaat schrijver verder, "hoe inniger
de deelname aan haar wezen" (p. 83). In de persoonlijke onderneming zijn
kapitaalverschaffer en ondernemer in 6dn en denzelfden persoon verbonden.
Wanneer wij in het wezen van den ondernemer de verbondenheid met de onder-
neming zien, wier levensproblemen gelijkvormig zijn aan de zijne, dan is het
duidelijk dat hier van het summum van verbondenheid van kapitaalverschaffer
met onderneming sprake is.

Deze kapitaalverschaffer neemt de hoogste plaats in ons schema in. Treden
meer personen in deze vorm van kapitaalverschaffer op, dan is het duidelijk dat
hun plaats in het schema horizontaal is. De praktijk van het economisch leven,
hetwelk een snel reageeren op het betreden van elke gevarenz6ne eischt, kent nu
als tusschenvorm tot de volledige scheiding van kapitaal en ondernemer, in de
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Naamlooze Vennootschap, de Commanditaire of Stille Vennootschap, juridische
vormen welke in meer of mindere mate de scheiding tusschen kapitaal en leiding
weergeven. Zonder streng vast te houden aan de juridische vormen zien wij in
de laatste vereeniging de mogelijkheid voor den kapitaalschaffer welke zich met
de leiding bezig houdt, een deel van het ondernemingsrisico te deelen met den
kapitaalverschaffer welke zich hiervan onthoudt. Ligt de band bij den eersten tot
de onderneming veel inniger dan bij den tweeden kapitaalverschaffer, dit impli-ceert op basis van de intensiteit van de band als beginsel een verticale verhou-
ding van beiden in het risicoschema; de eerste is dan ook onbeperkt risicodra-
gend, de commanditaire kapitaalverschaffer beperkt.

Bij deze vorm bestaat nu analoog aan het eerste geval de mogelijkheid zoowel
de beperkte als onbeperkte risicodracht over meerdere personen uit te spreiden,
waarbij de groepen als geheel verticaal tegenover elkaar komen te liggen.

Ligt in deze spreiding van de beperkte risicodracht een belangrijk element
door kapitaalophooping in de onderneming, dit proces bij de onbeperkte risico-
dracht, impliceert een steeds meerhoofdiger leiding, hetgeen in de ontwikkeling
een onmogelijke figuur is. Meerhoofdige leiding beperkt de mogelijkheid tot,
belemmert het snel reageren op continu aanwezige risico's. Als zoodanig voldeed
de rechtsvorm van de N.V. in meerdere mate aan de eischen der practijk. Schei-
ding van kapitaal en leiding is hier in juridische vorm gegoten. Wanneer wij
eenvoudigheidshalve de kapitaalverschaffers vereenzelvigen met de figuur der
aandeelhouders, dan liggen deze in eerste instantie horizontaal in het risicosche-
ma.

Naast de aandeelhouders zien wij verder de obligatiehouders, eveneens functie
in de onderneming. De vreemde onderneming treedt in velerlei vorm als leveran-
cier, afnemer of bankier, welke geheel of ten dele buiten de onderneming staan,
als kapitaalverschaffer op.

Ter bepaling van de plaats in het risicoschema dienen wij terug te grijpen op
de norm welke in deze gesteld was: de band met de onderneming. Welke facto-
ren oefenen nu invioed uit op deze band? Als zoodanig zien we in eerste instan-
tie de ti/d van verbondenheid. Elke vorm als geheel gezien is voor langere of
kortere duur in de onderneming gebonden. In eerste instantie ligt deze rangorde
in aandeelenkapitaal - obligatiekapitaal - ondernemingskapitaal. Naar deze maat-
staf is de onderscheiding in eigen en vreemd kapitaal. In deze verhouding ligt in
groote lijnen evenzeer de mate van risicodracht. Treden nl. de ongunstige gevol-
gen op met als gevolg liquidatie of saneering, dan komen als dragers primair de
aandeelhouders, daarna obligatiehouders en tenslotte de vreemde ondernemingaan bod. De tweede factor, invloed uitoefenend op de band met de onderneming,is gelegen in de relatieve grootte van het risicodraagvlak der vorm, relatief
zoowel ten aanzien van de overige vormen in de onderneming, als ten aanzien
van de grootte van risicodraagvlak buiten de onderneming.

Bij gelijke gebondenheid in tijd is die vorm de belangrijkste risicodrager,weIke het grootste draagvlak in de onderneming brengt. Op basis van deze
factoren is een nadere beoordeling mogelijk. Is in het algemeen de verhoudingder vormen vrij conform in dier voege dat bij de vorm van aandeelenkapitaal het
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product van grootte en tijd grooter is dan bij het vreemde kapitaal, andere aspec-
ten krijgt deze risicoverdeeling, wanneer men achter de vormen de individueele
dragers ziet.

In het bijzonder door de deelbaarheid in kleine deelen van aandeelen- en
obligatiekapitaal kan deze risicodrager als beperking van zijn eigen inkomensrisi-
co het product van tijd en grootte naar believen wisselen. Dit proces wordt wel
in zekere zin beperkt door de verhandelbaarheid te beperken (door de aandeelen
op naam te doen plaatsen), van de andere kant belemmert dit de aantrekkings-
kracht van de onderneming als beleggingsobject, waardoor het een minder alge-
meene figuur wordt. Combinatie van aandeelhouders heeft voorts plaats om de
zeggenschap, gebaseerd op de risicodracht, in de vormen tusschen weten en
beslissen uit te oefenen (zie Cobbenhagen).

De verhouding tusschen den bankier, leverancier of afnemer eenerzijds en den
individueelen aandeelhouder en obligatiehouder anderzijds kan aldus een volko-
men andere worden. Hoe kort de verbondenheid van bankier met onderneming
ook moge wezen, het product van tijd en grootte is bij hem spoedig grooter dan
dat van individueelen aandeelhouder alsook groepen hiervan. Toenemende ei-
schen van extra zekerheid, toenemende zeggenschap van den bankier typeeren
deze vorm van kapitaalverschaffing. De strijd tusschen onderneming en bankier
wordt in de literatuur door velen geteekend (zie Cobbenhagen). Naarmate de
aandeelhouder individualiseert, in die mate neemt de risicodragende functie van
het bankkapitaal toe. Van den andere kant verhoogt het weer de belangstelling
van de bank in de onderneming, versterkt derhalve den band met de onderne-
ming.

Dit leidt ertoe dat kapitaalverschaffing, in oorsprong kort van binding, in de
praktijk tot lang verbonden vervormt. Deze wederzijdsche beinvloeding roept
reacties op, welke wij in het verloop van het volgende zullen zien. Tijd en
grootte van het risicodraagvlak zijn beslissend voor de intensiviteit van de band
met de onderneming.

Nemen deze factoren grootere afmetingen aan, dan kan de toenemende intensi-
teit de zelfstandigheid van de onderneming aantasten, in het bijzonder dan wan-
neer kapitaalverschaffers buiten de onderneming staan, zooals dit bij de kapitaal-
verschaffing door den ondernemer als bankier, leverancier en afnemer geschiedt.
In dit risico door de vreemde onderneming genomen om haar eigen risico te
beperken (in verticale verhouding) ligt de basis voor de integratie der onderne-
mingen. Integratie ingeleid door kapitaalverschaffing is een wel bekend ver-
schijnsel. De relatieve grootte, hierboven aangeduid, van het risicodraagvlak
buiten de onderneming, speelt hierbij een belangrijke  rol.

Het proces van "Verflechtung" in de verticale verhouding der ondernemingen
krijgt door de methode der kapitaalverschaffing ruimer aspecten. Zelfs al plaat-
sen wij den aandeelhouder buiten de onderneming, waardoor de verticale band
ontstaat, de physieke natuur van den inkomenstrekker maakt integratie onmoge-
lijk (zie verhouding onderneming - inkomenstrekker). De al te groote intensiteit
van de band van de kapitaalverschaffing der vreemde onderneming kan in den
aandeelhouder strevingen doen ontstaan, door groepsvorming in het horizontale
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verband der kapitaalverschaffing strijd te leveren. In het bijzonder is dit het
geval bij die aandeelhouders wier product van tijd en grootte van risicodracht
omvangrijk, en wier intensiteit van de band met de onderneming hecht is te noe-
men. De invloed van de vreemde ondernemer in de zgn. besloten onderneming
bijvoorbeeld is relatief dan ook minder sterk dan in de open onderneming. In deeerste toch is het aantal aandeelhouders relatief beperkt, overdracht tevens be-
perkt, de band met de onderneming vrij intensief.

Dit leveren van strijd brengt ons op de factor macht welke het risicoschema
van de onderneming completeert. Een vrijwillig proces bracht het kapitaal de
risicodracht; evenzeer kwamen op basis van een vrijwillig proces de contouren
eener verdere risicoverdeeling binnen deze functie aan het licht.

In deze staan eenerzijds een groep inkomenstrekkers welke door de ontwikke-
ling verder van de onderneming vervreemden, anderzijds een groep vreemde
ondernemingen waarbij een toenaderingsproces te onderkennen is. Risicodracht
vereist kapitaal; kapitaal als bijzonder goed, is machtsmiddel. Dit laatste uit zich
eerst wanneer verhoudingen jegens een bepaald belang bestaan. Uiting van dezemacht is zeggingsschap in eenigerlei vorm. Naarmate de macht van de eene
groep verzwakt, neemt die van de andere toe. De macht van de individueele
aandeelhouder zien wij afzwakken tot formeele beschikkingsmacht (in de zin alsVan den Tempel dit hanteert). Dit is geen macht meer. Om evenwel aan de
machtsontwikkeling van de vreemde onderneming tegenstand te kunnen bieden,
treedt de vorming van werkelijke macht in deze sfeer op door de organisatie van
aandeelhouders, van groepen. Naast een verweer tegen de vreemde onderneming
(banken e.d.) is dit evenzeer een strijd tegen den ondernemer, welke steeds meer
de onderneming verpersoonlijkt, welke met de vreemde onderneming om demacht strijdt. De strijd aandeelhouder-ondernemer blijft voornamelijk binnen de
grenzen van de onderneming. Naar buiten tracht de onderneming als geheel zelve
haar zelfstandigheid te demonstreeren.

Niet slechts de kapitaalverschaffer in de onderneming, ook de ondernemingzelve tracht haar zelfstandigheid te sauveeren door de vorming van een eigen
risicodraagvlak, waarvan het product van tijd en grootte relatief groot is. Ditmiddel is de reserveering. Onpersoonlijk doelgericht op eigen instandhoudingwordt een deel van de winst in de onderneming behouden. De band met de
onderneming is bij de kapitaalverschaffingsvorm der reserve het hechtst. Als
vorm staat zij zelfs nog boven het aandeelenkapitaal in het risicodrachtsschema.
Ook haar binding in de practijk wordt die van eigen kapitaal.

Reserve in de moderne onderneming is niet bedoeld de aandeelhouders van de
taak der risicodracht te ontlasten, zij het dat de practijk in de doorvoering dit den
aandeelhouder wordt voorgespiegeld. De noodzaak van de reset'vevorming ligtin de veranderde beteekenis van den aandeelhouder. Voor den modernen aan-
deelhouder wordt de onderneming steeds meer middel zijn eigen inkomensrisico
te beperken. Hooge dividenden zijn hem aangenamer dan reserveering in de
onderneming. Bedreigen deze het bestaan van de onderneming dan trekt hij zichna deze geincasseerd te hebben, terug uit de onderneming. De verhouding met
de onderneming wordt verticaal getint, hetgeen een belangentegenstelling impli-
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ceert. Hij komt op 66n lijn te staan met de overige crediteuren.
Deze verzwakking van zijn positie brengt de overige kapitaalverschaffers op

hooger plan, worden belangrijkere risicodragers, vergrooten daarmee de moge-
lijkheid van zeggenschap. In dit kader moet men de moderne reserveering zien.
Bij de behandeling der risicodracht in de onderneming zijn wij vele malen afge-
dwaald tot verhoudingen buiten de onderneming. Het wezen der moderne onder-
neming is hieraan debet. De dracht van het ondernemingsrisico tendeert buiten
de onderneming komen te liggen. De verbondenheid van het economische leven
staat niet meer toe de onderneming "alleen" te zien.

Dit maakt het vraagstuk der risicoverdeeling ingewikkelder. Het schema der
risicoverdeeling in de onderneming is een dynamisch geheel; daden in en buiten
de onderneming wijzigen dit. Al zijn er op bepaalde momenten lijnen duidelijk
waar te nemen, deze zijn tijdgebonden. De methode der balansanalyse, waarin
het risicoschema een belangrijke rol speelt, moet zich hiervan rekenschap geven.
De balans toch kan niet meer geven dan een statisch beeld. Maar zelfs als de
verantwoording der onderneming zich steeds meer in een dynamisch kleed
steekt, zelfs dan kunnen de cijfers niet weergeven de wezenlijke verhoudingen in
de onderneming. De risicodracht van het ondernemingsrisico wordt steeds meer
een maatschappelijk verschijnsel. De minimale hieruit voortspruitende zeggen-
schap, het weten, eischt de maatschappelijke samenleving dan ook op. Onze
groote ondernemingen dienen dit bij hun verantwoording wel onder oogen te
zien.

§ 5.  RISICOVERDEELING IN DE MAATSCHAPPIJ

Wanneer wij de vele tendensen en verhoudingen in de risicoverdeeling overzien,
dan moeten wij uit het complexe geheel tenslotte concludeeren tot den mensch
welke het risico in de maatschappij te dragen heeft.

Hoe complex de economische verhoudingen in het vrijwillige of onvrijwillige
verdeelingsproces ook mogen zijn, van mensch op organisatie, van organisatie
op mensch, van organisatie op organisatie, van deel op geheel, van geheel op
deel, steeds blijft de mensch als uiteindelijke risicodrager. Dit legt een zware
last, een zware verantwoording op hem, hij die deze last opriep, om zijn behoef-
ten te kunnen bevredigen.

Inschakeling van weerstanden spreidt het risico op steeds breeder vlak uit,
tenslotte echter moet het gedragen worden, door meerderen. Wij hebben den
mensch, risicobewust, de figuur zien vormen waardoor hem dit mogelijk werd,
de private besparingen. Hierdoor toch werden de ongunstige gevolgen van het
risico gelenigd, de lasten in tijd verdeeld. Het risico is aan het wezen van den
mensch verbonden. Zonder contact met de (onzekere) omgeving, zonder hande-

lingen derhalve, is zijn bestaan onmogelijk.
Risico is zoo ook wezenlijk aan de maatschappijvorm. Natuurlijk treden in

elke maatschappijvorm eigen risico's op. Een maatschappijvorm zonder vrijheid
van consumptie biedt bijvoorbeeld, andere aspecten ten aanzien van het afzetrisi-
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co als die, waarin deze weldaad bestaat. Het is toch niet aan den maatschappij-
vorm wezenlijk dat de samenleving steeds verder geteisterd wordt door natuur-
rampen, door overstroomingen, veeziekten, droogte en hitte, regen, koude, met
de economische gevolgen van dien. Zeker kan in den maatschappijvorm eenstimulans zijn gelegen voor het weten, het weten dat het risico beperkbaarmaakt. Maar hierin is niet het karakteristiek element voor den maatschappijvorm
gelegen.

Dit impliceert de noodzaak voor elke maatschappijvorm tot de vorming van
dragers, van besparingen. Natuurlijk kunnen deze zich in de eene maatschappij-vorm rationeeler ontwikkelen dan in de andere, doch de noodzaak blijft. Offers
aan de toekomst moeten steeds gebracht worden, de toekomst die niet te voor-
zien is. Niet slechts de zich ontwikkelende maatschappij eischt besparingen,
gelijk Cassel het stelt, elke maatschappij welke geen prijs stelt op achteruitgangeischt besparingen. Elke ontwikkeling impliceert nieuwe risico's, toenemende
ontwikkeling eischt dus toenemende besparingen.

Beperking der besparingen staat van den anderen kant beperkte risicodracht
toe. In de maatschappelijke organisatie is besparing daarnaast bron van inkomen
voor den spaarder, kapitaal, noodzakelijk in de voortbrenging voor de onderne-
ming.

Beperkte beschikkingsmacht over besparingen staan den inkomenstrekker als
onderneming de opname van beperkte risico's toe. Onzekerheid dient vermeden
te worden. Ruime besparingen bieden het tegenovergestelde aspect. Dit weerspie-
gelt zich eenerzijds in een verlaging van de belooning van de enge productieve
prestatie als in een verlaging in de belooning der risicodracht, derhalve in een
prijsverlaging der kapitaalrente. De ruimte der besparingen staat dan den inko-
menstrekker toe dit risico te nemen, terwijl den ondernemer, beschikkende over
deze ruime risicodrachtmogelijkheid, is toegestaan verder in de onzekerheid door
te   tasten.

De verklaring der maatschappelijke ontwikkelingslijnen kan hier derhalve een
aanrakingspunt vinden. Zoowel de leer van Hobson, de nadruk leggend op devariaties in de besparingen, het entameeren van "Neue Kombinationen" door
Schumpeter's ondernemer, de psychologische elementen bij Pigou, dit at ter
verklaring van de ontwikkelingslijn der conjunctuur, vinden in deze gedachten-
gang aanrakingspunten. Ook de visie op de conjunctuur van de zgn. zwarte
handel in oorlogstijd kan door het dwangsparend element der onbenutbare koop-kracht hierdoor worden verhelderd.

Het risico vindt zijn weerslag in de maatschappelijke verschijnselen. Deeconomische theorie stelt zich deze verschijnselen tot materieel object. Een
confrontatie dezer theorie met het risico-element is dus noodzakelijk. In Hoofd-stuk I zagen wij dit incidenteel ter verklaring van afzonderlijke verschijnselen.
In het volgende hoofdstuk zullen wij deze confrontatie verder uitstrekken.
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Noten

1) In zijn "Over de invloed van het seizoen op de bedrijfshuishouding in haar bedrijfs-
politiek", Amsterdam 1938, haalt Van der Schroeff een interessante risicopolitieke
aangelegenheid aan.
In het probleem dat het seizoen voor productie en consumptie opwerpt, gelegen in
de ongelijkmatigheid van beiden, is voorraadvorming middel tot vergelijkmatiging,
bedrijfseconomisch dus van groot belang. Deze voorraadvorming brengt kosten met
zich, waaronder hij o.a. het begrip "schade bij eventueel bederf" rangschikt (p. 13).
"Hoe belangrijk onder bepaalde omstandigheden dit kostenelement (opslag-rente-
bederf) ook moge zijn, in het meerendeel van de gevallen gaat een ander nadeel dat
aan de voorraadvorming is verbonden in beteekenis daar verre boven uit, nl. het
prijsrisico dat het houden van een voorraad met zich brengt. Met de voorraad
aanvaardt de producent het risico dat in de volgtijdelijke prijswijzigingen van de
goederen gelegen is, een risico dat des te grooter is, naarmate de termijn van opslag
langer en de omvang van de op de markt optredende prijsschommelingen grooter is.
Met de reeds genoemde kosten van de voorraad vormt dit prijsrisico de tegenwer-
kende kracht op de voorraadvorming" (p. 13/14).
Vooral het prijsrisico is dan ook oorzaak dat in zeer weinig seizoenbedrijven de
oplossing van de voorraadvorming is gekozen.
Aan het nadeel van het prijsrisico voegt hij op p. 16 nog een tweede risico toe: de
onzekerheid van de afzet als gevolg van mode en dus mogelijke veroudering der
goederen. De vraag van de afwenteling van de voorraad op de handel brengt hem op
het terrein der risicoverdeeling.
"Het zal geen betoog behoeven", aldus Van der Schroeff, "dat in het algemeen
genomen bij de handel weinig geneigdheid zal bestaan om deze (dus de seizoens-)
voorraden van den bewerkingsproducent over te nemen en daarmede de daaraan
verbonden risico's te aanvaarden" (p. 16).
Om de handel hiertoe over te halen wordt het middel prijsverlaging naar voren ge-
bracht. Het effect wordt gering geacht waar deze groot zal moeten zijn om de
handel te bewegen de risico's te aanvaarden (p. 16). Dit leidt tot de poging de
voorraad en dus de risico's op den consument over te hevelen.
De geneigdheid voorraad te vormen door den consument acht Van der Schroeff
gering. Prijsverlaging acht hij weinig effectief.
Bovenstaand proces is een veel voorkomend practisch probleem. In wezen is het een
probleem van risicoverdeeling en risicobeperking en als zoodanig illustratief voor
deze beschouwing.

2) Zie voor dit onderdeel in het algemeen: Cobbenhagen, "Verantwoordelijkheid in de
Onderneming", Hoofdstuk IV.

3) In de economische literatuur wordt producers' rent (of surplus) omschreven als het
verschil dat de producent ontvangt boven de prijs van de marginale producent.
Consumers' rent (of surplus) is het verschil tusschen de uiterste prijs die de consu-
ment voor eenig product, bereid is te betalen en de marktprijs. Marshall gaat in zijn
"Principles" uitgebreid op deze begrippen in.
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4) Belangrijke aspecten biedt dit evenwel wanneer men het inkomensrisico verwijdt tot
die van de familie, van het gezin, als risicosubject. Een belangrijk voordeel is
gelegen - als risicobeperking - wanneer leden van een gezin in verschillende onder-
nemingen zijn te werk gesteld.
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Hoofdstuk IV

Economische theorie en het risico

Elke wetenschap verlangt op bepaalde momenten een synthese van het voorhan-
den zijnde materiaal. In de geschiedenis der economische wetenschap deed zich
dit verlangen voor het eerst kennen na het verstrijken van het hoogtepunt van de
physiocratische leer. Een totaal van losse detailonderzoekingen uit moraalphiloso-
phie en practijk was het resultaat van het economische denken van alle tijden.

"Die Zeit", aldus Schumpeter in zijn "Epochen" (p. 50), "verlangte nach einer
ausgleichenden Synthese der vorhandenen Elemente, nach ver18sslicher FOhrung
durch kundige Hand. Die Synthese musste kommen und ihr Produkt konnte nicht
willkOrlich  sein".  Deze  nu gaf Smith  in zijn "Wealth of Nations".  In een groot-
sche synthese brengt hij de losse aanwezige vraagstukken in een geordend ver-
band.

Het lot van elke wetenschap is dat haar beoefenaars zich in hun eerbied tot
speciale vraagstukken beperken. Het door Smith aangegeven gebied van onder-
zoeking werd door Ricardo reeds drastisch ingeperkt. Het onderzoek van het
detail neemt toe, niet of met tegenstrijdige resultaten. In vele tijdsgewrichten
hebben nu beoefenaars de noodzaak van een nieuwe synthese aangevoeld, op
enger of breeder gebied. Alfred Marshall deed een poging de tegenstellingen in
bepaalde detailgebieden te overbruggen door een nieuw geheel. De stand van het
moderne economische denken van heden is in een soortgelijk stadium geraakt; de
roep om een nieuwe synthese is levendig.

Wij zouden het werk van Heller, "Theoretische Volkswirtschaftslehre" over-
schatten, wanneer wij dit hiermede zouden vereenzelvigen. Ook dit werk is
aanvechtbaar op vele punten, van de andere kant echter bezit het zooveel goede
synthetische elementen, dat wij in onze confrontatie van de economische theorie
van het oogenblik met het risico-element, overwegend dit werk als uitgangspunt
namen. De veelzijdigheid der leer dwingt ons uiteraard een keuze te doen; de
hier nader behandelde vraagstukken zien wij als de belangrijkste.

§ 1.  WAARDE EN PRIJSLEER

Economisch handelen is voor den mensch noodzakelijk, eenerzijds om zichzelf
physiek in stand te houden, anderzijds omdat de middelen hiertoe in beperkte
mate aanwezig zijn. Rationeel economisch handelen omvat derhalve het nastre-
ven van een zoo gunstig mogelijk evenwicht tussen beide elementen, behoeftebe-
vrediging en beperkte voorraden van middelen hiertoe. Vereischt is eenerzijds
een rangschikking naar belangrijkheid, anderzijds een verdeeling van de beperkt
voorradige behoeftebevredigingsmiddelen.

Het bepalen nu van die rangorde is het waardeeringsproces. Het oordeel van



den mensch over de belangrijkheid voor zijn behoeftebevrediging van een in
beperkte mate aanwezig behoeftebevredigingsmiddel, is de waarde. Dit oordeel
is uiteraard subjectief. Het varieert met het oogmerk waaronder de belangrijk-
heidsbeoordeling voor de behoeftebevrediging plaats vindt.

Heeft dit belangrijkheidsoordeel plaats ten behoeve van direct gebruik resp.
verbruik, dan noemen wij dit de gebruikswaarde resp. verbruikswaarde. Ten
behoeve van indirect gebruik resp. verbruik dient onderscheiden te worden in
gebruik resp. verbruik voor de productie en gebruik resp. verbruik voor de ruil.
In het eerste geval spreken wij van productiviteitswaarde, in het andere geval
van ruilwaarde.

Het oordeel over de gebruikswaarde wordt beheerscht door het grensnut (voor
den consument der directe behoeftebevredigingsgoederen), dat over de producti-
viteitswaarde door de grensproductiviteit (voor den consument der indirecte
behoeftebevredigingsgoederen: den producent).

De ruilwaarde wordt beheerscht door het offer aan in- en/of directe behoefte-
bevredigingsmiddelen, door het ruilobject gebracht om te kunnen ruilen, welk
offer echter, wil de ruil tot stand komen, het grensnut van het product wat dit
subject hiervoor ontvangt, niet mag overschrijden.

De vermindering van de druk der beperkte voorraden wordt gelenigd eener-
zijds door productie, anderzijds door de ruil. Beide methoden worden dan ook
door den rationeel ten opzichte van zijn behoeftebevrediging handelenden mensch
nagestreefd. De bevordering der productie leidt tot arbeidsverdeeling, deze
impliceert de ruil. Van de andere kant leidt de ruil tot productie. Om te kunnen
consumeeren dient men in het ruilproces te worden ingeschakeld. Om de be-
schikking over iets te krijgen dient men in het ruilproces iets ter beschikking te
stellen. Voor het ruilsubject moet derhalve een tegenpartij aanwezig zijn. De
ruilwaarde welke het ruilsubject aan zijn ruilobject hecht was, gelijk wij zagen,
subjectief.

A priori is dan ook geen overeenstemming tusschen beider waardeering aan-
wezig. Wil de ruil tot stand komen, dan is toch overeenstemming noodzakelijk.
Een regulator van de ruil is in de ruil derhalve noodig. Deze is als product der
arbeidsverdeeling een maatschappelijk verschijnsel, derhalve massaal van aard.

Het karakteristieke van de plaats waar de ruilobjecten elkander ontmoeten, de
markt, waar de ruil tot stand moet komen, is het samentreffen van de massaliteit
van subjecten, van waardeeringen. De regulator van deze massa is de objectieve
ruilwaarde. Ruil impliceert een dubbele coincidentie: beide ruilsubjecten dienen
behoefte te hebben aan elkanders ruilobject. De ruil als massaverschijnsel ver-
eischt derhalve een middel-goed, een door allen gewaardeerd goed, om dezeweerstand op te heffen. Dit middel-goed is het geld. De objectieve ruilwaarde
uitgedrukt in het geld wordt de prijs genoemd. Zooals de waarde regulator was
van de individueele directe of indirecte behoeftebevrediging, wordt de prijs
regulator van de maatschappelijke directe of indirecte behoeftebevrediging door
het hulpmiddel van de ruil. In dit maatschappelijk kader vormt de massa der
subjecten met hun op grensnut- en grensproductiviteit gebaseerde waardeeringen
de vraag, de massa der subjecten met hun op gebrachte offers gebaseerde waar-
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deeringen het aanbod van de markt.
De vorming van de prijs vindt in twee dtappes op de markt plaats. De eerste

inperking van het gebied waarbinnen de prijs zal komen te liggen, vindt plaats
door de wetmatigheid der grenslagen (Grenzschichten). De bovengrens wordt
bepaald door de waardeering van de laatste nog tot ruil komende, alsmede de
laatste hiervan uitgesloten laag van vragers, de benedengrens door de waardee-
ring van de laatste nog tot ruil komende, alsmede de laatste hiervan uitgesloten
laag van aanbieders.

Binnen deze grenzen, zelve geen prijzen, gelijk Marshall dit stelt, speelt zich
voornamelijk een machtsstrijd af.

In de ruilmaatschappij zijn, gelijk wij in Hoofdstuk II, § 2 zagen, economi-
sche subjecten, vraag en aanbod, georganiseerd in winsthuishoudingen. In het
prijsvormingsproces zijn deze doelbewust gericht op hun winst binnen de machts-
strijd tusschen de prijsgrenzen uit te nutten. Marktkennis, de beinvloeding van
de vraag, beinvloeding van het aanbod zijn hiertoe de belangrijkste middelen.
Binnen de prijsgrenzen kan zich elke machtsorganisatievorm doen gelden, ter
bescherming van de ddn of andere partij. De prijs als maatschappelijk verschijn-
sel geeft de economische en machtsverhoudingen van vraag en aanbod weer. De
samenhang in de vraag naar verschillende goederen, alsook in het aanbod,
worden in de prijs weerspiegeld. Zoo ook de samenhang tusschen de prijzen der
verschillende goederen, directe of indirecte behoeftebevredigingsmiddelen.  Voor
alle goederen bestaat gelijktijdig een prijs. Hangen bijvoorbeeld de prijzen van
directe en indirecte behoeftebevredigingsmiddelen samen, ze zijn gelijktijdig
bepaald. De invloed van prijs van het directe behoeftebevredigingsmiddel op het
indirecte is even wezenlijk als de invloed van het laatste op het eerste.

Na deze korte uiteenzetting is het mogelijk een eerste confrontatie met het
risico-element door te voeren.

Gelijk wij in Hoofdstuk II, § 1 aanduidden, had ons onderzoek tot object het
risico in zijn economische gevolgen; derhalve niet beperkt tot het economische
risico. Het eerste definieerden wij als de mogelijkheid van het optreden van
ongunstige gevolgen in de behoeftebevrediging voor een hiertoe naar aard toe-
gankelijke existentie.

Waardeering nu is een belangrijkheidsoordeel over een goed. Elk belangrijk-
heidsoordeel eischt een vergelijkingsbasis. Als zoodanig is de waarde dus een
verhouding tusschen twee goederen. Niet interessant is het te weten of de waarde
van een goed groot of klein is, doch hoe groot die is en hoe klein.

De waarde is voor den mensch de regulator van zijn economische handelen
bestaande uit de rangschikking en verdeeling der middelen. Dit kan nu tijdloos,
naar de toestand van het oogenblik, doch ook onder inachtname van de tijd, van
de toekomst, geschieden. Afgezien nu van de waardeering van den primitieven
menschl is de laatste vorm de regel, waarvan niet geabstraheerd mag worden.
In de waardeering der indirecte behoeftebevredigingsmiddelen is dit zonder meer
duidelijk. Dit toch is een verhouding tusschen een aanwezig goed (het indirecte
behoeftebevredigingsgoed) en het eerst onder inschakeling van de tijdsfactor
vergelijkbare directe behoeftebevredigingsgoed. In de waardeleer van het kapitaal
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als indirect behoeftebevredigingsmiddel van Von BOhm-Bawerk wordt dit verdui-
delijkt.

Wij hebben in het voorafgaande de verbondenheid van het risico met de
tijdsfactor gezien. (Hoofdstuk II). In een tijdlooze waardeering speelt het risico
geen rot. Zijn waardeering en physieke behoeftebevrediging niet in tijd geschei-
den, dan kan dit geen invloed uitoefenen. In dat geval is het niet van belang dathet gewaardeerde object (bijvoorbeeld kaas, boter) onderhevig is aan eenig risico(bijvoorbeeld bederf). Bij inschakeling van de tijdsfactor is het wel van belang
of het waardeeringsobject aan risico onderhevig is. Dit leidt tot een lagere waar-
deering van het aan risico onderhevige object in vergelijking tot het hieraan niet
onderhevige.

Bij de directe gebruiksgoederen is inschakeling van de tijdsfactor steeds
aanwezig. De waardeering van den rationeelen mensch van een huis, niet onder-
hevig aan het brandrisico, is dan ook steeds een hoogere in vergelijking tot die
van het huis dat wel onder deze last gebukt gaat. Men verdisconteert dit risico
in een waardeering; verdisconteering nu is een aan tijd geboden proces.

Wanneer wij het risico-element als factor in het waardeeringsproces acceptee-
ren, is het duidelijk dat dit ook in het prijsvormingsproces, waarvan het eerste
de economische ondergrond is, een rol speelt, zij het niet tot deze samenhang
beperkt.

In de private sfeer van de waardeering kan geen sprake zijn van eenige risico-
verdeeling. Eerst arbeidsverdeeling maakt deze mogelijkheid en deze impliceertde  ruil.  De  ruil  is de drager van het verdere verloop  van de risicoverdeeling.  In
haar regulator moet zich dan ook de risicoverdeeling weerspiegelen. Laten wijhet bijzondere aspect der prijsvorming der indirecte behoeftebevredigingsmidde-
len, de inkomensverdeeling, voorlopig buiten beschouwing, dan is het duidelijkdat in de prijsvorming der directe behoeftebevredigingsmiddelen, in zooverre die
gebaseerd is op economische factoren - de inperking tot de prijsgrenzen - het
risico-element een rol speelt. Dit toch is een spel van waardeeringen, en hierin
hebben wij het risico-element als essentieel bestanddeel ontmoet. Op het effect
van het risico op deze grenzen zullen wij eenigszins nader ingaan.

Wanneer aan een ruilobject eenig risico kleeft, dan beteekent dit, gelijk wij
zagen een lagere waardeering van den kant van de gebruiker, verbruiker van dit
object. In het ruilproces van het directe bevredigingsmiddel waardeert de vraag,
de consument, het ruilobject lager, dan het geval zou zijn, wanneer geen risico
aan het product kleefde. Onder verder gelijkblijvende omstandigheden beteekent
dit een verlaging van den prijs van het product, als gevolg van de verlaging vande bovenste waardeeringsgrens. De practijk van het dagelijksch leven geeft aanhet overigens brandvrije huis een hoogeren prijs dan het niet brandvrije huis. Hetverschil in prijs, kan men de belooning noemen voor de dracht van het betreffen-
de risico: de risicopremie.

Veranderde met den ruil van het huis, gelijktijdig het risico van drager, brachtderhalve de ruil een wijziging in de risicoverdeeling, noodzakelijk behoeft ditniet te zijn. Men kan hier een vergelijking trekken met het niet afgewerkte
product. Steeds weer staat de producent voor de vraag, in welken vorm hij zijn

84



productie met den grootst mogelijken winst kan aileveren, ten deele, of geheel
afgewerkt. Verkoopt hij het product half afgewerkt dan volgt een lagere waar-
deering van den kooper ten opzichte van het afgewerkte product, want deze moet
nog eenige productieve dienst aan het product verrichten.

Wanneer van risico sprake is, vertegenwoordigt deze dienst de risicodracht.
Als zoodanig staan dan de volgende mogelijkheden open.
1.      De producent kan het product vervolmaken;  in dit geval kan hij

a.  de risicodracht zelve verrichten
b.  de risicodracht door anderen "in loondienst" doen geschieden, zoodat

voor den kooper het product volmaakt is
c. door risicobeperking het product vervolmaken.
In alle drie gevallen ontkomt de aanbieder aan een lagere waardeering aan
den kant van de vraag (i.c. prijsverlaging); substitueert deze door een
verhooging der eigen waardeering der kosten.

2.    De producent vervolmaakt het product niet; in dit geval aanvaardt hij dus
de lagere waardeering van den kant van de vraag.
Hiertegenover moet de consument in het tweede geval
a.   de risicodracht zelve verrichten
b.   de risicodracht door anderen "in loondienst" doen geschieden, voordat

voor hem het product volmaakt wordt
c. door risicobeperking het product te vervolmaken.

Volvoert de producent de aangeduide mogelijkheden dan verhoogt hij de onderste
prijsgrens (d.i. prijsverhooging); volvoert daarentegen de consument deze moge-
lijkheden dan resulteert een verlaging van de bovengrens, derhalve een prijsver-
laging.

Men kan nu waardeeringen van het risico zelve in gedachten scheiden van die
van het product. De waardeering van het aanbod van de risicodracht komt scherp
naar voren wanneer dit "in loondienst" geschiedt, in principe blijft het hetzelfde.
De onderste grens wordt hier bepaaid door de kosten van de risicodracht. De
bovenste grens door de grensproductiviteit; deze laatste hangt af van de winstmo-
gelijkheden uit de dracht voortspruitende (het product krijgt een hoogere prijs),
door de substitutiemogelijkheid jegens "risicobeperking" alsmede het geschatte
offer van de eigen risicodracht. Deze gedachtegang nu noopt tot een verdere
analyse; in eerste instantie de vraag van de kosten.

Niet in elk geval is het risico tot een kostenelement terug te brengen. Kosten
als zoodanig zijn gelduitgaven. Reeds onze vaderlandsche economist Pierson nam
dit als zoodanig aan. Om een product voort te brengen met een bepaalde vol-
maaktheid, zijn zij noodzakelijk.

Wanneer de producent het risico aan derden overdraagt, zijn dit voor hem
kosten, prijzen aan derden te betalen. Wanneer hij zelve tot de dracht overgaat
is er evenzeer sprake van gelduitgaven. Op dit punt moeten wij wet onderschei-
den.

In het voorafgaande onderscheiden wij het risico naar berekenbaarheid. Het
wezen van de berekenbaarheid bestaat in de mogelijkheid het optreden van de
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gevolgen zelve tot het totaal aantal gevallen dat van risico sprake is, in eenige
vaste relatie te brengen.

Van de x gevallen dat het hier aanwezig is, treden in y gevallen de ongewen-schte gevolgen in. Naarmate het aantal gevallen (x) toeneemt in die mate neemt
de zekerheid toe dat een y aantal gevallen van ongewenschte resultaten optreedt.
(Wet van de groote getallen).

Elk product is onderhevig aan risico, zoodat op elk product een berekenbare
last rust. Deze berekenbare last is een typeerend kostenelement, te meer waar het
massale karakter van vraag en aanbod op de markt, de berekenbaarheid van het
risico, tot een objectief gegeven maakt.2

Deze kosten vormen den, gelijk gesteld, ondersten prijsgrens. De hoogte van
de kosten zelve hangt uiteraard af van de grootte van het risico, d.w.z. de ver-houding tusschen het aantal risicogevallen en het aantal gevallen waarin de
ongewenschte gevolgen optreden, alsmede de grootte van de ongewenschte
gevolgen. Op de bovenste grens gingen wij in het voorafgaande reeds in.

Wanneer wij het prijsvormingsproces van dezen vorm van het risico verder
vervolgen, derhalve het spel tusschen de prijsgrenzen nagaan, dan is ook hier
weer de scheiding van de twee processen in de eenheid van het product door te
voeren. In dit spel spelen ook factoren een rol, niet economisch van karakter. Opde markt, waar het zich afspeelt, staan tegenover elkaar winsthuishoudingen,
welke in de ruil een zoo groot mogelijke ruilwinst betrachten. Naast ruiltechni-
sche elementen als marktkennis (kennis van den toestand van de markt, in het
bijzonder der tegenpartij) treden allerlei factoren op, op grond waarvan de prijstenslotte in een sfeer van strijd ontstaat.

Principieele verschillen treden in het prijsvormingsproces noch van het enkele
product, noch van het risico op. Naast den samenhang welke tusschen de prijzenin het algemeen bestaat, treedt tusschen de prijzen van product en risico de
bijzondere samenhang der complementariteit op, zoowel aan den kant van den
producent als van den consument. Deze tweezijdige complementariteit beteekent
dat in het gecombineerde prijsvormingsproces zoowel de aanbieder van producten risico tegenover den vrager van beide kan staan, als de aanbieder van het
simpele product, tegenover den vrager van product en risico.

Over het algemeen praevaleert het tweede proces, het is duidelijk, dat geziende verschillen in ruilcapaciteit, dit - binnen de prijsgrenzen - van beteekenis is.
Tot op deze hoogte gaat de gedachtegang in het belangrijkste punt, het risico als
prijs, parallel met den gedachtegang van Pigou en Weber; in de vorming derprijs loopen de gedachtegangen uiteen; niet een spel van louter economische
krachten. doch evenzeer niet economische factoren spelen een rol. Wij hebben
ons in deze echter beperkt tot een enkelen vorm van het risico en wel een risico
met een zeer bijzondere kwaliteit: de berekenbaarheid. Dat voor dit risico eenigeprijs ontstaat, was duidelijk toen de theorie voor het eerst de verzekeringspremie,
den prijs voor het berekenbare risico invoerde.

Hoe ligt dit vraagstuk echter ten opzichte van het onberekenbare risico, waar-voor bovenvermelde schrijvers evenzeer een prijs lieten ontstaan, op volkomen
uniforme wijze aan de prijsvorming van andere economische goederen en dien-
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sten. Het is niet te loochenen dat eenige waardeering plaats vindt wanneer vrager
zoowel als aanbieder zich bewust zijn van het risico dat opgenomen, respectieve-
lijk afgewenteld wordt. Het karakteristieke van dit risico echter is het onbereken-
bare; elke calculatie, elke verzekering is hier vreemd. Men denke aan het prijsri-
sico. Noch de waardeering van den vrager, de productiviteit, noch de waardee-
ring van den aanbieder, de kosten, hebben eenige objectieve basis.

Zeer zeker, men tracht met de ervaring van het verleden eenig houvast te
verkrijgen (vergelijk Marshall), men denkt aan gemiddelden van verliezen, maar
elk gegeven wordt door de ervaring geloochenstraft. Het is duidelijk dat de
practijk zich van het moeilijke probleem tracht te ontdoen; risicobeperking wordt
hier dan ook in ruime mate nagestreefd. Waar echter dit laatste hooge eischen
stelt ter verwezenlijking, resteert als zoodanig het probleem van de risico-over-
dracht, de bepaling van de belooning voor de hiermede samenhangende dienst.

Bij gebrek aan eenige objectieve waardeering, heeft het waarde-oordeel van
beide partijen een volkomen subjectief karakter. Elke aanbieder, elke vrager
geeft een andere waardeering in dit proces. Het typeerende van het normale
prijsvormingsproces is gelegen in het uniforme waardeeren van massale groepen

(Schichten). Hiervan is in dit geval geen sprake en dus is van een volwaardig
prijsvormingsproces   geen  sprake.

De markt welke voor het gewone product, de gewone dienst massaal gegroe-
peerd is in vragersgroepen en aanbiedersgroepen, tendeert voor de dienst aan-
gaande het onberekenbare risico tot individualiseering. Van de toepassing in de
mil van de wet van de grenslagen gaat dezen in de richting van de toepassing
van de wet van de grensparen tot aan de gersoleerde ruil; welk ruilproces van
toepassing is hangt van den aard van onberekenbaarheid af.

De "Schichtung" van de markt wordt verbroken; een individualiseeringsproces
treedt in. Het typeerende nu in deze ontwikkeling is dat de prijsgrenzen verder
uit elkaar komen te liggen. Het spel tusschen de prijsgrenzen, krijgt daardoor te
meer kansen. de intensiviteit van de werking van niet-economische factoren
neemt toe. Naast marktkennis, treedt de machtsfactor op. Van elke marktpartij
wordt het uiterste gevergd in actie, respectievelijk verweer. Zelfs de directe
geldvorm geeft niet steeds de ruilmaatstaf aan; allerlei rechten en verplichtingen
ten aanzien van de gevolgen van het risico worden in dezen machtsstrijd bedon-
gen en opgelegd.

Het moge duidelijk zijn dat men in het kader van dezen ruil moeilijk van een
prijs in normale beteekenis van het woord kan spreken, hoogstens van een prijs
in overdrachtelijken zin, van een quasi-prijs. Het verschillend karakter waarin
zich het onberekenbare risico kan kleden, beteekent dat tusschen deze quasi-prijs
van de geisoleerde ruil en den prijs van de markt vele tusschenvormeR voordoen,
waardoor het karakter van den prijs minder duidelijk wordt. Verschillende eigen-
schappen welke den "normalen" prijs aankleven, blijven in dit proces achter-
wege. Van nivelleerende invloeden in tijd en ruimte is nauwelijks sprake.3

Van eenigerlei surplus kan men eigenlijk niet spreken, wanneer het mogelijk
is de waardeering te herzien, d.w.z. wanneer de tijd waarin het risico kon optre-
den, verloopen is (bijvoorbeeld wanneer het product waaraan het risico kleeft,
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door consumptie vernietigd is).  Na deze waardeering treedt winst of verlies op.
Deze winst respectievelijk verlies is onafscheidelijk aan het onberekenbare

risico verbonden. Het zou wel toevallig zijn wanneer de oorspronkelijke "prijs"
overeen zou stemmen met het resultaat. Slechts volledig weten, voorzien, kan de
overeenstemming bij voorbaat verzekeren. Treedt het ongewenschte gevolg niet
in dan is de oorspronkelijke "prijs" uitdrukking van die winst. Treedt deze wel
in, dan is vergelijking met de grootte van het gevolg noodzakelijk. Het karakter
van den "prijs" van het onberekenbare risico, is dat van het hulpmiddel; regulatie
is zeker niet haar wezenskenmerk.

Werkzaamheden rond het risico zijn productieve diensten. Voor degene welke
den dienst verricht, beteekent zij een inkomen. De leer van het risico van de
algemeene prijsvorming brengt ons tot een bijzondere vorm, de leer van de inko-
mensverdeeling.

§ 2. INKOMENSVERDEELING

De moderne leer van de inkomensverdeeling beschouwt de inkomens als prijzen.
De mogelijkheid, welke de prijsleer als hiervoor ontwikkeld, bood ten aanzien
van de inschakeling van niet-economische invloeden, in een realistische beschou-
wing aanwezig, beduidend betere resultaten dan dit in de lange tijd heerschende
toerekeningsleer het geval was. Afgezien van de technische onmogelijkheid van
toerekening, liet de laatste geen plaats aan andere dan economische krachten
door het geheele proces volkomen in de waardesfeer4 te doen afspelen.

Daarenboven kan deze gedachtengang niet verder voeren dan tot een functio-
neele verdeeling, terwijl dit toch moet omvatten een oplossing voor een verdee-
ling van de maatschappelijke producten onder de achter de functies staande
personen. De leer het inkomen als prijs te zien, biedt voorts de mogelijkheid dit
proces in twee phasen uiteen te doen vallen.

Het inkomen toch, de voor verbruik bestemde goederen, moet als prijs op een
markt ontstaan. Op deze markt der indirecte behoeftebevredigingsmiddelen kleedt
zich elke prijs, de belooning voor de productieve prestatie, in de geldsvorm (het
geldinkomen). Het sluitstuk nu van de inkomensverdeeling speelt zich op die
markt af waar dit geldinkomen in directe behoeftebevredigingsmiddelen wordt
omgezet. Het algemeene verschijnsel der invloed van de objectieve waarde van
het geld op het inkomen is hierdoor duidelijk geworden. De tweede phase der
inkomensverdeeling behandelden wij in de vorige paragraaf. Wij zullen ons thans
beperken tot de prijsvorming der indirecte behoeftebevredigingsmiddelen, onze
blik derhalve richten op die markt, waar de productieve prestaties geruild wor-den tegen het middelgoed, het geld. De aanbieder van directe behoeftebevredi-
gingsmiddelen van straks, de onderneming, zien we hier als vrager der produc-tieve prestatie; zijn waardeering, berustende op de grensproductiviteit van de
productieve prestatie, zien we als bovenste grens in het strijdperk waarbinnen de
prijs moet worden uitgevochten. De vrager van directe behoeftebevredigingsmid-delen van straks zien we hier als aanbieder der productieve prestatie als arbeider,
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kapitaalverschaffer of grondbezitter; hun waardeering vormt de benedengrens.
De waardeering van den aanbieder wordt ook hier bepaald door het offer, i.c.
het behoud van een bepaalde levensstandaard.

De moderne inkomensleer verdeelt zich nu verder in een analyse der bijzon-
derheden van elke deelmarkt. Het is noodzakelijk dit interessante terrein te
betreden en ons daarbij echter tot de hoofdzaken te beperken. Buiten deze, voor
de drie genoemde groepen van inkomenstrekkers uniforme oplossing van het ver-
deelingsvraagstuk, staat het inkomen van den ondernemer, ruilobject, waarvoor
noch massale vraag noch massaal aanbod en dus ook geen prijs bestaat. "Sein
Einkomen ist Oberhaupt kein Preis" (Heller, p. 151). Elk karakteristiek van de
prijs ontbreekt in zijn inkomen.

Op basis van de boven ontwikkelde prijs- en inkomensleer is het duidelijk dat
voor de onderneming binnen de prijsgrenzen een gebied ligt, haar doel, winst,
na te streven.

Zoowel tusschen haar aanbodwaardeering als in haar vraagwaardeering met de
tot stand gekomen prijs liggen verschillen. Aldus bestaat voor de onderneming
in de uitbuiting van de prijsgrenzen de mogelijkheid winst te maken. Deze winst
betitelt men in de inkomensleer als het inkomen van den leider van de onderne-
ming, de ondernemerswinst.

Wanneer, zooals in de oudere opvattingen, prijs en kosten samen moeten
vallen, dan is het duidelijk dat een verklaring van de ondernemingswinst moet
uitloopen in een uiteindelijke verklaring van de ondernemerswinst als prils.

Cassel's pogingen zijn in deze representatief. Aanvoelende dat ondernemerswinst
en prijs moeilijk te combineeren zijn, moet hij door analyse der componeerende
deelen van dit inkomen, deze toch in meer of mindere mate met prijzen gelijk
stellen, een proces dat door A. Weber verder vervolmaakt werd. In Hoofdstuk
I gingen wij hier op in.

Wanneer wij de inkomensverdeeling met het risico-element confronteeren en
als eerste figuur den arbeider zien, dan is het noodzakelijk een gegeven uit het
voorafgaande weer naar voren te halen en weI het feit dat de arbeider een slecht
risicodrager is. Specifiek rust op hem, het eigen inkomensrisico, alsmede in
zekere verhoudingen, het risico van de onderneming, waarin hij zijn arbeid
volbrengt. In het rationeele handelen van den arbeider ligt in het algemeen een
streven risico's te beperken; als technische vorm treedt in de inkomensverdeeling
primair op den voorgrond de afwenteling op anderen, mogelijk in het ruilproces,
waarin de arbeidsprestatie gedurende een bepaalde periode aan anderen wordt
overgedragen. De arbeider wordt in dat geval een dienst bewezen, welke uiter-
aard beloond wordt. Er moet dus als zoodanig reeds eenig verschil zijn te consta-
teeren tusschen het loon van den arbeider welke het risico wel, en de arbeider
welke dit niet overdraagt. In geval dit laatste plaats vindt moet weer verschil
aanwezig zijn naar de grootte van het risico.

Het zijn algemeene waarheden, welke vanaf Smith in het economisch weten
voorkomen en hun waarde niet verloren hebben. Wanneer wij ons nader interes-
seeren in deze materie, is het noodzakelijk primair het risico zelve onder oogen
te zien, welke deze verschillen veroorzaakt. Naast een complex van functioneele
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risico's zagen wij in het inkomensrisico van den arbeider een complex econo-
misch risico, bestaande in ongewenschte afzet- en prijsveranderingen. Het resul-
taat van elke vorm van het risico is voor den arbeider uniform; gedurende korte-
ren of langeren tijd vioeit zijn inkomensbron in mindere mate. Het risico brengt
zoo een element van onbestendigheid, van onzekerheid in het leven van den
arbeider, wat voor hem een uiterst ernstig euvel is, doch ook voor de maatschap-
Pij. 5

In het voorafgaande hebben wij de functioneele risico's in groote lijnen als
berekenbaar aangestipt. Dit beteekent dat in de waardeeringen van vrager en
aanbieder een objectief kostenelement wordt ingevoerd. In principe staat niet vast
of het risico overgedragen wordt; in de vorige paragraaf zagen wij welk verschil
dit zal maken. In een realistische beschouwing zien we echter dat in de voor-
naamste cultuurlanden, de overdrachten naar de onderneming op basis van de
politieke :iiacht van de staatsgemeenschap in bepaalde verhot,dingen verplichtend
is gesteld. In de groei van de moderne onderneming is dit een economisch
logische figuur. Het beteekent dat de waardeering van de onderneming daalt,terwijl die van den arbeider constant blijft, zoodat, wanneer andere invloeden
niet in intensiteit en kracht gewijzigd worden een beperkte prijsverlaging, gerin-
ger echter dan de kosten van het risico optreedt. In geval van "individual bar-
gaining" is het duidelijk dat van een overdracht van de kosten moeilijk sprake is,
ondanks de aangeduide politieke machtsinvloed. Bij "collective bargaining"
echter is de tendens aanwezig tot "Ausgleichung" der mogelijke prijsverlaging en
de ingeschakelde kostenfactor.

Het is natuurlijk niet verantwoord a priori elk functioneel risico als bereken-
baar voor te stellen. Berekenbaarheid is een kwestie van historie, technisch
aangeduid door statistische wetmatigheden. In zooverre echter niet van bereken-
baarheid sprake is, komt de relatie tot het onberekenbare risico ter sprake. Niet
slechts echter dat elk functioneel risico niet noodzakelijk berekenbaar behoeft te
zijn, evenzeer komt een onbekendheid van ddn, of beide partijen met het risico
als normaal verschijnsel voor. In het algemeen is het economisch risico van den
arbeider onberekenbaar; doch ook dit weer niet steeds. Als gevolg van seizoen-
bewegingen komen bijvoorbeeld veranderingen in de vraag naar arbeid voor; dit
is in zeer vele gevallen berekenbaar en dan is er sprake van een berekenbaar
afzetrisico. Het is een bekend verschijnsel dat de seizoenarbeid hooger beloond
wordt, dan de "normale" arbeid. De waardeering van den arbeider moet ver-
hoogd worden, met een in de eerste plaats berekenbaar element. "Beslissend
voor de welvaart van den arbeider is toch niet in de eerste plaats de grootte van
zijn  dag- of weekloon,   maar de omvang  van zijn jaarinkomen", aldus  de  bijuitstek goed kenner van de arbeidstoestanden (Van den Tempel, "Macht en
Economische Wet", p. 270). Wanneer Smith de ongelijkheden in de inkomens
nagaat, somt hij als tweede oorzaak op "the constancy or inconstancy of em-ployment" (p. 92). Hij illustreert dit geval door naast elkaar te stellen den "jour-
neynian" welke "pretty sure" is van de vraag naar zijn arbeid en de "mason orbricklayer" voor wien deze vraag "depends upon the occasional calls of his
customer". Eenigszins primitief is Smith's opvatting dat vakkennis  in dit voor-
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beeld een beperkte rol speelt; om dit op de hem eigen wijze te verklaren haalt hij
als argument aan dat "chairmen in London during the summerseason are said
sometimes  to be employed as bricklayers". In groote lijnen  is de metselaar en
ook de opperman seizoenarbeider; afgezien van zijn bijzondere kwaliteiten ligt
het niveau zijner belooning hooger dan dat van den tegenhanger, welke niet
onderhevig is aan seizoensmatigheid. Wij moeten ons evenwel goed realiseeren,
dat niet slechts de kosten de belooning bepalen. Wanneer de duur van de sei-
zoenarbeid niet uitermate lang is, treedt een onvoldoende belooning van dit risico
op. Het normale verschijnsel is dan ook, dat de arbeider "dove-tailing" pleegt,
d.w.z. hij betracht in den tijd waarin zijn specifieke arbeid niet gevraagd wordt,
andere, minder specifieke werkzaamheden te vinden. Neemt de onderneming het
afzetrisico, dan treedt voor den arbeider een verlaging van het loon op; interes-
sante kostprijsproblemen treden op in het bijzonder, wanneer de onderneming
evenzeer "dove-tailing" doorvoert. Een directer op het doel gericht proces, in het
geval wanneer de zelfstandige verzekeringsfunctie wordt ingeschakeld; evenzeer
als deze op het gebied van de functioneele risico's optreedt is deze in geval van
dit berekenbaar afzetrisico mogelijk.

Moeilijker wordt dit probleem, wanneer het meer normale geval wordt inge-
schakeld, het onberekenbare afzetrisico, alsmede het onberekenbare prijsrisico.
Beide risico's typeeren de groote vrijheden, welke op het gebied van productie
en consumptie in hooge mate essentieel zijn voor onze huidige samenleving.

Het zou een speling der natuur zijn wanneer beide begrippen elkaar steeds
volledig zouden dekken; in de realiteit zijn dan ook steeds min of meer belangrij-
ke onevenwichtigheden te constateeren, met als gevolg dat eenig afzet als prijsri-
sico voor den arbeider bestaat. Als slecht risicodrager wenscht de arbeider het
afzetrisico van zich af te keeren; hij wil "vast" werk hebben: "Bestendig werk is
voor hem een uiterst begeerlijk goed" (Van den Tempel, p. 270). Het is niet
geoorloofd hiervan in een beoordeeling der waardeeringen te abstraheeren. Is nu
het belang van den arbeider uiterst groot bij een ruil, de overdracht mede omvat-
tende, voor de onderneming varieert dit o.a. met de arbeidsintensiviteit van het
bedrijf. Hierdoor wordt de kostprijs van het arbeidsloon (derhalve de prijs) ten
zeerste beinvloed. Waar in dit waardeeringsproces als onberekenbaar risico van
een uiterst subjectief oordeel sprake is, moet dit van groot belang zijn. Van den
kant van den arbeider, treedt in geval van overdracht evenzeer een herwaardee-
ring op; deze fluctueert van den normaten levensstandaard tot aan het naakte
levensonderhoud, als aangeduid in de bekende "IJzeren Loonwet".  Noch voor de
onderneming, noch voor den arbeider speelt het verleden een groote rol, het is
de visie op de toekomst welke de waardeering gebannen houdt. Knight drukt dit
proces zoo treffend uit: "The essential fact in understanding the reaction to this
situation" (de prijsvorming der productiemiddelen) "is that men are acting,
competing on the basis of what they think of the future" (p. 273) en verder (p.
274) "the whole calculation is in the future; past and even present condition
operate only as grounds of prediction as to what may be anticipated".

In de vorige paragraaf stelden wij dat het "prijsvormingsproces" van het
onberekenbare risico zich afspeelt in schakeeringen tusschen den geisoleerden
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ruil en den massalen marktruil. Nadert de prijsvorming van de prestatie van den
hooggekwalificeerden arbeider het eerst aangeduide proces, die van de minder
individueel optredende figuur van den minderen arbeider tendeert naar het laat-
ste.

Ten aanzien van het risico vormt elke onderneming een markt; hoe minder
gekwalificeerd de arbeid is, des te meer ondernemingen zijn in deze markt in te
schakelen, des te meer arbeiders omvat deze markt. Hierdoor treedt een zekere
objectiveering op van de uiterst subjectieve risicowaardeering van den arbeid, in
het bijzonder aan den kant van de vraag. Van den anderen kant is er in de mo-
derne onderneming een drang tot het behoud van een vasten kern. Zeer zeker dit
is niet a priori te dekken met eenig winststreven, zooals dat in deze onderneming
voorkomt, doch hier wordt gewikt en gewogen. Op grond van dit complex van
overwegingen wordt de actieradius van den oorspronkelijken wijden machtsector
ingeengd, doch hoezeer het ook schijnt dat wij het normale prijsvormingsproces
naderen, wezenlijk verschillende elementen kunnen optreden. Als gevolg hiervan
treden winsten en verliezen op. In verloop van tijd wanneer de onderneming
zonder afzet van haar producten geraakt, incasseert de arbeider de winst, de
onderneming het verlies; bij volbezetting van het bedrijf kan de ondernemer
lachen. Dit punt brengt nu op een volgend onberekenbaar risico op den arbeider
drukkend: het ondernemingsrisico. Wanneer toch de onderneming zonder afzetblijft en tenslotte den economischen dood moet sterven is het weinig zeker of de
overdracht van het inkomensrisico van den arbeider effectief is geweest. Dit
hangt af van zijn plaats in het risicoschema; deze plaats is, gelijk wij zagen nietde hoogste, nadert de laagste. Het is niet zeker dat de arbeider zijn volledigcontract wordt uitbetaald; het hangt van de aangeduide plaats in het schema af.
In den ruil van den arbeid speelt de overdracht van een - uiterst beperkt - deelvan het ondernemingsrisico een theoretische rol; theoretisch moet dit het loon
van den arbeider verhoogen. In uiterst riskante ondernemingen treedt het proces
in ruimere mate op; in de moderne samenleving echter is dit proces onbedui-
dend; wij zullen dit buiten beschouwing laten, te meer waar dit bij andere inko-
mensvormen duidelijker naar voren treedt. Bij de hoog gekwalificeerden arbeid
treedt dit proces scherper op; ook deze zullen wij doen rusten tot wij dit vraag-
stuk als geheel zullen bezien. Het laatste risico wat nog eenige aandacht verdient
is het prijsrisico van den arbeider.

Alhoewel het zich in feite veelvuldiger in ongewenschte gevolgen realiseert,
is de draagwijdte van dit risico in het algemeen beperkter dan het afzetrisico. Het
ongewenschte gevolg van het prijsrisico wordt vaak geaccepteerd, om grooter
leed, het ongunstige gevolg van het afzetrisico (d.i. werkloosheid) te ontgaan.Zoowel vrager als aanbieder worden getroffen door dit risico, doch ook hier is
het relatieve belang bij den arbeider het grootst. Men tracht uiteraard dit moeilij-ke prijsvormingsproces te voorkomen; men hanteert bijvoorbeeld zgn. "gliding-
scale" prijs bepalingen. In zooverre dit echter in practische toepassing nietafdoende blijkt, resteert een proces wat vrijwel gelijksoortig is aan dat van het
voorafgaande.

In groote lijnen hebben wij het verband van het arbeidsloon en het risico nu
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gevolgd. Treedt in het "prijsvormingsproces" van het onberekenbare risico een
belangrijke nadering tot de normale markt op, bij andere inkomensvormen is dit
volledig anders, temeer daar het ondernemersrisico hier een belangrijker rol gaat
spelen.

Den kapitaalverschaffer zagen wij als een goed risicodrager. In de sociale
verzekering ten aanzien van het berekenbare risico speelt hij geen rol van beteke-
nis. Functioneele risico's zijn trouwens meer aan den consument gebonden dan
aan zijn productieve werkzaamheid. De overdracht ligt ook niet in de sfeer van
den "kapitaalruil" doch is een zelfstandige daad, buiten het ondernemingskader
naar de zelfstandige verzekeringsfunctie. Naar de draagkracht kan het hun voorts
toegestaan zijn de dracht zelve te bewerkstelligen.

Het onberekenbare deel van het risico van den kapitaalverschafer, in zooverre

dit gelegen is in het afzet/prijsrisico, vertoont belangrijke verschilpunten met dit
risico voor den arbeider. De oorzaak hiervan is gelegen in de volkomen verschil-
lende situatie op kapitaal- en arbeidsmarkt. Het belangrijkste verschil is hierin
gelegen, dat op de kapitaalmarkt de handel (lees bankwezen) hierop een domi-
neerende plaats heeft, terwijl op de arbeidsmarkt practisch een dergelijke figuur
ontbreekt. De handel plaatst zich tusschen den oorspronkelijken vrager en aan-
bieder van kapitaal en deelt daardoor de kapitaalmarkt in twee deelen, welke een
volkomen verschillend gezicht hebben. Als wezenlijk aan den handel, cumuleert
en distribueert deze goederen. In het cumulatieproces is de handel vrager, de
spaarder aanbieder; in het distributieproces de handel aanbieder, de ondernemer
vrager. Deze twee deelmarkten hebben nu een volkomen verschillend karakter,
door in de eerste deelmarkt "ein Auszerst zersplittertes und nicht fachkundiges
Angebot einer fachkundigen, wirtschaftlich hoch ausgebildeten und noch dazu
ziemlich zentralisierten Nachfrage gegener (steht)"; in de tweede deelmarkt "sind
Nachfrage und Angebot gleich fachkundig, und stehen beide stark unter der
Einwirkung der Verwerkungsm6glichkeiten des Kapitals"; aldus drukt Heller dit
verschil uit (p. 142/143). Heller concludeert dan tot een sterker schommelen van
de kapitaalrente, een veel beperkter "Schwerfdlligkeit" van de tweede deelmarkt
in verhouding tot de eerste. Deze onderscheiding in de kapitaaimarkt, door velen
verwaarloosd. is te essentieel om buiten beschouwing te laten. Als steeds vervult
de  handel  hier de "opslagfunctie";  den tijd welke deze opslag in beslag neemt,
draagt zij de haar in die functie eigen functioneele risico's, welke als deelen van
het eigen risico van den oorspronkelijken vrager en aanbieder worden overgeno-
men; de handel treedt hier op als risicodrager. Om de prijsvorming der overge-
dragen risico's te kunnen beoordeelen, dienen wij dus beide processen te bezien.
Voorts is het van belang enkele belangrijke verschilpunten met de arbeidsmarkt
te volgen.

Kapitaa16 is in belangrijker mate beweeglijker dan arbeid; de materieele, doch
in het bijzonder personeele hindernissen zijn in beperkter mate aanwezig. Niet-
economische factoren spelen op de kapitaalmarkt een beperkter rol. Machtsfor-
maties zooals deze zich op de arbeidsmarkt moesten ontwikkelen, zijn, zeer
zeker in het eerste deelproces in veel mindere mate aanwezig. Is de arbeider als
zoodanig verplicht tot aanbod, de kapitaalverschaffer kan dit achterwege laten en
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daardoor evenzeer een inkomen behouden: hij kan verteren.
Wenden wij ons thans wederom tot de risico-overdrachtsprocessen op de kapi-

taalmarkt, dan valt het op dat het afzetrisico voor den kapitaalverschaffer veel
minder intensief is als voor den arbeider. In de eerste plaats is hij niet verplichttot afzet; hij toch vormde zijn ruilobject mede om in perioden dat zijn inkomens-
bron niet zou vioeien, economisch in leven te blijven. Van den anderen kant
blijkt de handel een continue vraag naar zijn besparingen te ontplooien, een
vraag, welke wisselt, doch in principe steeds aanwezig is. Zeker is het afzetrisi-
co niet afwezig, maar het speelt niet een belangrijke rol. Het vertoont niet die
heftige reactie als dat met de arbeid het geval is; de arbeidsmarkt mist een schijfwelke in de risicoverdeeling in geval van de kapitaalmarkt is ingeschakeld. Het
prijsrisico echter spreekt, in tegenstelling met de arbeidsmarkt een belangrijker
rol. De handel tracht dit risico op den aanbieder te doen rusten; de praktijk
weerspiegelt zich hierin. Men tracht dus het prijsvormingsproces te ontgaan. Wil
dan ook de aanbieder zich "coute que coute" van dit risico ontdoen, derhalve een
vaste rente incasseeren, dan zijn de offers aan zijn zijde belangrijk. Dit prijsvor-
mingsproces van dit onberekenbaar risico is dan het normale. Volkomen in de
geisoleerde ruilsfeer ligt dit niet, waar een belangrijk deel van het aanbod den
wensch tot risicobeperking, tot risico-uitschakeling koestert. De ongunstige
positie van het aanbod wordt hierin gedemonstreerd; politieke macht van de
Staatsgemeenschap treedt op om dit proces te beteugelen door bijvoorbeeld de
stichting van rijksspaarbanken, waardoor aan den aanbieder eenige steun wordt
verleend.

In de distributiesector treedt het afzetrisico weer in scherper mate op. In het
algemeen schuwt hier de handel het risico en is slechts in beperkte verhoudingen
bereid risico's te aanvaarden. Doch het geheele proces van prijsvorming op de
kapitaalmarkt van afzet- en prijsrisico wordt overschaduwd door een volkomen
ander proces, het prijsvormingsproces van het risico van verlies van het kapi-taal:

Wordt het afzet- en prijsrisico volkomen verwaarloosd in de theorie, hier
treedt een risico naar voren dat zeker belangstelling heeft; aan den prijs van dit
risico heeft men algemeen in theorie den naam risicopremie gegeven. Wij vinden
deze risicopremie reeds bij Smith, doch evenzeer bij Heller, Cassel en andere
hedendaagsche auteurs; zij allen vermelden dit element, wijden er enkele alge-
meenheden aan om zich daarna terug te trekken op de studie van de "reine
Zins". Deze risicopremie, aldus drukt Cassel  het  uit,  "wird nach ihren eigenenGesetzen reguliert und hat theoretisch nichts mit dem Zins gemeinsam" (p. 188);en zoo wordt de studie van de kapitaalrente beperkt tot de studie van de beloo-
ning voor het "warten" ("waiting"). Al is deze prestatie ("warten") zeker typischaan het kapitaal gebonden, evenzeer  is  dit het geval met "uncertainty-bearing".(Zie § 5 van dit hoofdstuk). Een kapitaalrenteverklaring waarin dit element niet
volkomen gelijkberechtigd behandeld wordt, is naar onze mening onvolledig.De gedachtengang omtrent de risicopremie, in zooverre behandeld in de
theorie, is nu ongeveer als volgt.8 Tegen het risico van kapitaalverlies kan zich
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de schuldeischer niet beschermen, door middel van een verzekeringspremie
zooals dit het geval is bij het risico van brand e.d. Hij verlangt derhalve van den
schuldenaar een premie in de rente, welke, wanneer het verlies niet intreedt, zijn
vermogen vergroot. Hoe grooter het risico, des te grooter de premie; in eerste
instantie hangt de grootte van het gevaar af van verschillende persoonlijke eigen-
schappen van den schuldenaar (capaciteiten, financieele reserves e.d.). Een

belangrijke rol speelt voorts het doel van de besteding door den schuldenaar.
Over het algemeen acht men het risico bij productieve besteding beperkter dan
bij consumptieve besteding. Waar in het laatste geval bijvoorbeeld de risicopre-
mie belangrijk kan zijn en derhalve een hooge kapitaalrente voor komt, zien we
een Overheid met zgn. woekerwetgeving in tijden dat inderdaad nog niet sprake
was van een eenigszins massale markt. Anti-woekerwetten kent elke samenle-
ving.

In die wetgeving kwamen uitzonderingen voor, wanneer sprake was van
bijzondere gevaren (foenus nauticum); naar oud joodsch recht mocht van den
koopman een hoogere dan normale rente worden genomen. Dispensatie treedt
derhalve in het algemeen op in geval van productieve leeningen. Wij zien de
woekerwetgeving nauw in samenhang met het risico van kapitaalverlies; de
grootte van het risico van kapitaalverlies is afhankelijk van de besteding, in geval
van een productief doel dus afhankelijk van den uitslag van de productie, en
daardoor ook afhankelijk van het risico in de productie (in wijden zin). Concreti-
seeren wij deze gedachten en laten den kapitaalverschaffer kapitaal uitleenen aan
den ondernemer, welke het als zoodanig voor productiedoeleinden besteedt. De
terugbetaling is dan afhankelijk geworden, het risico van den kapitaalverschaffer
derhalve, van den uitslag van de productie. Mislukt deze dan kan, tenzij de
ondernemer over adequate reserves beschikt, van een terugbetaling geen sprake
zijn.  Zien  wij den ondernemer "empty-handed",  dan is duidelijk dat het risico
van de onderneming, gedragen wordt door den kapitaalverschaffer in het alge-
meen. Onmiddellijk derhalve wanneer wij ons los kunnen maken van den kapita-
list-ondernemer, is het noodzakelijk eenig kapitaalverschaffer als zoodanig in te
schakelen als de drager bij uitstek van het ondernemingsrisico. Dit is trouwens
reeds het geval wanneer de kapitalist-ondernemer geen absolute zekerheid kan
geven, dat de terugbetaling onafhankelijk is van het resultaat van de onderne-
ming. In de moderne theorie wordt de ondernemer als "empty-handed" be-
schouwd; als zoodanig is binnen de functies in de onderneming, de kapitaalver-
schaffer als risicodrager bij uitstek aangemerkt. (Vergelijk Hoofdstuk III).

Vestigen wij thans onze aandacht aan de verklaring van het ondernemersinko-
men, dan hebben wij gelegenheid beide in gecombineerd verband te behande-
len.9

Uitgangspunten voor deze beschouwing zijn:
a)   de ondernemer is een relatief even slecht risicodrager van het onderne-

mingsrisico als de arbeider. Als zoodanig ligt dit op het kapitaal van de
onderneining;

b)    waar de prijs ook andere elementen dan kosten omvat, ontstaat een over-
schot (positief of negatief) dat in eerste instantie de onderneming toevalt;
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c)    het inkomen van den ondernemer is geen prijs;
elementen welke in het voorafgaande voldoende duidelijk naar voren zijn ge-
bracht.

Wij zagen het inkomen van den kapitaalverschaffer als kapitaalrente, dat van
den arbeider als loon, dat van den ondernemer als ondernemerswinst gekwalifi-
ceerd.

Op basis van de samenwerking in de onderneming worden deze bereikt. De
onderneming zelf streeft winst na door een overschot van opbrengst boven
kosten. In het laatste element komen de inkomens als prijzen van de eerste twee
groepen van medewerkers, het overschot wordt met ondernemingswinst betiteld.
(Zie in dit verband bijvoorbeeld Heller, p. 150).

Het vreemde nu is dat men bij een realistische beschouwing van dat overschot
weer een verdere verdeeling ziet. Bepaalde vormen van arbeid en kapitaal zijn
daarin zgn. winstdeelend. Ook anderen dan de ondernemer zouden derhalve
ondernemerswinst ontvangen.

Uiteindelijk heeft deze gedachtengang tot veel misverstand aanleiding gegeven.
Hij toch die loon ontvangt is arbeider, hij die ondernemerswinst ontvangt kanmen analoog de titel van ondernemer niet onthouden. Cobbenhagen wijst er op
(p. 51) "dat er nog steeds economisten zijn die er niet toe kunnen besluiten deze
titel  aan de aandeelhouders te onthouden". Beteekent dit een terugtocht  naar het
klassieke ondernemersbegrip van ondernemer-kapitalist, respectievelijk tenopzichte van de arbeid tot de figuur van Say, ondernemer is hoog gekwalificeer-
de arbeid.

Slechts door een nauwkeurige onderscheiding in ondernemingswinst en onder-
nemersinkomen is dit complex van moeilijkheden ter zijde te schuiven.

De onderneming streeft winst na; haar functionaris, de ondernemer, projec-
teert een bepaalde combinatie van kapitaal en arbeid en zet deze door. Deze
laatste daad impliceert risico's. Dit winstbelemmerend element moet bestreden
worden. Onder zijn leiding voert hij met hoog gekwalificeerde arbeiders een
doelbewuste risicobeperkingspolitiek. Dat hun belooning geheel of ten deele
afhankelijk wordt gemaakt van het resultaat, de uiteindelijke winst van de onder-
neming, is in dit kader een rationeele wijze van belooning.

Het risico van de onderneming is beperkbaar, doch in wezen onberekenbaar.
Daar derhalve de mogelijkheid van ongewenschte gevolgen (i.c. verlies) bestaan
blijft. impliceert dit de functie te ontdekken welke de capaciteit bezit deze gevol-
gen te dragen. Hiertoe is gedisponeerd de kapitaalverschaffer, over wiens functie
de onderneming beschikkingsmacht bezit uit hoofde van haar aankoop van de
productieve prestatie  van het kapitaal.   Naar  de mate waarin het kapitaal risico-
dragend is, vindt belooning boven die harer productieve prestaties plaats.Wordt deze risicodracht beloond met een vaste prijs, dan vergroot men daar-door de mogelijkheid dat de winst in verlies overslaat, zooals dit bij elke kosten-
factor het geval is. In het belang van kapitaalverschaffer, doch vooral van onder-
neming, is het deze belooning afhankelijk te maken van de uiteindelijke winst.
De belooning uit de ondernemingswinst van alle drie gegadigden is zoodoendeafhankelijk van eenige prestatie ten opzichte van het ondernemingsrisico.
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Een bijzonder aspect krijgen deze verhoudingen door de complementariteit der
werkzaamheden ten opzichte van het ondernemingsrisico. De kapitaalverschaffer
draagt het risico van de onderneming. Ter beperking van het eigen inkomensrisi-
co werkt hij mede tot risicobeperking in de onderneming. De laatste taak echter
is gespecialiseerd in handen van den ondernemer en zijn directe discipelen,
welke groep de kapitaalverschaffer dan ook waardeert: hij is bereid tot eenige
belooning. De hoog gekwalificeerde arbeider, een vrij onbekende figuur in de
theorie, wordt  o.a. door Heller als volgt  (p. 134) geteekend:

"Die Verwendung gut kwalifizierter ruhriger und hBheren ethischen AnsprO-
chen entsprechender Personen erhi;ht die Rentabilitat der Unternehmung erheb-
lich, Demgemass ist auch die Einschiitzung der kwalifizierten Arbeit seitens des
Unternehmer eine viel h8here. Hierbei wird stark individualisiert, weil eben je
h6her die Leistung, desto individueller ihr Charakter" en verder "die Leistung
haherer Angestellter (wird) durch enge VerknOpfung des Eigeninteresses mit
dem Interesse der Unternehmung stark erh8ht. Hieraus ergibt sich oft die Beteili-
gung der hOchsten Angestellten am Gewinne der Unternehmung".

Hij werkt dus in belangrijke mate mede tot de rentabiliteit der onderneming en
als zoodanig verricht hij risicobeperkende werkzaamheden. Evenmin als de
ondernemer is hij een goed risicodrager en als zoodanig even beperkt. De onder-
nemer zelve specialiseert zich in de risicobeperking. Uiteraard is hij bereid de
hoog gekwalificeerde arbeiders te beloonen, zeer zeker ook het kapitaal voor de
risicodracht. Zonder de mogelijkheid van risicodracht van het ondernemingsrisi-
co is hij tot werkloosheid gedoemd.

Gelijk wij in het voorafgaande stelden, is onderneming en risico onverbreke-
lijk verbonden. Wordt de onderneining ontlieven van het risico, dan bestaat niet
de mogelijkheid van winst: wie niet waagt, zal niet winnen. Belangrijke functio-
neele risico's zijn uit het ondernemingskader te bannen; verdwijnt echter het
afzetprijsrisico van onderneming en inkomenstrekker, dan verdwijnt de effectivi-
teit van het spel van waardeeringen in de prijsvorming, basis voor de winst van
de onderneming. Ondernemingswinst is naar onze meening dan ook het correlaat
voor het risico. Met het verdwijnen van het risico schrompelt de ondernemer
ineen tot een gekwalificeerd arbeider; risicobeperking en -dracht zijn overbodig.
Correlaat voor dit ondernemingsrisico is niet de ondernemerswerkzaamheid,
evenmin als de andere evenzeer met het risico verbonden functies.

Specialiseert zich het kapitaal op de dracht, ondernemer en directe medewer-
kers spitsen zich op de beperking toe. De ondernemer specialiseert zich niet
alleen in de commercieele zijde van zijn taak. Ook in de technische sfeer, de
kosten, liggen risico's. Technische zoowel als commercieele kwaliteiten moet hij
bezitten.

Hierin is nu de basis voor de verklaring van zijn inkomen gelegen. In de
inkomensleer was niet te weerspreken de stelling dat het inkomen van den onder-
nemer geen prijs was. Kan men in zekere zin spreken van een massaliteit in de
vraag (bij het kapitaal) en zal hier ook een waardeering tot stand komen, de
ondernemer, het aanbod is echter niet massaal van aard.

Vervangbaarheid van aanbod is hier onbekend, tenslotte toch de basis voor de
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prijsvorming de kern van de leer van de grenslagen. Wij zagen in de behandeling
der belanghebbenden bij het ondernemingsrisico een onderlinge waardeeringjegens elkaars prestaties. Beperken wij ons tot de verhouding kapitaal - onderne-
mer (een behandeling van de hoog gekwalificeerde arbeid brengt hierin geen
principieel verschil), dan zien we een waardeering bij den ondernemer van het
kapitaal als risicodrager, alsmede een waardeering bij den kapitaalverschaffer
jegens zijn eigen inkomensrisico, welk laatste een waardeering voor de onderne-
mer inhoudt als beperker van zijn inkomensrisico. Zelfs in een maatschappelijk
geisoleerde ruil zal hier een regulator ontstaan. In het verband van de markt
welke voor het kapitaal aanwezig is, leidt dit tot de maatschappelijke ruil met als
resultaat de regulator van de prijs.

Het proces van de geTsoleerde ruil speele zich nog af in de familie-onderne-
ming. Kapitaalverschaffer is hier een beperkte groep van aandeelhouders. Debelooning van het kapitaal voor de risicodracht kan men de risicopremie noemen.
Deze treedt hier in de ideale vorm als recht op winst op en wordt dan ook
uitgedrukt in een vastgesteld percentage van deze winst. De hoogte van dit
percentage is het resultaat der waardeeringen. Waar de grenswaardeeringen, alsiedere vorm van geisoleerde ruil, ver uiteen kunnen liggen, ligt hier een belang-rijk terrein voor de machtsfactor, welke echter in dit beperkte verband specifieke
aspecten vertoont.

Dit proces van geTsoleerde ruil is niet karakteristiek voor het verdeelingspro-ces. In de moderne onderneming treedt een zeer gemengd gezelschap van kapi-taalverschaffers op, met juridisch misschien groote, economisch beperkte ver-
schillen. De bepaling van de risicopremie speelt zich voor de moderne onderne-
ming af op de markt. De verschillende vormen van het kapitaal vinden hun eigen
deelmarkt, welke echter onderling met elkaar in verband staan. Op deze markt
nu staan tegenover elkaar ondernemer en kapitaalverschaffer, deze laatste in
belangrijke mate vertegenwoordigd door de handel. Uiteindelijk is het evenwel
een proces tusschen ondernemer en kapitaalverschaffer. Dit prijsvormingsproces
heeft zeer bijzondere aspecten.

Risicodracht was, gelijk wij zagen, een tweedimensionale grootheid. Die
kapitaalvorm welke als vorm onbeperkt te binden is aan de onderneming geniet
de hoogste waardeering. Gezien het continuReitskarakter van de onderneming is
een bepaalde basis van kapitaal van deze vorm van noode. Voor deze is de
grenswaardeering van den ondernemer dan ook het hoogste, evenzoo als de
grenseisch van den aanbieder. Wanneer deze basis gelegd is, kan kapitaalver-schaffing voor beperkte termijnen plaats vinden. De risicodracht van deze kapi-
taalvorm neemt af, naarmate het basiskapitaal, de eerste weerstand, grooter is enverzwakt daarmee de waardeeringswijzen van de risicopremie.

Een nieuwe complicatie ontstaat echter door het feit dat het ondernemingsrisi-co onberekenbaar is. De logische waardeering van den vrager kleedt zich danook in de vorm van een reclit op winst. Gebaseerd op eigen inkomensrisico is diteen weinig geschikte waardeeringsvorm voor den kapitaalverschaffer. Een be-
paalde groep van kapitaalverschaffers zal met een prijs in de vorm van "recht opwinst" genoegen nemen. De belegger, welke de grootste zekerheid van inkomen
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nastreeft, waagt  zich  niet  op  deze  markt.  eveninin  als de handel. Den belegger
is zekerheid van inkomen een offer waard; hiertoe is hij bereid zijn waardeering
lager te stellen dan de verschaffer van het basiskapitaal.  Waar de ondernemer de
beschikkingsmacht heeft verkregen over een basis risicodrager, zal zijn waardee-
ring van de door hem te betalen risicopremie eveneens dalen. De zekerheid van
inkomen vereischt in deze vorm van kapitaalverschaffing voor de risicopremie
een prijs welke dan gezamenlijk met de "reine Zins" het uiteindelijke inkomen
vormt, in tegenstelling tot het wisselvallige recht op winst.

De beperkte risicoverhoudingen leiden in dit geval tot de prijs in de normale
zin van het woord. In dit geheel treden interessante tendensen op. Hoe grooter
het basiskapitaal, eventueel verhoogd met eigen besparingen is, hoe beperkter de
laatste risicopremie. Hoe grooter het vertrouwen in de capaciteit van den onder-
ne,ner, hoe lager de prijs van elke vorm van risicopremie. Hoe grooter de
besparingen in de onderneming, te kleiner het recht op winst aan nieuw verschaft
basiskapitaal.  In dit geval treedt zelfs afstooting van basiskapitaal  op.

De markt gaat het ondernemingsrisico beoordeelen. Naarinate het inkomensri-
sico verbonden aan het basiskapitaal afneemt - dividendnivelleering - interim
dividend e.a. - in die mate neemt de relatieve juistheid der beoordeeling toe. Een
karakteristiek blijft echter: de onberekenbaarheid van het risico en dus de feiI-
baarheid  van de markt in haar prijsoordeel. Evenals voor de winstaanspraak van
het kapitaal, ontstaat ook voor de hoog gekwalificeerde arbeid een prijs op de
markt. Wanneer van de som van drie deelen twee delen bepaald zijn, dan is het
derde deel bekend. Het ondernemersinkomen is aldus het verschil van de onder-
nemingswinst en de som van de prijzen welke de markt voor de winstaanspraken
bepaalt. Het ondernemersinkomen staat hierdoor onder invloed van de prijsvor-
ming. In de eerste plaats doordat in de prijsvorming van de andere componenten
de waardeering van de prestaties van de ondernemer een rol speelt, in de tweede
plaats in zooverre de ondernemingswinst onder invloed van de prijsvorming
staat.

Het ondernemersinkomen heeft een residukarakter, is gevolg van de prijsvor-
ming, doch zelve geen prijs. Gelijk aan de ondernemingswinst is het niet; slechts
een deel ervan, in zooverre dit boven is duidelijk gemaakt. Door analyse van het
risico-element kwamen wij tot een andere conclusie ten opzichte van het onder-
nemersinkomen, als ten opzichte van de functie van den ondernemer, dan de
heerschende leer. Begrippen als superdividend, tantibme e.d. duiden voldoende
aan dat ondernemingswinst en ondernemersinkomen niet gelijkvormig zijn. Wat
voor de onderneming te rijmen is, is dit niet voor den ondernemer. Draagt de
ondernemer zeker niet het ondernemingsrisico, de onderneming doet dit weI.

Wanneer de theorie de ondernemerswinst lange tijd verklaarde als prijs voor
de risicodracht, dan is dit om twee redenen aanvechtbaar. Eenerzijds is deze
winst geen prijs, anderzijds is deze niet de drager van het risico. Had men
slechts gesteld dat de ondernemingswinst voortspruit uit het risico dat zij draagt,
zoo waren vele misvattingen voorkomen. Los van het ondernemingsrisico staat
het inkomen van den ondernemer niet; de opvatting hem tot drager hiervan te
promoveeren is in strijd met de realiteit.
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Ondernemingswinst is bij definitie het verschil tusschen opbrengst en kosten.
Beide vertoonen in de ruilverkeersmaatschappij de geldsvorm. Kosten ("expen-
ses") in het bijzonder zijn de voor de productie van behoeftebevredigingsmidde-len noodzakelijke gelduitgaven. Winst is nooit element van kosten evenmin als
de risicopremie van den kapitaalverschaffer als de belooning voor zijn risico-
dracht. In de practijk van het dagelijksche leven zien we evenwel vele vormen
van risicopremie welke als kosten worden behandeld en terecht.

Elke rationeel economische handeling jegens het risico vindt een belooning.
Niet alleen is elke handeling jegens het risico nuttig, de handelingen zelveeischen een capaciteit, welke laatste in beperkte mate aanwezig is. De vormen
van risicopremies, van de belooningen derhalve, zijn legio. In elke vorm vanrisico-dracht en -beperking ligt de basis voor een belooning, van een risicopre-mie.

Wanneer wij tenslotte hieraan nog eenige aandacht besteden, dan onderschei-
den we allereerst de vormen, verband houdende met:

I. De risicodracht

Naar berekenbaarheid en soort onderscheiden wij dan:a)    de belooning voor de dracht van gelijksoortige berekenbare risico's;
b)    de belooning voor de dracht van gelijksoortige onberekenbare risico's;
c)    de belooning voor de dracht van resteerende onberekenbare risico's.

Het eerste gevalis eenvoudig. Het is de premie welke betaald wordt gelijk aan
de verzekeringsmaatschappij. Voor deze premie, berekenbaar als zij is, vormt
zich op de markt een prijs welke volkomen overdracht impliceert.Het tweede geval brengt de belooning van de speculatievorm ter sprake.Hiervoor bestaat geen prijsvorming. De belooning, het inkomen van deze functie
is een gevolg van de prijsvorming en residuaal van karakter. In wezen is hier
ook sprake van in het laatste geval, zij het met andere facetten.

De individueele drager, inkomenstrekker of onderneming, heeft hiervoor een
organische functie: private besparing. De onderneming beschikt binnen haarorganisme, in tegenstelling tot den inkomenstrekker, over meerdere
risicodragende functies, in het bijzonder de kapitaalverschaffer.Naar de mate van risicodracht worden deze beloond. Voor die vorm, welke
het risico in sterke mate draagt, ontstaat de prijs in de hiervoren vermelde speci-fieke figuur van het recht op winst, voor de lager gegradeerden ontwikkelt zich
een prijs in geldsvorm. Prijsvorming vereischt een markt en deze is niet in de
onderneming zelve gelegen. Als inkomenstrekker is die voor kapitaalverschaffer,doch ook arbeider en ondernemer, buiten de onderneming gelegen. In wezen iselke functie in de onderneming, dus ook arbeider en ondernemer, risicodragervan de ondernemingswinst. Als zoodanig worden zij dan ook beloond met een
risicopremie welke echter voor zeer beperkte risicodragers zeer beperkte vormen
aanneemt. De dubbele figuur van den inkomenstrekker, nl. in en buiten de
onderneming, brengt ons tot wederzijdsche risicodracht, welke voor ondernemingen inkomenstrekker individueel risicobeperking inhoudt.
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II. Risicobeperking

Ook deze economisch nuttige daad vindt een belooning welke grooter dient te
zijn dan het gebrachte offer. Voor dit laatste wordt een prijs gevormd, bijvoor-
beeld in de prijzen van de tegen het risico gesubstitueerde productieve prestaties.

In de verticale verhouding tusschen onderneming en inkomenstrekker van
wederzijdschen aanbieder en vrager hebben we dit proces in het voorafgaande
geteekend. De onderneming ontvangt van den inkomenstrekker een risicopremie,
wanneer hij deelen van dit inkomensrisico overneemt; omgekeerd ontvangt de
inkomenstrekker een risicopremie wanneer hij deelen van het ondernemingsrisico
op zich neemt. Deze uiten zich in prijzen.

Voor de onderneming is winst het totaal van negatieve en positieve risicopre-
mies, te betalen of te ontvangen voor de beperking in dracht. De grootte hangt
af van de risicobeperkende werkzaamheid in de onderneming, welke functie in
het bijzonder door den ondernemer wordt verricht. Ter stimuleering wordt zijn
inkomen veelal afhankelijk gesteld van de winst.

"Das   Risiko   wird dem Unternehmer nicht bezahlt", stelt Heller  (p.    151)
terecht. Zijn werkzaamheden als risicobeperker echter wei. Het resultaat hiervan,
niet berekenbaar, wordt dan ook een afhankelijke in zijn inkomen. Nu geeft
risicobeperking niet het geheele karakteristiek van den ondernemer aan. Om
winst te kunnen verkrijgen voor de onderneming moet hij daden stellen, risico's
nemen. Zo komen wij er toe den ondernemer te identificeeren met de leiding van
de risicopolitiek van de onderneming.

Wij stelden het begrip kosten als de voor de productie noodzakelijke gelduit-
gaven. Winst noch aanspraken op winst maken deel hiervan uit. In het bijzonder
in de bedrijfseconomische theorie doet zich de vraag voor in hoeverre de beloo-

ning voor het kapitaal at of niet kostenelement is. De vraag spitst zich in het
bijzonder toe in hoeverre het eigen kapitaal - basiskapitaal - hierin behoort voor
te komen. Productie vereischt kapitaal als productieve prestatie van het "warten".
Als zoodanig bestaat er geen verschil tusschen de verschillende kapitaalvormen
en komen derhalve als kostenelement voor. Het verschil in vormen moet derhal-

ve gelegen zijn in de risicopremie.   In de moderne onderneming demonstreert
zich het verschil in vormen bijvoorbeeld in de scheiding tusschen eigen en
vreemd kapitaal. In wezen is dit risicopremie. Het vreemd kapitaal heeft geen
winstaanspraak, eigen kapitaal wel. Dat het eerste kostenelement is, is met de
definitie der kosten duidelijk.

Conclusie is dat van alle kapitaatvormen de "reine Zins" als kostenelement

optreedt. In zooverre de risicopremies als gelduitgaven optreden, ook deze. Voor
het inkomen van den ondernemer geldt hetzelfde. In zooverre dit een risicopre-
mie beteekent - als belooning voor zijn risicopolitiek -kan deze, in zooverre deze
de vorm van winstaanspraak aanneemt, geen kostenelement zijn. De leer van het
ondernemersinkomen moet ons op een ander facet der theorie brengen, waarme-
de een andere confrontatie met het risico van noode is: de leer der statica en

dynamica.
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§ 3. STATICA EN DYNAMICA10

De ontwikkeling der opvattingen omtrent het ondernemersinkomen stuitte in de
statische beschouwingswijze der theorie op het probleem dat de prijs slechts
kosteneletiienten kan oinvatten. Deze gedachtengang leidde tot de opvatting het
ondernemersinkomen te zien als belooning, als prijs voor eenigerlei productieve
prestatie; naar prestatie wisselt de opvatting.

Smith zag er in het bijzonder in de belooning voor het ter beschikking stellen
van kapitaal, Say voor de speciale arbeid, Stuart Mill voor het te dragen risico,
waarbij zij opgemerkt dat bij allen, deze drie vermelde elementen aanwezig zijn.Deze oplossingen deden in toenemende mate de realiteit van den ondernemer
geweld aan. Om uit deze moeilijkheid te geraken kwamen drie mogelijkheden ter
benadering naar voren:
1)   Met instandhouding van de leer dat de prijs alleen kostenelementen kan

omvatten, het ondernemersinkomen op analoge wijze als kostenelement uit
te schakelen als Ricardo met de grondrente deed, derhalve verklaring als
differentiaairente.

2)    Omverwerping van de leer dat de prijs slechts kostenelementen omvat.
3)     Omverwerping van de inkomensverdeeling als eenig economisch verschijn-

sel door de factor macht als verklaringsfactor in te schakelen.
Elk dezer verklaringswijzen heeft haar plaats gevonden in de moderne leer.

Het kan niet ontkend worden dat de ondernemerswinst afhankelijk is van diffe-
rentiaalverhoudingen. Deze zijn echter, zooals Marshall dit voorstelt, van tijde-
lijk karakter (zijn begrip "quasi rent"); als zoodanig zijn deze renten geen perma-
nent aanwezige factor in het verdeelingsproces. Deze leer, voornamelijk verte-
genwoordigd door F.A. Walker, brengt echter het belangrijke element naar
voren dat het ondernemersinkomen gevolg is van de prijsvorming.

Zoowel de Grensnutschool als de met haar verbonden Mathematische School
bliezen de oude klassieke stelling, dat de prijs enkel kostenelementen kan omvat-
ten, nieuw leven in. Noch in de toerekeningsleer, noch in de leer van het markt-
evenwicht is een plaats voor eenigerlei winst. Binnen dit kader een oplossinggevonden te hebben is de verdienste van J.B. Clark's frictietheorie, welke een
mogelijkheid voor het ontstaan van winst aanwezig acht in de bestaande onjuist-
heden en variaties in het mechanisme van de markt.

Teineer waar de ondernemer op twee markten werkzaam is. van indirecte als
directe behoeftebevredigingsmiddelen, is het mogelijk dat hij daaruit bepaaldewinsten kan verkrijgen. In deze opvatting is een smalle basis gelegen voor een
doorbreking van de hardnekkige klassieke stelling der kosten. Clark deed een
verdere stap ter verklaring van het ondernemingsinkomen door inschakeling der
dynamische beschouwingswijze. Die krachten welke in de statische opvatting de
vorming van winst in de weg staan door de prijs, op beperkte variaties na, met
de kosten gelijk te maken, zijn in een ontwikkelingsphase, waar concurrentie in
eerste instantie ontbreekt, afwezig.

Grootere ondernemerswinsten kunnen alleen hierdoor verklaard worden. In het
bijzonder Josef Schumpeter heeft deze gedachtengang verder verduidelijkt. De
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doorvoering van "Neue Kombinationen" door den ondernemer verstoort bij hem
het statische evenwicht waarin prijs en kosten overeenstemmen. Het optreden
van evenwichtsherstellende krachten der concurrentie vereischt tijd. Wanneer
deze krachten hun volle ontplooiing bereikt hebben, treedt een nieuwe statische
evenwichtstoestand in.

Clark's frictieleer wordt door Schumpeter terzijde geschoven; de onderne-
merswinst is bij hem aleen verklaarbaar in de dynamische beschouwingswijze.

De opvatting als zou de ondernemer respectievelijk ondernemerswinst typische
dynamische probleemen zijn, is in de moderne theorie verder verbreid. Risico,
als verklarend element voor het ondernemersinkomen toch, is nauw verbonden
met "Neue Kombinationen", dynamisch begrip bij uitnemendheid. De grenslijn
tusschen de abstracties dynamica en statica dient men derhalve scherp te trekken.

De onderscheiding statica-dynamica, afkomstig uit de natuurwetenschap, werd
via Comte's invoering in zijn Sociologie, door J. Stuart Mill in de economische
theorie overgeplant.  In het vierde boek zijner Political Economy (Influence of the
Progress of Society on production and distribution, Deel II, p. 210) entameert hij
"a theory of motion" in tegenstelling met de in de vorige boeken behandelde
"theory of equilibrium" ofwel, zooals hij zich verder uitdrukt, "the Dynamics of
Political Economy" tegenover de "Statics" (p. 210). Hierdoor werd aan de
economische theorie een nieuwe beschouwingswijze toegevoegd, welke haar
beoefenaars natuurlijk de noodige onderlinge tegenstellingen bracht. Vele achtten
zich geroepen de inhoud van deze begrippen nader te omlijnen.

Streller geeft in zijn "Statik und Dynamik in der theoretischen National6kono-
mie" een beeld omtrent de verschillende inhoud welke deze begrippen bij de
theoretici hebben. Daaruit kan men concludeeren dat statica, zoowel als dynami-
ca methodische hulpmiddelen zijn ter benadering van bepaalde economische
problemen, wier onderscheid gelegen is in een verschil in abstractie graad.

De benadering van het eene complex van problemen vereischt een andere
graad van abstractie dan die van een ander. De acceptatie hiervan impliceert de
stelling dat bij beiden van abstractie sprake is en dat dus noch statica, noch
dynamica realiteit  zijn." Zeer duidelijk treedt,   naar onze opvatting,  deze  ge-
dachtengang bij Cassel in zijn "Theoretische Sozialdkonomie" naar voren. Hij
acht het complex van methodische hulpmiddelen van statica en dynamica voor de
benadering der economische problemen te beperkt en voert derhalve een derde

abstractie in.
Cassel onderscheidt  in "die station8re", "die gleichmiissig fortschrittende"  en

"die dynamische Wirtschaft". Blijft   in de "stationiire Wirtschaft" Wit begrip
wordt door Cassel door elkaar gebruikt  met het begrip "statische", zoodat  wij
mogen aannemen dat Cassel deze begrippen als synoniem beschouwt. het maat-
schappelijke productieproces gelijk van grootte (wat niet wil zeggen dat dit
bewegingsloos is), in de "gleichmiissig fortschreitende Wirtschaft" schakelt hij
de factor "Fortschritt" in, in dier voege dat hij "gedanklich" een gelijkmatig
ontwikkelend maatschappelijk productieproces aanneemt, waarin hij problemen
welke hij in de "erste Abstraktion" niet kan waarnemen, kan bestudeeren. (Bij-

103



voorbeeld het sparen). Een verdere abstractie-afname vindt plaats in de "dynami-
sche Wirtschaft", noodzakelijk om het conjunctuurvraagstuk te kunnen beoordee-
len.

Dit laatste stelt hem voor het probleem na te gaan in hoeverre de werkelijke
economische ontwikkeling van de gelijkmatige economische ontwikkeling, geba-
seerd op een gelijkmatige "Fortschritt", afwijkt (p. 471), alsmede de oorzaken
van deze afwijkingen te analyseeren. Ware Cassel bij het eerste onderdeel der
probleemstelling blijven staan, en had hij die volle werkelijkheid volledig in
oogenschouw genomen, zoo zou het inderdaad bezwaarlijk zijn in zijn dynamicavan een abstractiegraad te spreken. Streller (p. 51 e.v.) verwijt dit Cassel en
meent dan ook dat het juister ware de zgn. "gleichmassig fortschreitende Wirt-
schaft" met de "dynamische Wirtschaft" gelijk te stellen en zoo de "station re
Wirtschaft" als eenige "statische Wirtschaft" te accepteeren (p. 52).

Onze opvatting, dat beide beschouwingswijzen zich van elkaar onderscheiden
door de mate van abstractie waaronder zij het maatschappelijk geheel zien,
impliceert dat in de dynamische beschouwingswijze alle vraagstukken voorko-
men, waarvan dit in de statische beschouwingswijze het geval was, slechts de
benadering vereischt een andere abstractie. Waarvan wordt nu in de statica in
tegenstelling tot de dynamica geabstraheerd?

In de beoefening van de economische wetenschap is als in elke wetenschap
een machtige drang naar het normale; op grond van een normaaltoestand beoogtmen te geraken tot werkelijke (economische) wetten. Deze drang leidde bij
Marshall  tot den toestand der  "long run", bij  Clark tot de statica. Uitgaande vanvolkomen verschillende grondslagen komen beiden tot een soortgelijken toestand,
een toestand waarin winst nihil is. Prijs en kosten worden een en dezelfde groot-
heid: bij beide ontstaat een toestand waarin het klassieke kostenprincipe heer-
schend is, de beoogde normaaltoestand.

In het bijzonder Clark heeft aan dezen toestand een nadere analyse gewijd; hij
abstraheerde en idealiseerde en luidde aldus den lezer bintien in een aparte
wereld, ja een onwezenlijke wereld; doch, aldus Clark, wanneer wij deze denk-beeldigen toestand bestudeeren, analyseeren wij de werkelijkheid. Om nu tot
dezen normaaltoestand te geraken abstraheert hij in eerste instantie van die
invioeden welke deze toestand zijns inziens zouden verstoren. Hij limiteert deze
invloeden  tot een vijftal  en  wei:
1.    de bevolking neemt toe
2.   het kapitaal neemt toe
3.         de productiemethoden veranderen
4. nieuwe organisatiemethoden komen in de mode
5.    de behoeften van de meesten veranderen, vermeerderen. 12

Wanneer deze invloeden zijn uitgeschakeld, moeten verdere veronderstellingenworden ingevoerd, er moet volledig vrije concurrentie bestaan, volledige be-weeglijkheid van elke productiefactor (kapitaal en arbeid), waar toch deze detotstandkoming van den natuurlijken prijs in den weg zouden staan. Kapitaal en
arbeid zullen dan den weg van de grootste belooning kiezen en dit brengt hen op
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statisch peil. Dit niveau is de grensproductiviteit; gelijktijdig vormen de grens-
productiviteit van kapitaal - waaronder ressorteert tevens de grond - ("true
capital") en arbeid, dus de inkomens van arbeider en kapitaalverschaffer, de
kosten voor de ondernemer.

De  ondernemer is dan de "universal paymaster",  maar een specifiek inkomen
is er voor hem niet, waar kosten en prijs elkaar dekken. In de statische toestand
zijn kosten gelijk aan den prijs, welke van den anderen kant overeenkomen met
het grensnut.

In dezen toestand van evenwicht is dus een gelijkheid van kosten - grensnut -
prijs. Men kan deze, in groote lijnen geschetsten toestand tijdloos noemen; voor
goed begrip is het juister deze te zien als een doorloopend proces op standaardni-
veau. De vraag welke thans rijst is of in dezen toestand elk evenwichtsverstorend
element afwezig is. Denken we in dit verband aan het risico-element. Het risico
gooit elk plan in de war; in het algemeen waar het niet te zien is, vernietigt het
elke calculatie. De confrontatie van Clark hiermede is summier. Hij ontkent het
risico niet in den statischen toestand, doch acht dit als zoodanig berekenbaar,
terug te brengen derhalve tot een bepaalde grootheid, tot een kostenelement. Het
verlaagt derhalve de inkomens met een bepaald percentage, verbreekt echter het
evenwicht niet. Deze gedachte is analoog aanwezig bij Hawley, Marshall en
anderen.

Hij ontkent derhalve zeker de aanwezigheid van eenig onberekenbaar risico,
beter gezegd hij laat dit volkomen buiten beschouwing. Marshall welke de
onderscheiding wel doorvoert. maakt het typische onberekenbare risico op den
duur berekenbaar. Nu is niet te loochenen, dat belangrijke, in het oog springen-

de risico's, door de uitschakeling van de vijf vermelde dynamische verande-

ringen dit lot deelen. Risico toch, spruit voort uit veranderingen; met de uitscha-
keling van veranderingen, schakelt men dus risico's in het algemeen uit.

De vraag echter is, welke garantie geeft Clark dat door de uitschakeling van
de vijf genoemde, die veranderingen zijn uitgeschakeld welke het totaal van
onberekenbare risico's met zich slepen. Twijfel ontstaat wanneer wij zien, dat
Seager in zijn revisie van de dynamische krachten van Clark, hieraan, na combi-
natie van de derde en vierde factor toevoegt de ontdekking van natuurlijke hulp-
bronnen, alsmede het verdwijnen ervan (vergelijk Knight, p. 145). Zijn deze
factoren als zoodanig nog in het algemeen endogeen te noemen, de wisselende
invloeden in de natuur, de variabiliteit van oogsten, politieke factoren, kortom
een complex van exogene factoren brengen veranderingen teweeg welke toch
moeilijk in een statisch krachtenstelsel passen.

Vergelijkt men voorts de opsomming van Knight ointrent de factoren welke

wijzigingen (in vraag en aanbod) kunnen bewerkstelligen (p. 147) dan mag
getwijfeld worden aan de volledigheid van Clark. Wanneer risico's voortsprui-
tende uit de door Clark niet genoemde, doch bestaande, dynamische krachten,
niet zijn terug te voeren tot berekenbare risico's is een basis gevonden waarop
een "normale" doorbreking van Clark's kostenprincipe te vinden is. Voor het
onberekenbare risico treedt toch geen "objectieve" waardeering/prijs op: het uit
zich in eenige winst (of verlies) na de al of niet realisatie van de gevolgen. Het
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typeerende nu van de vermelde veranderingen is gelegen in het feit dat men de
gevolgen niet met eenige zekerheid kan voorspellen; dat voorts als gevolg van
het specifieke karakter van deze veranderingen een weten op basis van de erva-
ring door het bijzondere karakter - het nieuwe, zonder eenig gelijkvormig prece-
dent - ontbreekt, elke calculatie moet falen.

Hoe vergaand Clark's abstractie ook moge zijn, het specifieke element voor
de uitschakeling van eenige winst, de ban, waarin de onderscheiding statica-
dynamica verkeerde, is niet bereikt. Verklaring van de winst vonden wij in het
risico, in het bijzonder in het onberekenbare risico. In onze beschouwing moetdus passen dat een winstlooze toestand evenzeer risicoloos moet zijn. Al legt
Knight het verband risico-winst anders dan wij, zoo komt hij toch tot dezelfde
conclusie, daar risico evenzeer het correlaat is bij hem, voor eenige winst. Den
werkelijken toestand waarin het kostenprincipe heerscht, waarin dus geen plaats
is voor eenige winst, de werkelijke statica is derhalve de risicolooze toestand.

Verandering is de meest algemeene grond voor het optreden van het risico;
"without change of some sort there would, it is true, be no profits" en geen
risico (Knight 1921, p. 37). Hoe beperkter men echter de abstractie kan laten,
des te ineer elementen kunnen als object van studie worden ingevoerd, des te
meer gereclitvaardigd is de constructie. De vraag derhalve kan gesteld worden
of inderdaad alle veranderingen geaxtirpeerd dienen te worden. Voorwaarde voor
het optreden van risico is de onzekerheid, i.c. de onbekendheid met het resultaat
van bepaaide acties. Treedt volledige bekendheid op, treedt derhalve een abso-
luut weten op, is elk gevolg te voorspellen, te voorzien, dan is de algemeene
voorwaarde voor eenig risico weggenomen. Veranderingen, welke te voorzien
zijn, laten het optreden van eenig risico achterwege. Deze gedachte beheerscht
Knight's visie op den statischen toestand: "what we practically mean by a static
world is one in which all change is of this character" (p. 313), d.w.z. verande-
ringen welke te voorzien zijn, ("foreseen"), welke optreden volgens bekende
wetten, zijn elementen, welke toelaatbaar zijn in een statische abstractie.

Het is duidelijk dat deze abstractie zich niet dekt met de door Clark toegepas-
te. De door Clark uitgeschakelde veranderingen zijn a priori niet "unforesee-
able"; de toelaatbare, de statische veranderingen derhalve,  niet a priori "foresee-
able".  Risico als verklarend element  voor de winst past derhalve  niet in Clark's
systeem.

Wanneer wij onze gedachten zouden moeten verzoenen met eenige statische
toestand, gelijk deze in het licht van het kostenprincipe zou bestaan, zouden wij
in de schepping van Knight inderdaad ruimschoots voldoende aanrakingspuntenvinden. Alvorens hierop nader in te gaan, meenen wij in grote lijnen een subsi-
diair punt, naar voren te brengen, het vraagstuk der berekenbaarheid zelve. Deze
berekenbaarheid berust op het bekende theorema van Poisson-Bernouilli, de wet
van de groote getallen. Naarmate het aantal waarnemingen van bepaalde ver-schijnselen toeneemt, neemt de regelmaat daarin toe. Deze regelmaat is echter
een statische, zoodat de hieruit voortspruitende regelmaat, berekenbaarheid
nimmer een absolute is. Bovenstaande wetmatigheid kent naar de mate van hetaantal een toename van de zekerheid, doch geen absolute zekerheid. Als zooda-
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nig is aan elk zgn. berekenbaar risico een vaak uiterst beperkt onberekenbaar
element verbonden. In de ruil op de markt speelt dit practisch geen rol van
beteekenis, doch het is van belang deze gedachte in de Knightsche statica te
aanvaarden.

Knight onderscheidt twee vormen van berekenbare risico's: die welke berusten
op zgn. a priori berekening en die welke berusten op statistische regelmaat.
Wanneer Knight den eersten vorm volledig het karakter van risico wit doen
verliezen, dan is daartegen geen bezwaar; wel bij den tweeden vorm. Toegege-
ven dat de practische beteekenis van deze gedachtegang uiterst beperkt is, in de
theoretische conceptie der statica blijft echter door dit feit een continue bron van
kleine winsten vloeibaar, aannemende dat deze risico's als zoodanig "foresee-
able" zijn. Kan Knight zich van deze kritiek ontdoen, door den algemeenen eisch
van "foreseeable change" als gereserveerd voor de statica, zwaarder drukt deze
grief op Clark, Marshall e.a., welke deze berekenbaarheid als zoodanig accep-
teeren. Marshall stelde gelijk wij zagen, in de statica ("long run") elk risico
berekenbaar. De techniek ten opzichte van het zgn. "onberekenbare" risico was
anders, doch uiteindelijk, in effect, gelijkluidend. Het aantal waarnemingen voor
den laatsten vorm is als zoodanig beperkt, in onzen gedachtegang is er in het
laatste geval dan ook een minder beperkte onzekerheid, dus een ruimere bron
voor winsten. Confronteeren wij ons verder met Knight's gedachtengang, als
logische constructie ter uitschakeling van eenige winst.

In het voorafgaande (§ 1 van dit hoofdstuk) zagen wij dat als gevolg van de
ruimte tusschen de prijsgrenzen plaats voor winst ontstond. Het spel van niet-
economische krachten bepaalde de concrete hoogte van die winst. Veronderstel-
len wij in deze situatie een volledig weten, waardoor de vrager op de hoogte is
van de waardeering van den tegenspeler, van de ontwikkeling van die waardee-
ring, zoo ook dat de aanbieder dezelfde wetenschap jegens de waardeering van
den vrager bezit (van eenig risico kan men dan moeilijk spreken), dan resulteert
in een samenhang van atomen h la Clark (vrije concurrentie - perfecte mobiliteit
e.d.) dat de waardeeringen van vraag en aanbod elkaar zullen naderen tot het
moment waarop deze elkander volkomen dekken. Eenieder welke nog eenige
discrepantie ziet tusschen de waardeeringen (elk der atomen) is in staat deze
nivelleering verder te voltrekken.

In dezen toestand komen dus de waardeeringen, kosten - grensnut naast elkaar
te liggen en zouden dan gelijktijdig den prijs weergeven. Wij behoeven dit beeld
niet verder uit te teekenen, de toestand wordt in groote lijnen aan die, omschre-
ven door Clark e.a.

Vraag en aanbod dekken elkaar volledig; er is geen reden aan te geven waar-
om de gelijkheid der waardeeringen zouden worden opgeheven. Eenige ontwik-
keling van beiden, eventueel verondersteld, verhindert niet een parallel loopen
der waardeeringen, de toestand blijft relatief hetzelfde. De vraag echter is deze,
of in dat geval dan nog wel sprake is van ruil, van prijsvorming. Als grondslag
voor de ruil, voor de prijsvorming formuleerde Menger de stelling: men ruilt
slechts dan wanneer eenige winst voor zijn behoeftebevrediging optreedt. Bij
gelijke waardeering komt geen ruil tot stand; in de aldus gevormde statischen
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toestand moet volledig van de ruil afstand gedaan worden, is geen ruil mogelijk.
De conceptie van den statischen toestand had tot object het wezenlijke in den

economischen samenhang, het verband tusschen de elementen van het economi-
sche leven te doorgronden. In haar abstractie, voor het doel geoorloofd, is de
opvatting van Clark, Knight e.a. te vergaand. Zij zijn, om de terminologie van
Heller te gebruiken terecht gekomen  in de "Einzelwirtschaft". Het proces  wat
ontleed wordt is een waardeeringsproces; het economisch geheel wordt daaringeleid door waardeeringen, welke hetzij als kosten, hetzij als grensproductiviteit
(grensnut) betiteld worden. In een dergelijken toestand is, en terecht, voor dewinst geen plaats. Vanuit deze statische waardesfeer, stappen zij zonder schro-
men in de dynamica. Dynamische verschijnselen, in de Clarksche opvatting,worden vergeleken met de begrippen uit de waardesfeer. Om evenwel vanuit
deze statica een zich niet ongeoorloofde abstractie, de realiteit verder te benade-
ren, moet men een zoodanige, beperkte, abstractie kiezen waarin evenzeer
belangrijke samenhangen bestaan, welke noch in de waardesfeer, noch in dewerkelijkheid als zoodanig te vatten zijn: het is den samenhang van de ruil,
waarin dus verschil in waardeeringen moet bestaan en waar dus evenzeer winst
moet voorkomen.

Bij de constructie van een statica rond den prijs, moeten wij uitgaan van de
stelling, dat de prijs meer dan kostenelementen omvat. Ook in dit geval is het
van belang van bepaalde storende invioeden te abstraheeren, echter in die mate
minder abstract, dat zij niet tot een gelijkheid van waardeeringen voert. Eener-
zijds moet men de ruil beperkende elementen doen vervallen, anderzijds dieinvioeden uitschakelen welke den bestaande samenhang in gevaar brengt. Laatmen het eerste na, zoo geraakt men in de waardesfeer, is dit het geval met hettweede complex van invioeden, verzeilt men in de dynamica.

Voor een analyse van het risico voelt men zich noch in de eerste, noch in de
andere sfeer thuis: evenzeer is dit met den ruil alsook de prijsvorming het geval.
Wij meenen te mogen concludeeren, dat de tweetedige abstractie-gradatie voor
het verkrijgen van het vereischte inzicht in de economische samenhangen onvol-
doende is. Den inhoud welke men aan de statica heeft gegeven is te abstract,
terwijl men, door de dynamica voor de niet behandelde statische problemen inde plaats te doen treden, een te beperkte graad van abstractie aanvaardt. Wil men
de tweeledige indeeling in tact houden dan diene men te breken met de oeroude
stelling, dat de prijs slechts kostenelementen kan omvatten. "Wir kannen aus all
dem ersehen, welche Verwirrung die Behauptung angerichtet hat, der Preis
kdnne nichts als Kostenelemente enthalten" aldus Heller (p. 135), wanneer hij
den onbevredigenden stand van de verklaring van de ondernemerswinst aanduidt.Niet minder is deze uitlating hier van toepassing.

Naar de mate van abstractie worden veranderingen uitgeschakeld. In grootelijnen namen wij in § 1 en § 2 Chet risico in waarde en prijsleer) aan ons beperktte hebben tot de statische veranderingen; typisch dynamische veranderingen
lieten wij in elk geval buiten beschouwing. In die abstractie waarin de verande-ringen meer den vrijen teugel worden gelaten, de dynamica, moet een zeker
geheel aan risico's voorkomen. Aan deze veranderingen zullen wij eenige aan-
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dacht hechten.
In theorie zijn twee lijnen te ontdekken en wel eenerzijds abstractie van bewe-

ging, anderzijds abstractie van t(icl. Dit laatste element is meer omvattend dan

het eerste; hieraan zal eenige aandacht besteed worden.
In een diepgaande analyse vanuit de kapitaairentetheorie8n van Cassel, Von

881,m Bawerk en Schumpeter komt Streller tot de conclusie dat de tijdsfactor het
scheidende element tusschen statica en dynamica is, een conclusie waaraan
Marshall's "long run" opvattingen omtrent de tijdsfactor niet vreemd is. Alge-
meen aanvaard kan worden dat conceptie van de "evenwichtstoestand" van
economische krachten overeenkomt met de statica der theorie. Is deze nu tijd-
loos? Schumpeter, welke wij in zijn "Wesen und Hauptinhalt" zeker representa-
tief voor deze opvatting kunnen noemen, trekt hieruit de logische conclusie:
abstractie van den economisch handelenden mensch. Statica omvat voor hem nl.
slechts de ruil en is derhalve slechts een verhouding van goederenhoeveelheden.

De rationeel ten opzichte van zijn behoeftebevrediging handelende mensch is
niet te scheiden van de tijdsfactor. Wij zagen dit in § 1 van dit hoofdstuk.
Slechts wanneer de mensch met de tijdsfactor rekening heeft gehouden in zijn
waardeering, kan hij tevreden van de markt gaan, de eisch toch welke de theorie
aan de evenwichtstoestand stelt. De tijdlooze evenwichtstoestand leidt dan ook bij
Schumpeter tot extirpeering  van de waarde, welke  nl. het tijdscontact  met  den
melisch aancluiclt. De theorie kati hierin niet verder ko,iie,i dan samenliangen
tusschen goederenquantiteiten. Abstractie van de tijd is abstractie van den
mensch, welke toch mede het economische karakter bepaalt.

Abstractie van tijd is ook abstractie van beweging. Uitschakeling van de
tijdsfactor is bewegingloosheid. De inschakeling van eenige beweging is dus
verbreking van deze vergaande abstractie. In deze inschakeling bestaan grada-
ties. Bij Cassel zagen we dit reeds. De "stationiire Wirtschaft" was niet bewe-
gingloos. In de "gleichmiissig fortschreitende Wirtschaft" werden in de "statio-
nare Wirtschaft" afwezige bewegingen ingeschakeld. Eenzelfde gedachtengang
is bij Clark aanwezig.

De statica welke Clark als object heeft is niet bewegingloos. Bepaalde veran-
deringen, in bevolkingsaantal, kapitaalgrootte, productiemethoden, industrieele
organisatie en behoeften schakelt hij uit; dit impliceert niet de uitschakeling van
elke beweging. De vraag welke wij ons te stellen hebben is derhalve, welke

bewegingen (veranderingen) in de statica voorkomen en welke niet. Die bewe-
gingen, die veranderingen, welke de vereischte evenwichtstoestand verstoren,
alsmede de totstandkoming van een herstel van deze evenwichtstoestand belem-
meren, noemt men nu dynamisch. Bewegingen welke deze eigenschap in wezen
niet bezitten  statisch.

De veranderingen welke Clark als zoodanig als dynamische beschouwt, vol-
doen in groote lijnen aan deze eisch. Als limiteerende opsomming omvatten deze
zeker de belangrijkste. Cassel ziet ongeveer dezelfde krachten als zoodanig
werkzaam. De evenwichtstoestand impliceert niet, gelijk wij reeds in het vooraf-
gaande zagen, de noodzakelijke overeenstemming van kosten en prijs, gelijk dit
bijvoorbeeld bij de mathematische school naar voren treedt.
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Confronteeren we het risico-element met deze gedachtengang. Schakelt men
de tijdsfactor uit, dan schakelt men het risico uit. De verbondenheid met de tijd
zagen wij in het voorafgaande. Schakelt men het risico uit, dan schakelt men de
onderne,ningswinst uit, waardoor de inkomens van ondernemer en kapitaalver-schaffer als belangrijkste deelhebbers hiervan op basis van hun werkzaamheden
in relatie tot het risico, een volkomen ander aspect krijgen. (Zie in dit verband         1
Schumpeter: Dynamische ondernemerswinst en kapitaalrenteleer). Deze abstrac-
tie als typeering voor de statica is te vergaand.

In zooverre bepaaide veranderingen, in de statica aanwezig, tijd vereischen,
moeten wij onze abstractie beperken. De tijd maakt het optreden van het risico
mogelijk. Risico toch is, als de mogelijkheid van het optreden van ongewenschtegevolgen, aan tijd gebonden. Een gevolg toch is niet gelijktijdig met de oorzaak,in dit geval contact met de omgeving. Met de inschakeling van meerdere veran-
deringen wordt de tijdsfactor verder ingevoerd.

Dat in de dynamica het optreden van het risico veelvuldiger is, is duidelijk.Daarmede ook de inogelijkheid van het optreden van ondernemingswinst. Inscha-
keling van de risicopremie geeft kapitaalrente en ondernemersinkomen een
volledig ander aspect. Het moet interessant zijn deze gedachte te confronteeren
met Knight, welke de ondernemerswinst als belooning voor het risico -onbere-
kenbaar - ziet. Zonder veranderingen is er geen ondernemerswinst, "withoutchange of some sort there would, it is true, be no profits" (p. 37). Maar het
verband tusschen veranderingen en ondernemerswinst is indirect. Men dient te
onderscheiden. Veranderingen welke volkomen te voorzien zijn geven geen
aanleiding tot onzekerheid, leiden niet tot ondernemerswinst.

Wanneer de dynamische veranderingen h la Clark te voorzien zijn treedt geen
ondernemerswinst op. Niet het onderscheid statica-dynamica, doch de al of niet
aanwezigheid der "uncertainty" in de specifieke Knightsche betekenis is criterium
voor het al of niet bestaan van ondernemerswinst. Logisch is het derhalve dat het
restant mogelijke veranderingen in de statica van Clark, ondernemerswinst doet
ontstaan, in zooverre deze nl. "unforeseeable" zijn. Evenzeer is het duidelijk datin de dynamische ontwikkelingen een complex van veranderingen optreedt,waaraan elk moment van "foreseen" afwezig is (uitvindingen e.d.). A priori ligtdus noch in statica de afwezigheid, noch in dynamica de aanwezigheid vanrisico.

Al leggen wij het verband risico-ondernemerswinst anders dan Knight en al
zien wij het begrip statica anders dan Knight, "what we practically mean by astatic world is one in which all change is of this character" (veranderingen
volgens bekende wetten, p. 313), a priori is de ondernemerswinst niet afwezig
in de statica, noch aanwezig in de dynamica. Dat men de hypothese kan aanvaar-den van de afwezigheid van onberekenbaar risico, gelijk Knight doet door deonderscheiding van "perfect" en "actual competition", is een andere kwestie. Datmen dan van den ondernemer gaat abstraheeren, dat het economische levenwordt teruggebracht tot een automatisch, mechanisch proces, geven wij Knightgaarne toe. De vraag is dan echter of hierdoor een verrijking van het weten
optreedt. Elke abstractie stelt den beoefenaar van de wetenschap deze vraag.
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Door abstractie van bepaalde problemen kan men andere vaak beter zien; te ver
gaande abstractie laat de laatste echter onvolledig zien.

§ 4. CONJUNCTUUR

Als specifiek vraagstuk der dynamica wordt op basis van de hier naar voren
gebrachte opvatting het conjunctuurprobleem gezien. Ook andere bewegingsver-
schijnselen - seizoenbewegingen, structureele bewegingen - hooren in dit kader
thuis. Beweging is verandering. De veranderingen in het leven zijn bron voor
risico, waar de mensch handelt, zonder de veranderingen tevoren te kennen.
Naarmate men deze verandering van tevoren kent, kan men hiermede in zijn
daden rekening houden, waaruit aldus een risicobeperking voortspruit. Dit van
tevoren kennen van de veranderingen is een vraagstuk van kennis, van weten in
het algemeen. Op basis hiervan kan men vooruitzien, men kan het optreden der
gevolgen van zijn daden berekenen. Andere dan de gewenschte zal men voorko-
men.

Wij veronderstellen hier een causale verhouding tusschen daad en het daaruit
voortspruitende gevolg. In de realiteit is het volkomen vooruitzien niet aanwezig.
Slechts het streven ernaar is levendig; de mensch berekent derhalve niet, hij
schat, hij oordeelt op basis van de stand van het weten.

In het licht der relatieve waarheid, "1'histoire se rdpate", accepteert men in het
weten, de continuatie van een zekere regelmaat in het optreden der verschijnse-
len in het verleden, in de toekomst. Hierop grondt men een mogelijk vooruit-
zien, een mogelijke berekenbaarheid der verschijnselen, niet direct gebaseerd op
een causale verhouding. De zgn. wet der groote getallen, op grond waarvan deze
methode, de statistische methode, is opgetrokken wijst op het feit dat deze te
constateeren regelmatigheid, dus berekenbaarheid, met de toename van het aantal
waarnemingen duidelijker naar voren treedt. Waar de causale verhouding in het
complexe leven moeilijk te isoleeren is, ligt de toepassing der berekenbaarheid
van verschijnselen, en dus ook het risico, meer in de inductieve dan deductieve
sfeer.

Van het algemeene leven onderscheidt zich niet het economische, het comple-
xe is ook een harer karakteristieken. Ook in het economische leven treden statis-
tische regelmatigheden op en aldus berekenbaarheid van het optreden van ver-
schijnselen. Wanneer wij veranderingen in enkele massabewegingen onderbren-
gen, dan is een regelmaat te bespeuren. Deze ondervindt men des te eerder,
naarmate de bewegingen meerdere malen kunnen worden waargenomen. Hoe
korter de bewegingen des te spoediger zal men deze regelmaat eerder onderken-
nen: "the time to get the necessary data" (Knight 1921, p. 314) is korter. Naar-
mate het causale verband is te leggen, wordt de berekenbaarheid bevorderd.
Beide vormen van kennisvermeerdering, inductie en deductie, bedoelen deze
berekenbaarheid te bereiken.

In het economische leven heeft men nu twee belangrijke bewegingen onder-
kend, waarvan een min of meerdere graad van berekenbaarheid op inductieve
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basis ten grondslag ligt. Naar de in beslag genomen tijdssector onderscheidt men
deze rythmische verschijnselen in seizoen- en conjunctuurbewegingen. Daarnaast
treden volkomen onberekenbare, derhalve rythmisch vrije bewegingen op. Wan-
neer men slechts stelt dat deze bewegingen synchroon zijn, dan is het duidelijkdat isolatie der bewegingen van elkaar reeds op aanmerkelijke moeilijkhedenstuit, welk feit een causale analyse bezwaarlijk maakt. Hoe korter de beweging
des te grooter het aantal mogelijke waarnemingen, des te scherper zal het com-
plex der deelverschijnselen, dus ook oorzaak en gevolg, in regelmaat naar voren
kunnen treden.

Eenerzijds is de berekenbaarheid van het seizoen inductief als een vaststaand
gegeven geworden, anderzijds is deductief het causale verband oorzaak en gevolgin het overgroote deel der bewegingen gevestigd. Het risico van het seizoen
vertoont als decl der beweging een belangrijke berekenbaarheid. De mensch
handelt er naar in zijn economische werkzaamheid. Niet slechts treedt een toene-
mend immuniseeringsproces op, doch ook de verdeeling van het risico is in een
vergevorderd stadium geraakt met de risicobeperkende invioed van dien. I3

De conjunctuur neemt een grooter tijdsbestek in beslag. De regelmaat in het
optreden van seizoen en conjunctuur legt deze het karakteristiek op van periodi-
citeit. Berekenbaarheid in tijd en periodiciteit gaan hand in hand, volkomen
berekenbaarheid, volkomen periodiciteit maken, gelijk Schumpeter dit uitdrukt,de ontwikkeling tot een "Sache des Rechenstifts" (p. 367). De periodiciteit der
verschijnselen moet een causa hebben met een gelijke graad van periodiciteit.Inductief heeft men een zekere periodiciteit der verschijnselen waargenomen. Naverloop van gelijke tijdssectoren treden bepaalde verschijnselen op.

Om de oorzaak. de taak van de theorie, nu te vinden is het logisch verband te
leggen met andere verschijnselen welke evenzeer een periodiciteit vertoonen, in
het bijzonder dan weer die bij welke de tijdsfactor gelijk is, wanneer men de
oorzaak van deze laatste verschijnselen kan nasporen dan ligt een assimilatie aan
de oorzaak der eerste verschijnselen voor de hand. In de verklaringstheorieen der
conjunctuur komen deze opvattingen dan ook voor. Zij het toegespitst op eenenkele deelphase van de conjunctuur, legde reeds Jevons verband tusschen de
regelmaat in het optreden van de conjunctuur (de crisis) en het cosmische ver-
schijnsel van de regelmaat in het optreden van zonnevlekken, welk verband dan
gelegen zou zijn in de uit het laatste voortspruitende misoogst. Na een zekere
verdieping in dit verband door Dietzel wordt ook in de moderne leer deze ge-dachte levendig gehouden en wel door Moore.

Bij deze opvatting, welke de oorzaak van de conjunctuur buiten het economi-
sche kader verlegt (zgn. exogene oorzaak), is de theorie niet blijven staan.Correlaties met endogene oorzaken, dus oorzaken aan het economische levenzelve ontspringend, zijn te vinden in de richting waarin zich de conjunctuurleer
ontwikkelde. Op geen gebied van het economisch weten is de tegenstelling in deverklaringshypothesen scherper dan hier. Wat de een oorzaak noemt, noemt deander gevolg en omgekeerd. De typische verschijnselen zijn echter bij allen in
groote lijnen uniform. De een legt meer nadruk op de verklaring der verschillen-
de phasen op het disproportioneele in besparingen, de ander op inkomens- of
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productieverhoudingen.
Doch al deze verschijnselen sluiten elkaar niet uit. Die theorieen welke op de

veelheid der invloeden de nadruk leggen, schenken de meeste bevrediging (Mit-
chell, Spiethoff), in tegenstelling met zgn. monotheorieEn. In de ontwikkeling
der conjunctuurtheorie legt men reeds vroeg de nadruk op de periodiciteit.  Een
periodiciteit, bijvoorbeeld als bij de seizoenbeweging, impliceert berekenbaar-
heid. Het conjunctuurrisico in zijn verschillende vormen zou dan object van
verzekering kunnen zijn.

De inductieve methode concludeerde vroeg tot de periodiciteit der conjunc-
tuurbewegingen. De geschiedenis herhaalde zich echter in den loop der ontwik-
keling met, zooals verondersteld; diezelfde methode moest dan ook als eerste op

het gebrek aan volkomen periodiciteit wijzen, het gebrek dus aan berekenbaar-
heid. In deze sfeer kan het risico dus weer hoogtij vieren, wordt niet bedreigd
door de verzekering doch door de ontwikkeling van het menschelijk weten.

In de moderne leer past deze gedachtengang volkomen. Het is nl. niet gelukt
een bevredigende oorzaak te vinden welke een gelijke periodiciteit vertoonde als
de conjunctuur werd toegedacht. Welke basis is er bijvoorbeeld dat de onderne-
mer met een berekenbare periodiciteit optreedt?; de ondernemer welke de golfbe-
weging in het economische leven volgens Schumpeter op gang brengt. Maar
zelfs al hecht men aan den ondernemer niet die beteekenis als Schumpeter, het
optreden van den aanpakkenden, durvenden leider (of leiders) is een noodzake-
lijkheid om bepaalde phasen in de conjunctuur te overwinnen en een nieuwe in
te leiden. Al tendeeren verschillende verschijnselen tot steeds gunstiger voor-
waarden, zonder de combineerende figuur kan geen phase worden omgebogen.

Om het begrip der periodiciteit te redden heeft men het een andere inhoud
moeten geven, nl. in dien geest dat, waar elke phase binnen de conjunctuur de
voorwaarde schept voor een volgende, de depressie voor de stijgende conjunc-
tuur, de laatste voor de hoogconjunctuur etc. van een "zekere" periodiciteit van
het geheel der conjunctuurbeweging gesproken kan worden. De oorspronkelijke
beteekenis was echter gelegen in "die konkrete Ldnge des Zyklus" (Schumpeter,
p. 319).

De mensch is zich bewust van het conjunctuurrisico; het blijkt niet bereken-
baar te zijn. Hem resteert dus de politiek van afzwakking. Het middel der toene-
mende kennis treedt hem te hulp. Verbetering van het oordeel, verbetering van
het inzicht, toenemende kennis van de toekomst, dit alles is slechts mogelijk door
de ontwikkeling der wetenschap. Eerst een ruimere kennis maakt een diagnose
van het conjunctuurrisico mogelijk. Wil men de gevolgen van het conjunctuurri-
sico verzwakken, derhalve conjunctuurpolitiek voeren, dan is de conclusie van
Schumpeter als de onze: "Die h la longue wichtigste und die allem keinen Ein-
wendungen ausgesetzte Heilmethode ist die Verbesserung der Konjunkturprog-
nose" (p. 367).

De ontwikkeling der conjunctuurprognose is een typisch voorbeeld van
Knight's risicobeperkingsmiddel de "power of predicting" (p. 239). De moderne

practijk kent hiertoe de zgn. economische barometer. Met behulp van een barn-
meter kan men vaak goed gebaseerde verwachtingen omtrent de komende weers-
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gesteldheid uitspreken: de economische barometer kan vaak gegronde verwach-
tingen aan de economische practijk geven. Op grond van het voorafgaande is het
duidelijk dat aan de barometer niet noodzakelijk een conjunctuurtheorie tengrondslag behoeft te liggen.

Bij de bekende "Harvard barometer" 14 is dit bijvoorbeeld het geval. (Zie in
dit verband Morgenstern, Wirtschaftsprognose, Wien 1928). Zonder causaal
verband kan er een correlatie - met of zonder phaseverschil - bestaan tusschen de
ontwikkeling van meerdere bewegingen. Deze correlatie kan men statistisch
waarnemen. In acht diene te worden genomen dat de toekomst anders kan zijn,
dat de zich herhalende geschiedenis slechts een relatief verschijnsel is.

Wij gebruiken hierboven het begrip conjunctuurrisico. In wezen omvat dit de
economische risico's van de economische subjecten. In de ruilwinst van onderne-
ming en inkomenstrekker weerspiegelt zich dit.

Op grond van het bovenstaande kan de mogelijkheid van conjunctuurverzeke-ring technisch twijfelachtig zijn. Dit beteekent niet dat deze economisch waarde-
loos is. Het economisch nuttig effect gelegen in de verzekeringen diene men uit
te buiten tot de grens van het mogelijke. Deze grens wisselt met de toename van
de kennis van het conjunctuurverschijnsel. Al is het onberekenbare effect van de
conjunctuur evident, al is de beperking van het onberekenbare in zich beperkt,het is duidelijk dat een toenemende kennis van de conjunctuur ook de verdeeling
van het risico rationaliseert door een mogelijke rationalisatie der besparingen.

13

De conjunctuur is een complex van phasen, phasen welke elkaar opvolgen.
Elke phase is de voorwaarde voor de volgende, het volgt uit het principe dersuccessiviteit. Dit is een punt der theorie waarin tegenstelling in opvatting be-
perkt is. De eene phase van de conjunctuur is risicovoller dan de andere. De
voorwaarde voor het risico, de onzekerheid, is in de eene phase in sterkere mate
aanwezig dan in de andere. In zooverre elke phase een verschillende omvang van
productie en consumptie kent, is dit duidelijk voor de technische risico's. In de
hoogconjunctuur treedt een relatief omvangrijkere productie en consumptie opdan in de laagconjunctuur, hetgeen dus als zoodanig een vermeerdering derrisico's omvat.

Met het economisch risico is dit verband gecompliceerder. Wanneer het werk
van Schumpeter de suggestie wekt als zou laagconjunctuur en statische toestand
samenvallen - wat uiteraard in strijd is met een realistische beschouwing - wan-
neer gelijk wij zagen in de statica een aanmerkelijke beperking der economische
risico's optreedt, dan is het duidelijk dat het phaseverschil andere aspecten aanhet risico geeft. Ook hieraan moet eenige aandacht worden gewijd.

Algemeen kan aanvaard worden dat in het verloop der conjunctuur tweetijdsphasen met bijzonder hooge onzekerheid optreedt en wel in het begin der
opgaande conjunctuur, wanneer dus het economische leven weer op gang moet
geraken, alsook aan het einde der opgaande conjunctuur, het moment van de
omslag, de crisis. Hel zijn de twee zwakke plekken van de conjunctuur, waarbij
de verklaring van het laatste phenomeen in het voordeel is, in zooverre het -
historisch - langer de aandacht op zich vestigde dan het eerste. Tot ClementJuglar was de aandacht van de theorie toegespitst op de kennis van de crisis.
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Juglar bracht aan het licht dat deze slechts een phase in een rythmisch geheel
was en bracht de groote stap van crisis- tot conjunctuurtheorie tot stand. Onze-
kerheid is, gelijk wij zagen, voorwaarde voor het risico. Deze twee phasen
dienen wij daarom nader te analyseeren.

Wanneer in de depressie een complex van braakliggende potentieel productie-
ve prestaties zijn ontstaan met een bereidwilligheid om tegen minimale belooning
haar diensten ter beschikking te stellen, dan is het duidelijk dat de materiele
voorwaarde voor de opgaande conjunctuur is gelegd. Wanneer, naar aanleiding
van welk exogeen of endogeen feit, de ondernemer in het algemeen deze poten-
tieele prestaties combineert tot een nieuw product, dan is daarmede een risico in
het leven geroepen. De massa wacht op de reactie van den consument waaruit
moet blijken of het oordeel van den ondernemer juist is geweest, of het risico
niet te groot was. Indien dit het geval is, treden de ongewenschte gevolgen op.
Het geheel lijdt verlies, de "Ankurbelung" is mislukt, de conjunctuur verheft
zich niet uit de depressie. Bij slagen, leidt een sfeer van optimisme:6 tot een
verdere "Ankurbelung", de cumulatieve spiraal  van de conjunctuur op productie
en consumptie heeft een aanvang genomen.

De cumulatief vergrootte koopkracht (belooning der prestaties) verlaagt voor
de ondernemer het risico aan de kant van de vraagzijde, doch verhoogt dat aan
de kant van de kosten. Naarmate men op basis van risicobeperking het snijpunt
van beider ontwikkeling verder verplaatst, blijft een nieuwe phase van onzeker-
heid uit. Voor de eene onderneming ligt dit snijpunt eerder in tijd dan voor de
andere, doch het complexe in het economische leven beteekent een wederzijdsche
beinvloeding op beide gebieden van het risico. Waar het eene subject vrager is
(dus opbrengstelement), is het andere aanbieder (dus kostenelement).

Treedt bij de ene onderneming door welke oorzaak dan ook het aangeduide
snijpunt in, dan treedt een phase van onzekerheid in. Elk lid in het groote com-
plex reageert anders hierop, doch elke daad is risicovol. Blijft het ongunstige
gevolg beperkt, dan is deze phase spoedig overwonnen. In het andere geval
treedt een complex van verliezen op, de spiraal van het pessimisme treedt in: de
weg naar de depressie is gebaand.

Het risico als element in de verklaring der conjunctuur verdraagt zich in het
bijzonder met die opvattingen, welke in deze op het "psychische moment" de
nadruk leggen. Deze factor, bij Juglar in nog beperkte mate aanwezig, treedt in
het bijzonder bij Pigou (in zijn "Industrial Fluctuations") op den voorgrond. Ook
vele anderen accepteeren dit moment (Mitchell). Pessimisme en optimisme zijn
in het algemeen de twee polen waar tusschen het menschelijk psyche schommelt.
Als massa psychologisch procddd moet zoowel voor het eene als het andere

aanleiding zijn. Wanneer het zakenleven gedurende een zekere tijdsphase "naar
wensch" geschiedt, is het ontstaan van een zeker optimisme niet te loochenen.

Het spraakgebruik kent de uitdrukkingen "gegrond en ongegrond" optimisme; dit
houdt in, dat voor eenig optimisme een basis aanwezig moet zijn, wil het ge-
grond zijn. Deze basis moet gelegen zijn in de concrete feiten.

Gaat in het bedrijfsleven alles "naar wensch" dan treedt een golf van optimis-
me in het ondernemersleven op; men entameert nieuwe projecten, men neemt

115



nieuwe risico's. In het tegenovergestelde geval, wanneer alles dus niet naar
wensch gaat, wanneer dus de ongewenschte gevolgen van de daden de overhand
hebben treedt het tegenovergestelde proces in. In de optimistische sfeer waar-
deert men het mogelijk ongewenschte, het risico, te laag, in de pessimistische
sfeer daarentegen te hoog. Juist waar hier een objectieve basis voor de waardee-
ring afwezig is (zie vorige paragraaf), is een foutieve waardeering (de "Rechen-
fehler" van Brentano e.a.) een normaal verschijnsel. De te lage waardeering is
een prikkel voor de voortgang van de stijgende cumulatieve spiraal van de
opgaande conjunctuur; de te hooge waardeering remt deze spiraal, prikkelt
daarentegen het evenzeer spiraalsgewijze verloop van de neergaande conjunctuur.De concrete feiten, voorwaarde voor eenig optimisme of pessimisme, kunnen
exogeen of endogeen gelegen zijn. Een algemeen gunstig gewaardeerd handels-
verdrag is evenzeer een basis als het slagen van bepaalde projecten. Dit is grondvoor een optimistische golf; het niet slagen dier projecten evenzeer een basis
voor pessimisme als eenige natuurramp, een verloren oorlog e.d. De fouten in
het waardeeringsproces der risico's, dus ook in het "prijsvormings"proces ervan
geven zelve weer de basis voor de conjunctuurphase, volgend op die waarin deze
fouten werden gemaakt: de te lage waardeeringen impliceeren de te hooge waar-
deeringen in een later tijdvak en omgekeerd. Nog een tweede aspect van het
risico en het conjunctuurverloop verdient de aandacht. In het voorafgaande
spraken wij over braak liggen van potentieel productieve prestaties in de depres-siephase. Hierdoor werd de ontwikkeling tot de volgende phase gerijpt.

In het kader van de conjunctuur heeft het sparen steeds een belangrijke rol
gespeeld. Gelijk wij in de volgende paragraaf zullen zien, speelt het risico een
uiterst belangrijke rol in het spaarproces. Het zijn de onzekerheden in de toe-
komst, de risico's welke noopen voor die toekomst zorg te dragen, dat gespaard
zal worden. Hoe grooter men die risico's ziet, des te meer aanleiding er is tot
sparen; hoe kleiner men de risico's ziet, des te minder is daartoe aanleiding. De
opgaande conjunctitur, de phase van het optimisme, is een sfeer waarin men het
risico te klein ziet, prikkel tot verzwakking van het spaarproces; in de neergaan-
de conjunctuur het tegenovergestelde. Pessimisme beheerscht de menschelijke
geest, te hooge waardeering van het risico, prikkelt tot sparen. Om het spaarpro-
ces tot realiteit te maken, is dit niet voldoende; het is noodzakelijk dat hiervoor
de materieele basis aanwezig is.

Deze is, gelijk wij zagen gelegen in eenig surplus. Heller nu wijst er op p.268 terecht op, dat het "consumers surplus" in de depressie (een neergaande
conjunctuuO langzamerhand toeneemt, in de opgaande lijn evenwel afneemt. De
variatie in de spaanvil (gebaseerd op het psychologisch moment) en die der
spaarmogelijkheid loopen in het verloop der conjunctuur in groote lijnen parallel.De gecombineerde ontwikkeling van beide, beteekent een toename van kapitaal-
aanbod in het verloop van de depressie (en neergaande conjunctuur), een afname
in de opgaande conjunctuur. De vraag naar besparingen verloopt in tegenoverge-stelde richting: de opgaande conjunctuur beteekent een toenemende vraag, de
neergaande conjunctuur een afnemende vraag. In het dynamisch verloop kunnen
wij dan ook met recht spreken van een conjunctureel braak liggen van kapitaal.
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Bovenstaande gedachten passen volkomen in het cyclische verloop van de
conjunctuur. De conjunctuur zelve volledig te verklaren is hiermede evenzeer
onmogelijk als dit door middel van verschillende monotheorieen het geval is,
daarvoor is dit proces te ingewikkeld, daarvoor heeft het te vele facetten. Dat
echter het risico in de complexieve verklaring van de conjunctuur een plaats
toegemeten moet worden is echter evenzeer duidelijk. Vergelijkt men de uitingen
van deze gedachten in het meer concrete verloop, dan is als boven aangeduide
beweging van het sparen als algemeen erkend te achten. Optimisme noch pessi-
misme zijn daarentegen in concrete cijfers uit te drukken. Doch de gevolgen
ervan wel degelijk; in de politiek rond het risico komt dit tot uiting.

De ondernemingswinst is de inkomensvorm welke het nauwst verbonden is
met de werkzaamheden rond het risico. In opvattingen welke dit inkomen als
meest typeerend indice voor de conjunctuur aanvaarden, bijvoorbeeld Valk
(Conjunctuurdiagnose), komt deze gedachte dus terecht duidelijk naar voren. De
belooning voor de dracht (als deel in de kapitaalrente) weerspiegelt zich ten deele
in het verschillende verloop van de belooning van de zgn. vaste rente van de
beperkt risico dragende obligatie en het dividend van het aandeel, welke in
meerdere mate risicodragend is. Ondanks het feit dat voorzichtigheid hier gebo-
den is, zijn als gevolg van het feit dat het karakter van beiden elkaar steeds
dichter nadert,'7   ontwikkelingstendensen   in de conjunctuur algemeen erkend
aanwezig. Toenemend risicodragend kapitaal (aandeelen emissies) wordt alge-
Ineen aanvaard als conjunctuurindice. In relatie tot het zgn. risicovrije kapitaal
(ol,ligaties) is een schaarbeweging aanwijsbaar.

De grootonderneming met haar mogelijkheden van risicobeperking ("large
scale" basis). inet haar mogelijkheden tot rationeele risicopolitiek, is in het
algemeen minder conjunctuurgevoelig dan haar kleine zuster. Als zoodanig is zij
een belangrijke factor in de afzwakking van de conjunctuur. Haar "nieuwe
daden" als inleiding tot een opgaande conjunctuur liggen voor haar in een risico-
vrijer kader; eventueel ongunstige gevolgen van het risico verdwijnen eerder in
de massa van de risicodragers.

In de conjunctuur ligt een welvaart belemmerend element. Het is een complex
van veranderingen, impliceerende een complex van risico's voor de maatschap-
pij. Doch zonder risico's, zonder "wagen"',  is geen winst  noch voor onderne-
ming, noch voor maatschappij mogelijk. Niet is de vraag: moet men het risico,
de conjunctuur uitschakelen, wei echter te beperken; hoe ver het risico; hoe ver
de conjunctuur te beheerschen. "It is a question of how far to go", aldus Knight
(p. 348).

Niet het voorkomen van risico's. niet het voorkomen dus van veranderingen,
doch het beheerschen, het reguleeren van de veranderingen op basis van een
gefundeerde kennis van het econoniisch gebeuren: niet het voorkomen van de
conjunctuur, doch het reguleeren van de conjunctuur, zoodat winst en verlies aan
welvaart in gerechtvaardigde verhoudingen gedragen worden, moet de basis
eener economische politiek jegens het conjunctuurverschijnsel zijn.
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§  5.    HET  SPAREN

Een belangrijke bijdrage levert het risico-element tot de opvattingen rondom het
sparen.

De leer van het sparen moet in eerste instantie antwoord geven op de vraag,welke de regulator van het sparen is.
In de klassieke opvatting is sparen en kapitaalvorming 6dn en hetzelfde proces.

De regulator van kapitaalvorming en dus ook van het sparen is gelegen in de"profit". Zonder profit  zou   er geen motief bestaan tot kapitaalvorming,   totsparen. "For no one accumulates but with a view to make his accumulation
productive, and it is only when so employed that it operates on profits" (Ricardo,
"Principles", p. 100).

Dit is tevens Ricardo's verklaring van de vraag, waarom "profit" bestaat. (Het
is duidelijk dat deze verklaring voor Von Bdhm Bawerk weinig bevredigend isin zijn critiek op de verklaring van de kapitaairente). Het bestaan van profit bijRicardo moet leiden tot sparen. Hoe hooger de profit, hoe meer er gespaard
wordt. "Their motive for accumulation will diminish with every diminuation of
profit, and will cease altogether when their profits are so low as not to afford
them an adequate compensation for their trouble and the risk which they must
necessarily encounter in employing their capital productively" (p. 100).

Verder  " the temptation  to  save from revenue to augment capital is always  in
proportion to the rate of profits and if from accumulation of capital profits and
interests should fall very low indeed, at that point accumulation would nearly
stop, because it would almost without an object" (Ricardo on Malthus, p. 39).Ook de Loonfondstheorie kwam tot de conclusie dat daling en stijging van de
profit, daling en stijging van het sparen met zich brengt. De Ricardiaansche
opvatting is voor de klassieke school gemeengoed. Bij Smith was ze aanwezig(p. 300 e.v.), bij Stuart Mill evenzeer. Bij de laatste treedt evenwel eenige
twijfel op en wel door de invloed van een vrij onbekend werk van Rae "New
Principles of Political Economy".

Wanneer Stuart Mill het werk van dezen landgenoot vergelijkt met Malthus'
bijdrage tot het bevolkingsvraagstuk, is het duidelijk dat van een analyse van het
sparen deze figuur niet mag ontberen. Domela-Nieuwenhuizen hecht in zijndissertatie "Das Sparen, ein Okonomischer und sozialer Grundslag" (Halle, p.
389) dan ook ruimschoots aandacht aan dit werk. In tegenstelling met het klassie-
ke winstmotief onderzoekt Rae de "

menschelijke" motieven. Buiten de sfeer van
productie en ruil geeft hij de eerste stoot, het sparen naar de sfeer van de con-
sumptie over te brengen.

De grenzen van het sparen, aldus Rae, worden niet bepaald door de winst (dus
de rentevoet), doch door het intellect en de moraal van de mensch welke despaardaad dient uit te oefenen. Dat intellect uit zich in het vooruitzien in de
relatie tot de "uncertainty" van de toekomst (Mill, p. 162). In twee richtingen
ziet hij het effect der "uncertainty". Momenteel aanwezige "uncertainty" vermin-dert het sparen, na verloop van tijd aanwezige "uncertainty" beheerscht het spa-ren.'8 Deze gedachtengang is sinds  Rae  in de theorie levendig gebleven;  een
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tegenstelling met de opvattingen van Smith en Ricardo is aanwezig.
Domela-Nieuwenhuizen gaat in zijn vermeld werk op de uitingen van enkele

klassieken en laat-klassieken in. Wenden wij ons tot de modernere literatuur, dan
moet de figuur van Marshall onze aandacht trekken. Als classicus ("in the long
run") accepteert hij "as a rule: the higher the rate of interest, the greater the
saving" (p. 234), doch ook het tweede element - intellect en moraal - laat hij niet
buiten beschouwing. Soms treedt, aldus Marshall, het motief op "in massing
wealth  for  its own  sake".  doch het belangrijkste motief is "family-affection"  (p.
228). Daarom kan het ook voorkomen dat gespaard wordt bij negatieve rente (p.
232).

Het is duidelijk dat het "behaviourisme", ondanks het  feit dat het de klassieke
leer in tact wenscht te houden, meer de nadruk zal leggen op de "innere" dan op
de "aussere" motieven, gelijk Domela-Nieuwenhuizen deze onderscheidt (p. 16),
meer  op  de

"
menschelijke" derhalve,   dan  op de motieven  van den irreeelen

"homo-economicus". Als vertegenwoordiger   van het "behaviourisme" drukt
Knight dit als volgt uit (p.  162): "The saving of capital seems to us to be in fact
the result mainly of two or three motives of which the desire of increased con-
sumption of goods in the future is only one and probably one of the less impor-
tant. Like other acts of men in society, it is largely a mere matter of established
social custom, good form, the thing to do, the "mores"" (zie ook p. 133/134).' 

Wanneer wij de invloed van deze elementen erkennen, is het interessant deze
gedachtengang in de moderne leer na te gaan. Als uitgangspunt kozen wij de
uitvoerige analyse welke Cassel in zijn "Theoretische Sozialdkonomie" aan de
invloed van rente op sparen (kapitaalaanbod) toekent. De klassieke invloed op
Cassel is eerder aangetoond; ook hier zullen wij deze aantreffen.

Cassel erkent reeds in zijn inleiding dat niet alleen de prijs de grootte der
besparingen beinvloedt, "wir werden also im folgenden nicht nur die selbstandi-
gen vom Gesichtspunkt der Preisbildung Uusseren faktoren, die fur die Spar tig-
keit massgebend sind, sondern speziell auch den Einfluss des Preises der Kapital-
disposition,  also des Zinsfusses, auf diese Faktoren und damit auf die Spartdtig-
keit eingehend zu untersuchen haben" (p. 213).

De meest algemeene oorzaak voor het sparen is, aldus Cassel, de noodzake-

lijkheid voor de toekomst te zorgen. Voor den inkomenstrekker is het gewenscht
voldoende middelen achter de hand te hebben voor de tijd dat zijn inkomensbron
niet vloeit: de onzekerheid van het economisch leven, waardoor vele risico's,

verhoogt deze noodzaak. Bij ziekte, ongeval, dood, onzekerheden in het alge-
meen, treedt een stagnatie in de inkomensbron op.

Een tweede oorzaak van de vorming van besparingen ligt op psychologisch
gebied. De besparingen van den grooten kapitalist. zooals Cassel het voorstelt.
welke meer dan voldoende besparingen voor de toekomst heeft gevormd, ver-
grooten zijn vermogen, zijn inkomensbron. Deze vergrooting wordt, aldus
Cassel, "Selbstzweck" (p. 216).

Allerlei psychologische factoren, gierigheid, streven naar macht, derhalve
motieven, waarbij men zoals Heller het uitdrukt "den Zweck der Wirtschaft des
Bedurfnisbefriedigung,  aus  dem Auge verliert", spelen hierbij  een  rol.  Elk land
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kent in de eigen literatuur deze personen als karikatuur verbeeld.
Zorg voor de toekomst is de meest algemeene oorzaak voor het sparen, aldus

Cassel.
De mensch is onderworpen aan risico's welke zich in de toekomst in ongunsti-

ge gevolgen kunnen uiten. Men is onderhevig aan het risico van ziekte, aan het
risico van ontslag, van ongeval en dood. Het optreden van de dood is een zeker-
heid, het wanneer echter een onzekerheid. Als zoodanig zijn deze besparingen
vrij onafhankelijk van de rente. De nastreving van de rente is dan ondergeordend
aan het streven naar de zorg voor de toekomst. Ook zonder rente wordt ge-
spaard; in onzekere tijden is men zelfs bereid degenen te beloonen welke de
intacthouding van het bespaarde verzekert. (Men vergelijke het historische
bedrijf van de "goldsmith" op dit gebied).

De inkomensbron vergroot zelve de mogelijkheid van besparingen. Dit impli-
ceert derhalve een mogelijke vermindering der besparingen uit andere hoofde.
Om de besparingen op gelijke hoogte te houden is het noodzakelijk meer uit
anderen hoofde te besparen, wanneer de inkomensbron van het kapitaal, dus de
rente, vermindert. Omgekeerd wanneer deze rente stijgt. Als zoodanig is dit
motief van besparing, basis voor het aanbod van kapitaal, in strijd met de door
de klassieken betoogde functioneele verhouding.

Anders ligt de verhouding wanneer de besparingen als inkomensbron praeva-
leeren, boven de besparingen als basis voor de toekomstverzorging. Heeft het
economisch subject alleen de beschikking over de besparingen als bron van
inkomen, dan heeft hij, zooals Cassel dit naar voren brengt, steeds de keuze
hetzij zijn besparingen te verteren, hetzij slechts het inkomen, de rente, te verte-
ren. Dat stijgende rente voedingsbodem voor de laatste vorm, dalende rente
voedingsbodem voor de eerste vorm is, is duidelijk. In dit geval is dus een
bepaalde functioneele verhouding tusschen rente en aanbod van besparingen
aanwezig. Het verteren is een probleem voor bepaalde leeftijdsklassen, nl. die
der 50/60er jaren.  Voor hen is bovenvermeld dilemma effectief in dien zin dat
door vertering hun inkomen grooter is dan door alleen rente te incasseeren.

Is dit verteringsproces niet van algemeene betekenis? Sparen beteekent een
wijziging in het tijdstip van vertering. Hij die spaart in relatie tot het risico van
ziekte laat vertering na, om tijdens de ziekte te kunnen verteren. Sparen is een
proces van de enkelvoudige huishouding. Het wordt gereguleerd door de waar-
deering i.c. van het ziekterisico; is derhalve subjectief van aard. Het sparen is
een continu proces, de waardeering van het risico en de spaardaad zijn aan
fluctuaties onderhevig. Inschakeling van de ruil geeft de mogelijkheid van objec-
tiveering van dat oordeel. Op de markt der verzekeringen kan men zich door
betaling van een prijs van dat risico, wat berekenbaar is, ontdoen.

De verzekering specialiseert zich in de dracht van de berekenbare risico's.
Indien wij de veronderstelling aanvaarden dat alle risico's berekenbaar zijn,wordt de individu ontheven van de plicht van het subjectieve sparen, doch treedt
daarvoor in de plaats het objectieve sparen. Deze besparingen zijn gebaseerd op
de berekening nl. van de grootte en het moment van de vertering.De gecombineerde besparing dient relatief constant te blijven en slechts te
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vermeerderen/verminderen met het aantal overgenomen risico's. Toename van
de bevolking brengt een evenredige verhooging van de gecombineerde besparin-
gen  met zich. Niet noodzakelijk, doch aangenomen dat de verzekeringsfunctie uit
deze besparingen inkomen ontvangt - door deze als kapitaal in handen van de
ondernemer te plaatsen -, is de grootte van dit complex van besparingen in
wezen onafhankelijk van de belooning. Deze belooning wijzigt de risico's niet,
waartegenover dit complex van besparingen staat; het complex van besparingen
wordt vergroot. In het bestaan van de belooning, de kapitaalrente, ligt dus de
verlaging van de prijs voor de risicodracht, de premie van de verzekeringsfunc-
tie, besloten.

Stijging van de kapitaairente beteekent een verhooging van het spaarcomplex;
het risico is niet vergroot, derhalve wordt de premie verlaagd. Het omgekeerde
proces doet zich voor bij rentedaling. In het algemeen is dus het complex van
besparingen, dienende voor risicodekking van berekenbaar risico, afhankelijk
van de rentevoet. De individueele besparingen, in de vorm van de premie,
vertoonen het tegenovergestekie beeld van de functioneele relaties van de klassie-
ke leer.

Het wezen van dit verfijnd proces van risicodracht is de mogelijkheid van het
objectief berekenen van het disconto van de gevolgen van het risico. In de ont-
wikkelende samenleving wordt hier door de individueele vertering van besparin-
gen een constante grootheid onafhankelijk van de rente gevormd. Noch stijging,
noch daling van de rente verandert iets aan het feit dat continu een vaste verte-
ring van de besparingen optreedt. In een maatschappij met slechts berekenbare
risico's en rationeele dracht zullen de besparingen een tegenovergesteld verloop
hebben aan die welke de klassieke leer in relatie tot de rentevoet aangeven. In
het veronderstelde geval is dus het verteringsproces teruggebracht tot een alge-
meen geval, onafhankelijk van rentevoet, onafhankelijk van leeftijd.

Besparingen door de ruil, bron van inkomen, compenseeren het onberekenbare
risico van dit inkomen weer. Ook dit eischt een drager, ook dit eischt besparin-
gen. Rationalisatie van de besparingen als bij de verzekeringsfunctie is niet
mogelijk. Elke vaste, zij het door de markt bepaaide, last, is te hoog of te klein.
Het inkomensrisico van den kapitaalverschaffer als onberekenbaar risico bestaat
in de fluctuatie van afzetmogelijkheid en prijsfluctuatie. De rationeel handelende

kapitaalverschaffer is zich hiervan bewust. In zooverre hij niet verder kan beper-
ken, dient hij te dragen op basis van besparingen.

Besparing berust op een proces van waardeering, is subjectief van karakter en
onderhevig aan invloeden in het verloop van tijd. Ligt de meest algemeene
oorzaak van het sparen in het risico. de voorwaarde is het bestaan van "produ-
cers-" respectievelijk "consumers rent". Hooge kapitaairente impliceert niet deze
surplusvormen, lage kapitaalrente sluit deze niet uit. Als zoodanig speelt niet de
absolute rente, doch de relatieve de voorwaardelijke rol. Relatief nl. ten opzichte
van de andere prijzen van producten, gezamenlijk de levensstandaard van den
aspirant spaarder uitmakende.

Veronderstellen we een parallelle beweging tusschen kapitaalrente eenerzijds
en de ontwikkeling van "producers-" respectievelijk "consumers rent" anderzijds,

121



dan is een functioneele verhouding tusschen rente en aanbod van besparingen
aanwezig. De grootte van de besparingen hangt af van het subjectieve oordeel
over het risico. Met de stijging van de rente wordt het bereik van het optredenvan ongunstige gevolgen van zijn economische daad, de ruil, grooter. Dit ver-
hoogt het waarde-oordeel omtrent het risico en dus zijn spaarwil. Deze leidt tot
besparingen, wanneer wij de verhooging van "producers-" respectievelijk "consu-
mers rent" inschakelen. Het omgekeerde proces treedt onder dezelfde voorwaar-
den op bij dalende rentevoet. Het vraagstuk der waardeering van de inkomens-
bron zelve treedt hierbij op.

Overzien wij deze ontwikkelingen, dan concludeeren wij tot het bestaan van
een groep besparingen wier fluctuaties niet parallel zijn aan de bewegingen, doorde klassieke prijsleer aangeduid, alsmede een groep, welke wanneer aan bepaaldevoorwaarden is voldaan, in overeenstemming zijn met deze bewegingen. Aan de
voorwaarden, gelijke ontwikkeling van kapitaalrente en "producers"- respectieve-
lijk "consumers rent", wordt in de realiteit niet a priori voldaan. Een volkomen
klassieke functioneele verhouding kapitaalrente-besparingen is daardoor ook in
dat geval beperkt. Deze werking wordt verder beperkt door de realiteit van het
verzekeringssparen.

Wanneer slechts een deel der besparingen een ontwikkeling vertoonen welke
een beperkte parallelliteit met de rentevoet vertoonen, is het duidelijk dat dezedoor een inhaerent constant deel der besparingen verder worden afgezwakt. Een
cijfermatige analyse der reeele verhoudingen zou dit proces verder kunnen
verduidelijken.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat van een volkomen parallellisme spa-
ren-belooning in een realistische beschouwing geen sprake is, dat zelfs het
verband tot meer beperkte proporties moet worden teruggebracht; zel fs niet in de
verhoudingen zooals Cassel deze ziet. Dat het verband aanwezig is spruit voortuit het feit dat dit ter beschikking stellen een inkomen met zich brengt, een
inkomen echter niet slechts voortspruitend uit het feit dat het de beloonendefiguur in staat stelt  tot de productieve prestatie van "waiting", doch tevens  tot
risicodracht.

Welke figuur men ook achter den verschaffer van deze prestaties stelt, bijbeide is continue instandhouding het motief tot de daad. Stelt men dit motief
tegenover het risico der eigen existentie, dan is het duidelijk dat steeds de vraagrijst naar het evenwicht tusschen "waiting" en risicodracht. Het risico is het
karakteristieke element, dat het directe verband sparen-rentevoet verbreekt. Het
risico noopt tot sparen. Dit eerst leidt tot investatie, beter gezegd tot een inko-
mensbron, wanneer het risico in eigen sfeer overwonnen is. Sparen en kapitaal-vorming zijn niet synonieln; het eerste is de basis voor het tweede. Zelfs de
credietschepping als basis van kapitaalvorming vereischt sparen (Hayek -Phil-lips). Het risico bevordert het sparen, daarmede de mogelijkheid van kapitaalvor-ming.

De beschikbaarstelling van besparingen in haar dubbele functie impliceert inde ruil een inkomen, hetwelk evenzeer twee elementen moet omvatten, de beloo-
ning van elk der prestaties. Wanneer met het verdeelingsproces, de vorming der
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inkomens, functioneel ziet (met al of niet erkenning van het personeele karakter
van dit proces), dan omvat dit een verdeeling van het sociaal product "national
dividend" onder de functies, de productiefactoren. Laat men het inkomen uit
besparingen uiteenvallen, in "waiting" en risicodracht, dan ligt hierin opgesloten
een mogelijke aanvaarding van een splitsing van het kapitaal als productiefactor,
d.w.z. een aantasting van de hieromtrent vigeerende leer.

§ 6. DE LEER DER PRODUCTIEFACTOREN

Bij de behandeling van het risico binnen de verklaring van de ondernemerswinst
komt Cassel tot de conclusie dat de overname van risico als productiefactor kan
worden bestempeld. "Auch das Obernehmen von Risiko kann als ein besonderer
Produktionsfaktor aufgefasst werden" (p. 157). Onder hoog ontwikkelde econo-
mische omstandigheden heeft deze productiefactor een eigen markt, alsmede een
"ziemlich bestimmten" prijs. Het karakteristiek voor een productiefactor, de
substitutiemogelijkheid, is in het overnemen van risico evenzeer gelegen. Een
verklaring waarom hij zelve deze nieuwe productiefactor niet accepteert, is bij
Cassel niet te vinden.

Bij Pigou is een nadere analyse van dit vraagstuk aanwezig, terwijl Weber
Cassel's suggestie als realiteit accepteert. Alvorens hier nader op in te gaan is
het van belang de leer der productiefactoren nader onder oogen te zien. Say valt
de verdienste ten deel de leer van drie productiefactoren in de economische
literatuur te hebben ingevoerd, als zijnde drie elementen, arbeid, kapitaal en
grond, zonder welke oorspronkelijke krachten productie niet mogelijk is. De
oorspronkelijkheid van het kapitaal als productiefactor wordt op basis van een
materieele begripsinhoud spoedig betwijfeld. Als zoodanig schakelt John Stuart
Mill deze factor als eerste uit. Heerschend wordt deze opvatting aan het eind der
vorige en begin dezer eeuw onder de invloed van Von Bdhm Bawerk, wanneer
deze aan de productie dienstbaar wordt gemaakt.

Wanneer eenerzijds het kapitaal onder invloed van de opvattingen van Clark
en in het bijzonder Komarzynski van zijn materieele begripsinhoud wordt be-
vrijd, anderzijds de productieve functie van het kapitaal nader geanalyseerd
wordt, herkrijgt het kapitaal haar betiteling van productiefactor. De verdere
ontwikkeling van het kapitaalbegrip als zou kapitaal een op goederenbezit berus-
tende economische macht zijn, gelijk dat bij Heller het geval is, maakt vergelij-
king met arbeid en grond problematisch. Een verder gebruik van deze indeeling
wordt door Heller vermeden (p. 38).

Wanneer Marx ook de grond als productiefactor overboord werpt, zoo is het
ook bij hem moeilijk te spreken van een leer der productiefactoren. Er is echter
ook een streven tot instandhouding van Say's opvatting te bespeuren. Reeds
achter elke productiefactor werd door de klassieken als belooning van de produc-
tieve daad een inkomen geplaatst. Zij die de leer der productiefactoren in stand
wenschen te houden, dienen achter de realiteit van het ondernemersinkomen een
productiefactor te plaatsen. Deze consequentie aanvaardt Marshall door de
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invoering van "organisation' als zoodanig, alsmede Lavergne, die "1'idde pro-
ductrice" (Thdorie des Marchds dconomiques) als zelfstandige productiefactorinvoert.

Wanneer men de oorzaak van het ondernemersinkomen in eenige werkzaam-
heid jegens het risico acht gelegen, zou het logisch zijn achter het ondernemers-
inkomen de productiefactor "risico" in eenigerlei vorm, bijvoorbeeld de risico-
dracht, te plaatsen.

In Knight's opvattingen zou dit het geval kunnen zijn en dan wel risicodracht
als dynamische productiefactor. Dit zou gelijktijdig impliceeren dat productieook zonder risicodracht zou kunnen plaats vinden, nl. in een statische maatschap-
pij. (Het berekenbare risico is in deze opvatting daarin geen risico). Dit nu is in
strijd met het principe van een productiefactor, zonder welke geen productie
mogelijk is. Het is duidelijk dat in deze richting het contact van het risico met de
leer der productiefactoren niet te vinden is. Wanneer wij een beschouwing
invoeren, analoog aan die van Cassel ter invoering van het begrip "kapitaal" als
productiefactor, is het resultaat gunstiger. Het feit dat de productie "tijd" kost is
de oorzaak van de noodzaak van het kapitaal in de productie ("waiting" - "war-
ten").

Wanneer de arbeider een huis bouwt, is het denkbaar dat hij op de belooning,
welke  in  de huur gelegen is, "wacht".  In den regel  kan  hij  dit niet, omdat  hij
middelen voor directe behoeftebevrediging noodig heeft, of wil het niet, omdat
hij liever direct dan op langen, onzekeren termijn de resultaten van zijn werk
geniet.

Dan treedt een tweede persoon op, welke het "wachten" overneemt. Aldus de
redeneering van Cassel (p. 179 e.v.). Uit het feit dat de productie tijd in beslag
neemt, spruit gelijktijdig voort dat tijdens de productie gering risico optreedt,
gegeven het feit dat in de huidige samenleving toekomstige gebeurtenissen met
te voorzien zijn. Het huis kan als gevolg van een of andere natuuroorzaak bij-voorbeeld geheel of gedeeltelijk vernietigd worden. Deze last kan, noch wil de
arbeider dragen, weshalve een derde persoon optreedt, welke de risicodracht
overneemt. De logische consequentie getrokken te hebben is te vinden bij Pigou.
Al ziet hij het begrip risico ruimer dan wij  - "uncertainty" - eenzelfde gedach-
tengang is hier aanwezig.

Pigou heeft de verdediging van de risicodracht - "uncertainty-bearing" - als
zelfstandige productiefactor op zich genomen. Wij gingen hierop in Hoofdstuk
I reeds in. In "uncertainty-bearing" acht hij dezelfde eigenschappen aanwezig alsdie welke bij arbeid en kapitaal ("waiting") aanwezig zijn. In eerste instantie het
twee-dimensionale karakter, anderzijds het objectieve karakter, dit laatste moge-
lijk door de invoering van den "objectieven mensch", "a man of a representative
temperament and with representative knowledge".  Voor deze objectieve eenheid
is prijsvorming mogelijk, op basis waarvan deze eenheid ook een deel ontvangtin  de functioneele verdeeling  van het "national dividend".

Waar Pigou zijn studie in het bijzonder richt op "the poor persons", onder
welke met de "rich persons" het "national dividend" verdeeld wordt, en deze
"poor persons" in groote lijnen de factor arbeid vertegenwoordigen, is naar zijn
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meening de verwaarloozing der personeele verdeeling, waarvoor tensiotte de
oplossing gevraagd wordt, i.c. de assimilatie er van aan de functioneele, een
acceptabele "approximation" (p. 654 e.v.). Op grond waarvan kan men nu risico
dragen?

Zeer uitvoerig gaat hij hierop niet in; hij beperkt zich tot een beschouwing dat
beide functies van het kapitaal volkomen gescheiden kunnen worden, nl. door de
figuur van de garantie. Het verband "waiting" en "uncertainty bearing" is evi-
dent. Het eerste zoowel als het tweede is mogelijk op basis van besparingen, of
om in Pigou's terminologie te spreken, op basis van "postponing consumption
which a person has power to enjoy immediately" (p. 163/164 noot).

Op basis van de beschikbaarstelling aan den ondernemer krijgen besparingen
een ander formeel object, worden daardoor kapitaal en inkomensbron voor den
spaarder. In de productieve sfeer zijn "uncertainty bearing" en "waiting", functie
van het kapitaal. In het ruilinkomen voor het kapitaal moet voor beide functies
een belooning aanwezig zijn.

Al wordt de belooning voor de risicodracht in de "reine Theorie" verwaar-
loosd, daarmede is zij niet uitgeschakeld. Beschouwt men het economische leven
als tijdloos, statisch, dan is de basis gelegd voor uitschakeling.

Wanneer Pigou verschillende risicodracht per kapitaaldeel mogelijk acht, door
voor het kapitaal derhalve een "scheme of uncertainty-bearing" op te stellen, is
dit acceptabel. Voor den kapitaalverschaffer is het belangrijk, waar deze dezelfde
besparingen, welke hij als basis voor inkomen gebruikt, tevens dienst laat doen
als drager der hem eigen risico's ten aanzien van inkomen en verbruik. Er is dus
een ruimte tusschen het voor "waiting" in de onderneming gebracht kapitaal en
de risicodracht door dit kapitaal. Waardoor wordt deze risicodracht nu per
eenheid verkleind?

Er is kapitaal dat meer, als ook kapitaal dat minder risico wenscht te dragen.
Deze wensch is aanwezig op basis eener hoogere belooning. Mogelijk wordt
deze, wanneer voor de figuur welke meer risico wenscht te dragen buiten de
onderneming risicobeperkingsmogelijkheden aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk bij specialisten in de risicodracht, verzekering en speculatie. Op basis
van meer risicodracht, minder waiting, fourneeren zij de onderneming kapitaal.
Doch ook dit kapitaal berust op besparingen van de eigen als andere ondernemin-
gen. De risicodracht van den specialist berust op besparingen, het nalaten van
verbruik van het inkomen voortspruitend uit - beperkte - risicodracht. In zoover-
re het risico niet verder beperkt wordt, resteert dracht.

Is in de onderneming van een parallelle ontwikkeling van "waiting" en "uncer-
tainty bearing" geen sprake, in het complex der ondernemingen is dit wel het
geval. De garantie berust evenzeer op besparingen.

Wanneer men in plaats van kapitaal "waiting" als productiefactor beschouwt,
dan is het logisch de risicodracht als zelfstandige factor te aanvaarden. Be-
schouwt men het kapitaal als complex van functies als zoodanig, dan is er geen
reden "uncertainty bearing" als zoodanig zelfstandig te beschouwen. De belang-
rijkheid van Pigou's opvatting is naar onze mening dan ook niet gelegen in het
feit een of andere werkzaamheid ten opzichte van het risico tot productiefactor
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te willen verheffen, doch op de technische noodzakelijkheid te wijzen van de
risicodracht, gelijk deze analoog voor "waiting" bestaat. Een ander verband met
de leer der productiefactoren is niet te leggen.

De leer had haar beteekenis in een leer der functioneele verdeeling. Naarprestatie in het productieproces werd elk der factoren een deel toegewezen. Het
verdeelingsproces is echter een verdeeling onder personen, waardoor het functio-
neele verdeelingsproces van beperkte beteekenis is. Hoeveel het inkomen van
den mensch met representatief temperament en representatieve kennis als risico-
drager bedraagt, is niet aan de orde. Wat de individueele mensch op grond vanzijn individueele productieve prestaties toevalt, blijft de vraag. En zoo is ook de
leer van de productiefactoren van haar luister ontdaan.

Ook zonder deze, welke op een in wezen technische onderscheiding berust, is
een zelfde inzicht in het economische weten te bereiken (als specimen Hellers
uiteenzettingen in zijn "Theoretische Sozial6komie"). Ook van andere werkzaam-
heden buiten het technische kader der productie kan het specifieke inkomen
verklaard worden, iets waartoe de leer der productiefactoren slechts met behulpvan steeds verdere uitbreiding en differentiatie in staat wordt gesteld. Deze
noodzakelijke verwatering der leer beteekent de ondergang der leer zelve.

In den beginne stelden wij, dat het risico, in een overigens spaarzame litera-
tuur slechts met een beperkt aantal problemen in de theoretische economie
verbonden werd. Uiteindelijk blijkt dit mee te vallen.

Bij de laat-klassieken valt de bijdrage van Von Thunen op, meer van onzen
tijd die van Weber en Pigou om tenslotte bij Knight een meer centrale plaats te
verkrijgen. In alle basisproblemen der Economie blijkt wei een plaats te zijnweggelegd, zij het niet centraal; weg te denken is het niet meer.

In het bizonder de figuur van de ondernemer, de verklaring van de onderne-
merswinst, vereischt aandacht voor het risico. Of die nu onder de originele
naam, of de latere qualificatie van "uncertainty" geschiedt, doet voor ons bij dit
onderzoek weinig ter zake. Verdere analyse van de inhoud dezer nauw aan
elkaar verbonden begrippen lijkt geboden.

Aan de practijk wordt in het tweede deel van deze studie de nodige aandacht
besteed. Eenerzijds wordt een terrein gekozen waarin het risico veelvuldig
voorkomt, met name de handel, anderzijds aan de plaats van de Overheid. In
toenemende mate zien wij de laatste ingrijpen in het economisch leven, om als
hoeder der gemeenschap tegen euvelen, die in de samenleving ontstaan, op te
treden. Veelal spelen risico's voor die gemeenschap daarbij een rol van beteeke-
nis.
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Noten

1) "Der primitive Mensch denkt nicht an die 7.ukunft", Bficher 1922, p. 13.

2)    Zie Lexis o.a. p. 686 noot.

3) Vergelijk Clark "Essentials;   p.   214, ten aanzien   van de kapitaalmarkt.   Het
meest beweegelijke product (kapitaal) ondervindt hindernissen "occasioned mainly
by  the  risk".

4) Willett's opvattingen inzake het verdeelingsproces in relatie tot het risico, demon-
streert deze zienswijze.

5)    Zie Hoofdstuk VI, § 2.

6)    Kapitaal is voor ons een abstract begrip; als zoodanig heeft het den geldsvorm.

7) Zooals duidelijk geworden zal zijn, verstaan wij onder den handelin het vooraf-
gaande, de bank in het algemeen. Wij hebben echter dit begrip niet gelanceerd,
omdat wij aan de banken nog andere kwaliteiten toekennen dan die van zuiver
handelaar. De bank toch is meer; wij deelen dus niet de meening van Somary
(Bankpolitik) e.a. die slechts in bemiddeling haar taak zien. Zij is tevens produ-
cent. Zeer zeker, haar productiecapaciteit van kapitaal is aan grenzen gebonden
(Hayek, Phillips), doch de principieele beteekenis als producent, gelijk deze reeds
veel vroeger door Mc. Leod werd aangeduid, is een realiteit.

8)   Wij volgen hier Spiethoff: "Die volkswirtschaftliche Verteilung" waarin deze
scherp naar voren komt.

9)    Zie hiervoor evenzeer de volgende paragraaf van dit hoofdstuk.

10)   Zie in dit verband Hoofdstuk I.

11)   De conceptie der dynamica bij verschillende schrijvers, ontkent dit laatste (bijv.
Clark). Elke studie der verschijnselen vereischt een isoleering, een uitschakeling
van het niet-typische om het typische te benaderen. Als zoodanig vergt ook de
dynamische beschouwingswijze eenige, 'neer of mindere, abstractie.

12)   In de gevallen dat Clark spreekt van "toenemen" is het juister te spreken van
"veranderen". "Afname" en "toename moeten  toch in Clark's studie een soort-
gelijk effect hebben. In de algemeene interpretatie neemt men dit dan aan. Deze
vijf dynamische invloeden, verstoren de "natural standards".

13)  Zie in dit verband: "Over de invloed van het seizoen op de bedrijfshuishouding
en haar bedrijfspolitiek", J.J. van der Schroeff, Amsterdam 1938, (als ook
Hoofdstuk III, voetnoet 1).

14) Een drietal bewegingslijnen welke voor de beoordeeling van de conjunctuur van
belang zijn, vertoonen op basis van statistisch onderzoek in het verleden (het
tijdsvak 1903-1914) bij een bepaald phaseverschil ("lag") een belangrijke correla-
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tie.
Deze drie lijnen:
A.    speculatie (de koersen der aandeelen)
B. bedrijvigheid (bankdeposito's en groothandelsprijzen)
C. geldmarkt (rente der korte credieten)
vertoonen derhalve een "volgbeweging". Worden de eerste voorteekenen  van  de
conjunctuur waargenomen in lijn A, dan wordt verondersteld dat de gevolgen in
lijn B resp. C zullen optre(len.
Alhoewel deze barometer in de V.S. een vrij groote populariteit genoot, werd de
waarde lange tijd overschat. Het conjunctuurverloop is te complex om in enkele
lijnen (indirect) vast te leggen. Ook factoren welke niet in het Harvard-schema
passen, spelen een rol van vaak overwegende beteekenis. Na 1924 is van een
correleerend verloop van de drie lijnen slechts in beperkte mate sprake.
Door vele ondernemingen is getracht een correlatie te vinden van 66n dezer
lijnen, eventueel ook die van andere instanties, met interne statistische gegevens.
Eastman Kodak bijv. had een barometer ten behoeve van haar afzetplanning in
gebruik, welke het correlatief verband aan afzet van haar luxe-artikel en de
ontwikkeling van het werkloozenaantal vastlegt. De groote beteekenis voor een
tijdige en juiste beoordeeling, en dus beperking van het afzetrisico, is duidelijk.
Een ruim overzicht omtrent de verschillende in Amerika in gebruik zijnde indices
en barometers is te vinden bij Mitchell "Business cycles". Hij beperkt zich tot die
welke niet theoretisch onhoudbaar zijn.

15) Men herinnere zich het bijbelsche verhaal van de zeven vette en magere jaren.
Egypte bouwde toen reeds schuren.

16)   Er is een precedent. er is historie. De geestesgesteldheid van den mensch wijzigt
zich; vd6r het slagen, was er slechts een mislukken, de mensch oordeelde pessi-
mistisch. Na het eerste slagen gaat er iets wankelen in zijn geestesgesteldheid, in
positieve zin.

17)   Knight, p. 301, "The distinction between stocks and bonds tends to fade out".

18)   Vergelijk onze § 4.

19)   Het zou interessant zijn het sparen te volgen in den loop der historie der mensch-
heid, derhalve de invloed na te gaan van de "mores", alsmede de invloeden
welke hierop van belang zijn (religie e.d.). Bij Domela-Nieuwenhuizen zijn aan
de hand van de studies van Rae, Hermann e.a., interessante aspecten aanwezig:
de invloed van de mores op "family-affection", op zorg voor de toekomst in
relatie tot onzekerheid etc.

20) Vergelijk Hoofdstuk I, § 1.
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Hoofdstuk V

Handel en risico

§   1.    ONTSTAAN  EN  ONTWIKKELING  VAN DEN HANDEL ALS ZELFSTANDIGE  ECO-
NOMISCHE FUNCTIE'

1 De loop van de maatschappelijke ontwikkeling is op vele wijzen te typeeren. Als
hulpmiddel hiertoe  kent de economische theorie de zgn. "Stufentheorien".  Een
"Stufe" is te vergelijken met een phase van rust, waarin alle typeerende ver-
schijnselen van een evolutionair tijdperk zichtbaar zijn. De indeeling der econo-
mische ontwikkeling en dergelijke phasen kan onder verschillend oogmerk
geschieden. Friedrich Liszt legde het onderscheidend kenmerk in de vorm der
productie, Bruno Hildebrand in de vorm van het verkeer. Voor ons doel nu,
ontstaan en ontwikkeling van den handel na te gaan, voldoet geen theorie beter
dan die welke door K. BOcher in dit kader werd opgesteld ("Entstehung der
Volkswirtschaft"). Als onderscheidend element toch neemt BOcher de weg welke
de economische goederen  "von der Hand zum Munde", derhalve van producent
tot consument hebben af te leggen.

Deze weg ziet BOcher in de loop der ontwikkeling steeds langer worden.
Producent en consument komen steeds verder los van elkaar te liggen. Wanneer
men afgescheiden van producent en consument een nieuwe functie wenscht te
vinden, is het noodzakelijk de bestaande volkomen te isoleeren, en beider geiso-
leerde ontwikkeling na te gaan. Hiertoe leent zich BOcher's theorie. Liszt toch
blijft staan bij de ontwikkeling der productievormen, van een der bestaande
functies dus. Hildebrand aanvaardt a priori de isoleering der functies. Bucher
onderscheidt nu:
1.        de phase der "geschlossene Hauswirtschaft";
2.    de phase der "Stadtswirtschaft";
3.       de phase der "Volkswirtschaft".

In de ontwikkeling hebben we na te gaan de veranderingen in de phasen in

producent en consument eenerzijds, de langer wordende weg tusschen beiden
anderzijds.

Ad 1

In deze phase is producent en consument een en dezelfde. In de eenheid van
huis,  familie of geslacht speelt zich het levensproces der "geschlossene Hauswirt-
schaft" af. Van buiten treden geen goederen in de gemeenschap, noch van daar
uit naar buiten. De "geschlossene Hauswirtschaft" is zichzelf genoegzaam. Als
zoodanig is de middeleeuwsche vroonhoeve als typeerend voorbeeld voor deze
phase te onderkennen. Van een scheiding van producent en consument is geen



sprake. Het komt voor dat de eene producent-consument bij misoogst bij deandere producent-consument uit sociale overwegingen van zijn eventueel over-
schot doet deelen. Dit is een incidenteel verschijnsel eenerzijds, anderzijds ligthier niet de verhouding producent tot consument, doch producent-consument tot
producent-consument, niet verticaal derhalve, doch horizontaal.

Incidenteel doet zich de scheiding van producent en consument voor in het
optreden van den vreemdeling. Vrijwillig ter verovering, onvrijwillig als ge-
dwongen door natuur of wapengeweld, de vreemdeling beschikt over productenwelke in het behoefteschema van de "geschlossene Hauswirtschaft" onbekend
zijn. Ruil van deze goederen, welke door een vreemde producent werden ver-
vaardigd, tegen de eigen behoeftebevredigingsmiddelen vertoont de scheiding van
producent van consument.

Dit proces is incidenteel, is uitzondering op het normale en typeert dan ook
niet deze ontwikkelingsphase. De scheiding van producent van consument is een
proces zich afspelende  in de phase der "Stadtswirtschaft".

Ad 2

De mensch streeft naar eigen instandhouding. Op twee wijzen wordt deze be-
dreigd: door het ontbreken der materieele middelen eenerzijds, het uiterlijkgeweld van de buitenwereld anderzijds. Verplicht hem het eerste tot een offer
om deze te verkrijgen, het tweede voert hem tot vereeniging met anderen. De
vereenigingen der "Hauswirtschaften" leidt tot bepaalde min of meer omlijndeterritoriale eenheden. Deze eenheid is, in zooverre zij een economische realiteit
is,  de zgn. "Stadtswirtschaft". Als zoodanig  zijn de middeleeuwsche  en  laat-
middeleeuwsche stad, als middelpunt van dergelijke eenheden, typeerende vor-men hiervan.

Deze stad als verzorgingseenheid wenscht deze verzorging zoo doelmatig tedoen geschieden. Hiertoe is dienstig een rolverdeeling tusschen de vereenigde
eenheden: de arbeidsverdeeling in de productie. Arbeidsverdeeling impliceert de
scheiding van producent van consument. Arbeidsverdeeling is oorzaak dat de
producent niet meer het geheele behoefteschema van den consument kan bevredi-
gen. Slechts met meerderen is hij hiertoe in staat, waardoor voor den consument
ook andere producenten van noode zijn. Om evenwel de beschikking over de
goederen van den anderen producent te kunnen verkrijgen is het noodzakelijk
deze een tegenwaarde te bieden in de vorm van producten welke de consument
als beperkte producent voortbrengt.

Arbeidsverdeeling impliceert derhalve ruil. De ruil vereischt van haar kant,
gelijk wij zagen (Hoofdstuk II, § 2), het geld als ruilmaatstaf. Door de arbeids-
verdeeling wordt de consument van den producent gescheiden. Deze scheidingis niet slechts functioneel, doch ook personeel. Buiten productie en consumptietreedt derhalve een nieuwe werkzaamheid op, het vervoer.

Reeds in de eerste phase deed zich het probleem voor dat het tijdvak van
productie niet gelijk was aan het tijdvak van de consumptie. De "geschlosseneHauswirtschaft", typisch van de natuur afhankelijk, zag de productie van bijvoor-
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beeld haar landbouwproducten beperkt tot enkele maanden van het jaar, terwijl
de consumptie het geheele jaar door plaats vond. De consument in de eenheid,
zich ervan bewust, sloeg derhalve de producten op om hierdoor de consumptie
het geheele jaar door mogelijk te maken.

Wie deze opslag verzorgde, producent of consument, was in de "geschlossene
Hauswirtschaft" geen vraag, producent en consument waren een eenheid. De
ontwikkeling van de arbeidsverdeeling moet deze vraag aan de orde stellen.
Noch voor producent, noch voor consument als zoodanig is deze functie, de
opslag, specifiek. Wij ontmoetten reeds een tweede functie, evenzeer voortsprui-
tende uit de arbeidsverdeeling, het vervoer, evenmin specifiek voor producent of
consument. Voor producent zoowel als consument ligt in het vervullen van deze
werkzaamheden een offer, dat elk van beiden tot een minimum tracht te verla-
gen. Andere moeilijkheden traden op.

De producent welke met zijn oogst van het gespecialiseerde product naar de
markt van zijn territoriale eenheid trekt, alwaar hij den consument hoopt te
ontmoeten, ziet zich aldaar voor het probleem geplaatst dat zijn oogst voor
meerderen voldoende is, dat voorts de consument zijn (typische) kwaliteit niet
steeds wenst te nemen. De regulator van de markt, de prijs, blijkt te fluctueeren.
Tijdens de opslag en het vervoer van en naar de markt treden risico's op, risico's
volkomen vreemd aan de hem bekende uit productie of consumptie. Deze tasten
zijn besparingen aan. Opslag zoowel als vervoer vereischen de productie van de
middelen hiertoe dienstig. Dit alles verhoogt het door producent of consument te
brengen offer.

Het complex van werkzaamheden, door de scheiding van producent van
consument op deze gelegd, is zelve niet onafhanketijk van het algemeen beginsel
der arbeidsverdeeling. Arbeidsverdeeling, aldus Smith, is afhankelijk van "the
extend of the market" (Smith 1931, p. 15). Wanneer de behoefte naar deze
diensten een zekere gelijkmatigheid in tijd gaat vertoonen, wanneer er derhalve
voldoende afzet voor deze gespecialiseerde productieve prestatie bestaat, wanneer
een complex van gelijksoortige, gelijkmatige risico's is te ontdekken, is het
duidelijk dat ook hier een specialisatie optreedt, welke specialisatievorm de
zegstandige hande41unctie2 is. Het geheel van werkzaamheden, in wezen geen
element van het technische proces, van productie of consumptie, wordt in meer
of mindere mate hiernaar afgeschoven. De zelfstandige handel organiseert deze
werkzaamheden, zooals de producent de productie organiseert. Evenmin als men
het incidenteele combineeren van stoffen en krachten productie kan noemen, kan
men de incidenteele opslag van goederen door de productie handel noemen.
Organiseert de producent deze opslag, dan blijft het ontstaan van de zelfstandige
handel achterwege. In de economische eenheid van de stad ontwikkelt zich in de
gebieden binnen en buiten de muren een organisatie: de handel. Binnen de muren
zelve ontstaat een markt, als plaats waar de ruil plaats vindt, ruil tusschen de
binnen en buiten de stadsmuur gelegen onderdeelen van de "Stadtswirtschaft".

De stad voert een economische politiek, het behoeftebevredigingsproces van
de stad ni. tot het mogelijke maximum op te voeren. Een goed georganiseerde
markt is middel om de goederen ook van buiten de economische eenheid van de
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stad aan te trekken. Goederen van locale oorsprong (pelsen, specerijen) worden
door deze markt, waarop door de zekerheid van beperkter aanbod de tendens
voor een hoogere prijs ligt, dan op de eigen locale markt, aangelokt. Niet een
producent der goederen, doch de zelfstandige handel volbrengt deze tocht naar
de markt. Voor meerdere producenten verricht zij deze voor de producten uni-forme dienst, welke van den individueelen producent een relatief te groot offer
eischt. De reizende handel wordt in deze phase een normaal verschijnsel.

Het beeld zou niet volledig zijn, wanneer wij de ontwikkeling van producenten consument binnen de muren van de stad niet teekenden. Voor elken producent
is de afzet beperkt tot de individueele vraag van den consument. De productie is
hierop ingesteld. De consument stelt de eischen, waarnaar de producent produ-
ceert. Productie is dan ook "op bestelling", "Kundenproduktion". De producent
loopt in deze verhouding geen risico van afzet. Prijsrisico's worden door de
economische macht van de vereenigingen van producenten, de gilden, in zoover-
re daarop invloed uit te oefenen is, uitgeschakeld. De territoriale beperktheid van
de stad zelve schakelt vervoersproblemen voor een belangrijk deel uit. Hetindividueele van de vraag beperkt trouwens de gelijkmatigheid van de behoefte
naar deze dienst. Noch tijds-, noch quantiteits- of qualiteitsmoeilijkheden, voor
het contact buiten de stad essentieel, doen zich in deze verhoudingen voor.

Wanneer wij het bovenstaande beeld ten opzichte van de zelfstandige handel
resumeeren, dan blijkt in de "Stadtswirtschaft" het beginpunt der ontwikkelingder zelfstandige handelsfunctie te liggen. Zij het in geringere mate, ook de"Stadtswirtschaft" is autonoom in haar behoeftebevrediging. In zooverre in de
"geschlossene Hauswirtschaft" arbeidsverdeeling optrad, was deze zuiver tech-
nisch van aard en leidde niet tot de verbreking der eenheid van producent-consu-
ment. In het kader der "Stadtswirtschaft" leidt deze tot scheiding van producent
van consument (economische arbeidsverdeeling). Hierdoor treden bepaalde voor
de behoeftebevrediging noodzakelijke werkzaamheden duidel(ik aan het licht,
waarvan een enkele ook in de "geschlossene Hauswirtschaft" aanwezig is. De
eenheid van producent-consument leidde niet tot een nieuwe zelfstandige functie;
in de "Stadtswirtschaft" op basis van arbeidsverdeeling is dit wel het geval.Hoe uitgebreider het territoir van de economische eenheid is, hoe scherper
deze functie zich afteekent. Binnen het centrum van de eenheid, de stad zelve,
ontwikkelt zich deze functie, mede door organisatorische factoren in de stedelijke
ontwikkeling, minder scherp dan in het kader van de geheele economische
eenheid. Het optreden van den vreemdeling in de ruil, impliceerende scheiding
productie-consumptie, is in deze phase een normaal verschijnsel geworden.In de derde phase der ontwikkeling teekent zich de handel verder af.

Ad 3

Naar de gestelde norm kan men de "Volkswirtschaft" naar BOcher onderverdee-
len in:
a)   de "geschlossene Staatswirtschaft";
b)       de "kapitalistische Wirtschaft".
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Ad a)

De wording der moderne staten beteekent een combinatie der verschillende
"Stadtswirtschaften" tot een zelfstandig geheel, al of niet onder leiding der
belangrijkste "Stadtswirtschaften". Dat geheel, de "Staatswirtschaft",  is  in  oor-
sprong als ontwikkeling een volkomen analoge figuur aan de "Stadtswirtschaft".
Beveiliging der "Stadtswirtschaften" komt in plaats van beveiliging der "Haus-
wirtschaften" te staan. De in meer of mindere mate autonome behoeftebevredi-
ging der "Staatswirtschaft" treedt in de plaats van die der "Stadtswirtschaft".  De
staatsregel vervangt de stadsregel, de economische politiek der Staat die der stad.

De ontwikkeling dezer economische politiek van de Staat is duidelijk in het
zgn. Mercantilisme, hetwelk dienstig was aan de consolidatie en instandhouding
van de Staat als centrum van een zichzelf genoegzame economische eenheid.  Het
proces der arbeidsverdeeling schrijdt door de vergrooting van "the extent of the
market" voort. Binnen het afgesloten geheel van de Staat specialiseeren zich de
deeltakken der productie daar waar de natuurlijke voorwaarden het gunstigst zijn.
Dit doorbreekt het zelfgenoegzaamheidsstreven van de stad.

Uit deze ontwikkeling der arbeidsverdeeling spruit voort een concentratie van
productie en zoo ook een concentratie der bevolking, welke de belangrijkste
medewerker als arbeider is. De ruimtelijke scheiding van pro(lucent en consu-
ment wordt hierdoor vergroot. Productie op bestelling, door de beperkte ruimte-
lijke scheiding in de stad mogelijk, moet verdwijnen. De productie moet derhal-
ve worden ingesteld op de verwachte vraag, met de daaruit voortspruitende eigen
risico's. Dat deze scheiding een toenemende toepassing van het vervoer met zich
brengt is duidelijk. Ook problemen van tijd, quantiteit en qualiteit als verschillen
tusschen producent en consument worden ernstiger.

Duidelijk is ook dat voor de organisatie dezer werkzaamheden, voor de handel
derhalve, in de "geschlossene Staatswirtschaft" een ruim werkingsveld is gele-
gen. Productie op basis van de verwachte vraag bergt andere problemen in zich.
Niet slechts de onzekerheid van de afzet, het afzetrisico derhalve, ook het scher-
per naar voren treden van prijsfluctuaties, daarmee samenhangend het prijsrisico,
spruit hieruit voort. De mogelijkheid van overschotten en tekorten treedt op. Dit
vereischt contact met andere "Staatswirtschaften". Was soortgelijk contact tus-
schen de "Stadtswirtschaften" beperkt tot producten, wier voortbrenging van de
natuur afhankelijk was, in dit ontwikkelingsstadium wordt dit in meer of mindere
mate uitgebreid tot elk product.

Het zij onvrijwillig, hetzij vrijwillig wordt dit contact door de statenindeeling
gelegd. Vereischt het onvrijwillige proces,"de machtsfactor, de vorming  van
leger en vloot, in beide gevallen is het duidelijk dat hier plaats is voor de zelf-
standige functie om de resultaten van het contact te exploiteeren. Bestaat bij het
onvrijwillig contact de mogelijkheid tot uitbreiding van de economische eenheid
van de Staat, het vrijwillig contact tendeert deze te verbreken. De arbeidsverdee-
ling bracht reeds in de "Stadtswirtschaft" de ruil, alsmede het geld, met zich. De
ruil plaatste zich tusschen productie en behoeftebevrediging, waardoor de eerste

direct op de ruil gericht wordt, uiteindelijk op de behoeftebevrediging gericht
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blijft.
Om een zoo gunstig mogelijke behoeftebevrediging te verkrijgen, diene men

voor een zoo gunstig mogelijke ruil zorg te dragen. Ruilwinst beteekent verbete-
ring der behoeftebevrediging. Dit legt den pro(lucent het stempel op van winst-
huishouding. Typeerend voor den pro(lucent in de "Stadtswirtschaft" is de be-
perktheid, de gebondenheid aan de persoon. Deze gebondenheid aan de persoon
staat een verabsoluteering van het winststreven in de weg. Voor den mensch is
winststreven niet meer dan prikkel, prikkel tot verwezenlijking van hooger,
zedelijke idealen. Mochten excessen voorkomen, dan trad de Overheid als zede-
lijke eenheid in deze beperkte kring op.

De concentratie der productie in de "Staatswirtschaft" tendeert de invloed van
den mensch op de productie te verkleinen. Daarnaast worden belangrijke aanval-
len op de zedelijke instelling van den mensch gedaan. Deze twee ontwikkelingenbrengen  ons op de tweede deelphase van de "Volkswirtschaft".

Ad b)

Is het eerste proces zonder meer duidelijk, het tweede eischt eenige toelichting.
Reeds sedert de Renaissance voerden philosophen als De Groot, Spinoza, Locke,
Hume en Hobbes een papieren strijd over de verhouding van individu tot Staat.
Bij allen echter was deze tegengesteld aan de heerschende opvattingen diertijden, welke de eerste onder de laatste ordenden. Hun gedachtengang (het
individualisme) wordt in de tweede helft der achttiende eeuw gemeengoed der
menschheid, welke deze sociale verhouding op practisch elk gebied van hetmaatschappelijk leven transplanteert. De Staat, ondergeordend aan het individu,
wordt elk ingrijpen in het leven van den mensch ontzegd, dient slechts om haar
materieel bestaan te beveiligen. Een figuur als de Overheid in de "Stadtswirt-
schaft" is hiermede lijnrecht in strijd. Deze gedachtengang op economisch gebiedte hebben overgebracht is het werk der Physiocraten. Uitschakeling van elkeinvloed van de Staat op het economisch leven leidt tot de "ordre naturel", de
toestand waarin de stand der behoeftebevrediging haar maximum bereikt. ("Lais-
sez faire, laissez aller, la monde va de lui-m8me" is grondslag der economische
politiek). Verdiept en gepropageerd wordt een en ander door Smith en de klas-
sieke school.

Staatsonthouding, absoluut winststreven van het individu, zijn de grondslagendezer leer. Het wezen van den mensch echter verzet zich tegen dit absoluut
winststreven. De abstractie van den "homo economicus" is ten opzichte van den
mensch onwezenlijk; niet echter voor de organisatie waarin hij zijn economische
acitviteit ontwikkelt. Wij zagen in de "Staatswirtschaft" de toenemende concen-
tratie van de productie. Deze concentratie, alsmede het toenemende risico (pro-
ductie voor een onbekende vraag) vereischt een toenemende kapitaalsconcentratie
in handen van weinigen. Dit laatste is slechts mogelijk door de medewerking vanvele kapitaalverschaffers, waarvoor deze beloond worden. Deze toename ver-
zwakt de persoonlijke band met de organisatievorm, de onderneming, waarin de
productie gekleed is.
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Deze onderneming ontwikkelt zich verder los van de persoon tot een eigen
zelfstandigheid. In de eigen zelfstandigheid, los van de persoon, verdwijnen alle
persoonlijke waarden. In deze vorm wordt het winststreven absoluut. Niet dat zij
geen verband met de behoeftebevrediging vertoont; de ruilwinst was toch indirect
op de behoeftebevrediging gericht. De ontwikkeling van de moderne onderne-
ming, de ontwikkeling van het absolute winststreven, typeert de kapitalistische
ontwikkeling. Niet ondergeordend, dus verticaal ten opzichte van andere waar-
den, wordt het economische doel in horizontale verhouding hiertoe geplaatst.

Het absolute winststreven leidt de door ons vermelde concentratie van produc-
tie en consumptie in scherper omlijnde banen. Hier kunnen we het contact met
de ontwikkeling van de handel in het kapitalistische tijdsgewricht verder opne-
men. De concentratie der bevolking ("Verstadlichung") breekt de laatste mogelij-
ke band van producent met consument. Productie voor eigen gebruik verdwijnt
met de concentratie. Onderneming en individueel verbruik zijn niet te rijmen
begrippen. In de kapitalistische ontwikkeling zijn tendensen aanwezig, welke een
steeds ruimer optreden van een functie naast productie en consumptie, van de
handel mogelijk maken. Toepassing van techniek en kapitaal geeft de productie
van behoeftebevredigingsmiddelen een snellere ontwikkeling dan die der bevol-
king. Voor steeds meerdere producten is de dienst van de handel van noode.
Daarnaast ondergaan de koopgewoonten van den consument structureele wijzigin-
gen. De massa der consumenten koopt niet meer het leder om zich daaruit een
paar schoenen te doen fabriceeren, de massa koopt het afgewerkte product. Het
massale karakter van het verbruik eischt een uniformeering; deze zelf roept als
reactie een drang naar het individueele, in het bijzonder bij de hoogere klassen,
waarop dan weer op basis van de zucht tot nabootsing deze "luxe" tot het unifor-
me karakter van het massale behoeftebevredigingsmiddel afdaalt. ("Gesellschaft-
liche Kapillaritat",  Heller  1927,  p.   193).

Het massale verbruik vraagt massale productie. Massale productie in het kader
van de onderneming leidt het toenemende gebruik der machine in en vereischt
een toenemend kapitaalgebruik. Deze kapitaalintensiviteit zelve leidt tot afzet-
dwang. Geen middel wordt achterwege gelaten de afzet, de winst, te stimulee-
ren. Reclame, doelbewuste beinfluenceering van de vraag, van de markt, zijn
typeerende verschijnselen voor deze ontwikkelingsphase. Consumptie en produc-
tie beinfluenceeren elkaar over en weer tot verdere uitbreiding. Binnen de pro-
ductie treedt een verdere arbeidsverdeeling op; deze leidt tot nieuwe concentra-
ties. De weg van producent tot consument wordt steeds langer. De eertijds
bestaande band is voorgoed verbroken. De handel vormt de nieuwe band.

In het bovenstaande gingen wij de ontwikkeling van de zelfstandige functie
van den handel na, zelfstandig als functioneel afgescheiden van bestaande func-
ties. Alhoewel wij voor een goed inzicht deze functioneele zelfstandigheid lieten
samenvallen met de organisatorische is dit geen noodzakelijkheid. In de verschil-
lende ontwikkelingen van functies en organisatievormen ligt een complex van
interessante ontwikkelingslijnen. Alvorens hierop eenigszins nader te kunnen

ingaan, dienen wij ons op een nauwkeurige begripsinhoud te bezinnen.
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§ 2. BEGRIPSVORMING

De behandeling van de handel in het theoretisch economisch leerboek is beperkt.De aandacht van de theorie is voornamelijk gericht op het vraagstuk van de ruil.Dit wordt teruggebracht tot een spel van krachten van vraag en aanbod, waarbij
de eerste den consument, de tweede den producent vertegenwoordigt. Van deorganisatie van de ruil zelve kan men abstraheeren. Die is toegestaan zoolang de
invloed van deze organisatie te verwaarloozen is. In de leer van de internationale
ruil met zijn van de algemeene regels van de ruil afwijkende aspecten, verliet
men deze abstractie. Ook in andere onderdeelen van de leer van de ruil teekent
zich een dergelijke ontwikkeling af. 3

Het middel voor bovenstaande abstractie was de keuze van een veelomvattend
productiebegrip. Bij Cassel is deze opvatting bijzonder duidelijk. Onder handel
verstaat Cassel "diejenigen wirtschaftlichen Tatigkeiten, die unter verschiedenen
Wirtschaftsorganisationen die Aufgabe, die Bewegung der Guter zwischen den
einzelnen Teilen der Gesamtwirtschaft zu regeln" (p. 16). Men kan, aldus gaatCassel verder, de handel "wohl begrifflich vom Produktionsprozess im engerentechnischen Sinne unterscheiden. Sie werden aber, da eine wesentliche Grenze
schwer zu bestimmen ist, am besten als ein Teil des grossen Produktionsprozes-
ses, die der Aufgabe hat, den Menschen die Mittel zu ihrer BedOrfnisbefriedi-
gung zur Verfogung zu stellen, aufgefasst" (p. 16). Deze opvatting is weiniggeschikt voor een goede begripsvorming van de handel.

De handel, zoowel als productie (en consumptie) is een technisch proces. Het
economisch karakter wordt er opgelegd door het verband met de verbetering der
behoeftebevrediging en het daarmee samenhangende gebruik van indirecte be-
hoeftebevredigingsmiddelen. Wanneer dit economisch karakter op beide functies
is gelegd, kan men deze inderdaad onder een hoofd onderbrengen.4 Dat het
technisch volkomen verschillende proctda's zijn wordt hierdoor met uitgedrukt.Voor een verder inzicht in de handel is het noodzakelijk het technische procaddvan de handel nader te analyseeren.

In de ontwikkeling hiervan zien wij werkzaamheden ontstaan welke niet in
overeenstemming zijn met de technische werkzaamheden van productie of con-
sumptie. Reeds in de "geschlossene Hauswirtschaft" zien we dat productie enconsumptie in tijd niet parallel loopen, waaruit de noodzaak van "opslag" van
goederen ontstaat. Wie de functie vervult in deze ontwikkelingsphase is geen
vraag. Wanneer echter producent en consument in persoon gescheiden worden
door de arbeidsverdeeling, treedt deze vraag wel op. Of de persoon van de
producent, Of de persoon van den consument moet de verplichting van het ver-
voer op zich nemen.

Door de arbeidsverdeeling zijn de producten niet automatisch zoo bijeen alsde consument deze tezamen wenscht, terwijl van de andere kant goederen bijeen
zijn welke de consument niet gecombineerd wenscht. Een complex van werk-
zaamheden, noch wezenlijk voor producent, noch wezenlijk voor consument,komen aan de opperviakte, waarvan opslag, vervoer, verzameling, distributie en
sorteering wel de belangrijkste zijn. Wanneer wij deze in ddn zelfstandige functie
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wenschen te vereenigen, wat is dan het wezenlijke daarvan?
In alle gestelde gevallen is sprake van een goederenoverdracht als technisch

procddd. De overdracht vindt in principe plaats, wanneer productie van con-
sumptie op eenigerlei wijze gescheiden zijn. Zoo zijn wij derhalve aan de goede-
renoverdracht van producent tot consument geraakt. De functioneele zelfstandig-
heid van de handel brengt arbeidsverdeeling met zich. Arbeidsverdeeling is een
organisatieproces. De handel als product der arbeidsverdeeling moet derhalve een
georganiseerde werkzaamheid zijn. De zelfstandige functie van de handel moet
tenslotte omvatten de georganiseerde goederenoverdracht van producent tot
consument. Als definitie meenen wij dat deze aan de gestelde eischen voldoet.
Twee elementen zijn hierin wezenlijk het organisatorische karakter, alsmede de
goederenoverdracht van producent tot consument. De incidenteele tocht van
producent of consument naar de markt mist het organisatorisch karakter.

In meer of mindere mate komt deze definitie overeen met de opvattingen in de
literatuur. Een belangrijk decl der opvattingen is niet aan de functie gehecht,
doch aan de organisatievorm, waarin deze zich kleedt: de handelsonderneming.
Deze uit zich in een verbondenheid met het begrip winststreven.

Ehrenburg legt voor het eerst de nadruk op de functie van de handel, doch
blijft hierin te beperkt door slechts de nadruk te leggen op de ruimtelijke schei-
ding tusschen vraag en aanbod, om hierdoor de scheiding in tijd in handen van
de speculatie te leggen (Der Handel, Jena 1897). Gelijk wij in het voorafgaande
zagen is het wezenlijke van de speculatie niet gelegen in de tijdsoverbrugging
(Hoofdstuk II). Het is een functioneel onderdeel van de handel. Wanneer Van
der Borght de taak van de handel definieert als de "Oberwindung der pers6n-
lichen, rliumlichen und zeitlichen Trennung des Konsumenten vom Produzenten"
(1902, p. 4), dan benaderen wij de hierboven ontwikkelde opvatting zeer dicht.
Met de definitie van Burri meenen wij practisch in overeenstemming te zijn.
Volgens Burri toch is de handel "die Organisation der Guterubertragung von
Person zu Person" (Die Stellung des Handels in der national-oekonomischen
Theorie seit Adam Smith; Z.f.Stw. Bd. 69).

Het verschil met onze opvattingen is gelegen in de aanduiding der figuren
waartusschen de goederenoverdracht plaats vindt. Waar echter uiteindelijk achter

de persoon, hetzij producent of consument, geplaatst moet worden, geven wij de
voorkeur aan de aanduiding van producent en consument. Om elk misverstand
te voorkomen diene dat het begrip goederen niet gebonden is aan een materieel
karakter. In de organisatie van de goederenoverdracht spelen vele personen mede
welke de goederenoverdracht niet bewerkstelligen, doch de mogelijkheid bevor-
deren. Mandel impliceert ruil. Instandhouding van de handel vereischt instand-
houden van de ruil, bevordering van de ruil zal dan ook het doel voor de handel
in het algemeen zijn.

Binnen de handel speelt zich uiteraard een proces van arbeidsverdeeling af.
Waar wij in de handel een complex van deelfuncties zagen, is het duidelijk dat
in deze richting een belangrijke basis voor arbeidsverdeeling is gelegen. Als
basis hiervoor is het van belang elke deelfunctie nader onder oogen te zien. Uit
de overbrugging van de weerstanden van tijd, plaats, qualiteit, quantiteit, waarin
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de goederenoverdracht van producent tot consument bestond, ontwikkelde zich
de noodzakelijkheid van opslag, vervoer, verzameling en distributie, alsmede
sorteering. Bij Cherington (Elements of marketing; New York 1920) vinden wijdit uitgebreid tot zeven deelfuncties, waarvan hij de eerder genoemden als devier hoofdfuncties, de overige als "auxiliary functions" behandelt (p. 14). Onder
deze laatste vat hij financiering, het dragen van risico en het stimuleeren van de
vraag.

Evenals de productie vereischt de handel een combinatie van productiemidde-len. De uitoefening der functie vereischt tijd, zoodat ook hier zoowel het gebruikvan kapitaal als de onderhevigheid aan risico's, niet beperkt tot het credietrisi-
Co,5 optreedt. Voortspruitende uit de vier hoofdfuncties is het duidelijk aan deze
in eerste instantie geen zelfstandigheid toe te kennen.

Via de ruil werden productie en consumptie in ruilhuishoudingen georgani-seerd. De ontwikkeling van de handel loopt parallel met die van de ruil, zoodat
de verbondenheid van de handel met de ruilhuishouding, in het voorafgaande
gesignaleerd, verklaarbaar is. Niet alleen in de economische literatuur doch ook
in de wetgeving weerspiegelt zich deze verbondenheid. Ruil verbonden aan het
begrip winst maken zijn hierin bekende begrippen.

Soortgelijke problemen als door de organisatie van de productie in de ruilhuis-
houding ontstaan door de handel in deze organisatievorm. Ook in de handelson-
derneming treedt het winststreven als direct doel op. Het economisch karakter
van de productie- zoowel als van de handelsonderneming is identiek. Slechts in
het technisch karakter, in de uitoefening van het bedrijf, is een verschil gelegen.
Soortgelijk als het verschil met die onderneming welke de verzekering tot bedrijfkiest.

Op de onderneming berust de plicht ruilwinst te maken. Dit impliceert eenwerkzaamheid op twee markten. Dit is zoowel voor productie- als handelsonder-neming identiek. In de ontwikkeling van de handelsfunctie ligt een toenemende
werkzaamheid op deelmarkten van directe als indirecte behoeftebevredigingsmid-delen. Gelijk elke gespecialiseerde werkzaamheid leidt deze tot een bepaalde
vakbekwaamheid, een bepaalde marktkennis. De werkzaamheid op meerdere
markten leidt tot een bijzondere kennis van het spel van vraag en aanbod.

Waar deze factor in de risicopolitiek van zoo groote beteekenis is, is het
duidelijk dat voor den vertegenwoordiger van de onderneming, den ondernemer,deze kwaliteit van groote betekenis is. In de mate waarin de werkzaamheden vande onderneming op de twee markten groeien, in die mate groeit de noodzaak
deze werkzaamheden te organiseeren. Ook in de moderne productie-onderneming
met continuiteit als karakteristiek is de handel, de georganiseerde marktwerk-
zaamheid, dan ook in groote lijnen gezien steeds aanwezig. Dit is voor eenrealistische beschouwing van de handel van groote beteekenis.6

§ 3.  DE HANDEL EN HET RISICO

Aan de handel als functie kleven, gelijk wij in het voorafgaande zagen, risico's
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als gevolg van de uitoefening der functie. In tegenstelling tot de functioneele
risico's in productie en consumptie treedt in het functioneele risico van de handel
het in wezen economische prijsrisico op. Beperken we ons in eerste instantie tot
de in alle functies optredende functioneele risico's.

Vindt bij de productieve functie het contact met de omgeving slechts plaats
van de productiemiddelen, bij de consumptieve functie alleen van de consumptie-
middelen, bij de handel treden beide vormen op. Het wezenlijke toch van de
handel is, door combinatie van productiemiddelen aan een product een bepaalde
dienst te bewijzen. Niet slechts de opslagplaats, de silo, ook het daarin opgesla-
gen product is onderhevig aan risico's. Treden in het eerste geval bijvoorbeeld
brand- en stormrisico op, in het tweede geval bederf en gewichtsverlies. Het
complex van deze risico's is wisselend en niet homogeen. De ontwikkeling der
techniek, der wetenschap, doet risico's verdwijnen, eventueel verminderen, de
ontwikkeling der politieke omstandigheden bijvoorbeeld voeren weer tot ver-
grooting van bestaande of het optreden van nieuwe, evenzeer is dat het geval met
de ontwikkeling der techniek en wetenschap zelve.

Voor een belangrijk deel dezer risico's is gelijkmatigheid van voorkomen in
tijd, derhalve berekenbaarheid aanwezig. In de hoeveelheid der verhandelde
producten is deze vaak reeds in het kader der functie zelve aanwezig. Reeds in
het kader van de handel treedt een belangrijke classificatiemogelijkheid op waar-
door het effect van berekenbaarheid scherper naar voren treedt. Deze bereken-
baarheid is echter in het functioneele prijsrisico van de handel afwezig.

In het verloop van tijd vertoont de prijs veranderlijkheid. De handel overbrugt
het tijdsverschil tusschen productie en consumptie. Niet slechts in zooverre het
transport (de overbrugging der ruimtelijke scheiding van producent en consu-
menO of het sorteeren (het overbruggen van de qualiteitsverschillen tusschen
productie en consumptie) tijd in beslag neemt, doch daarnaast het tijdsverschil
tusschen productie en consumptie. De kans dat de prijsvorming niet een zoodanig
resultaat heeft als men beoogt, is het prijsrisico. De prijs is resultante van het
contact van vraag en aanbod op de markt. In de overdracht der goederen staat de
handel hetzij aan de zijde van de vraag, hetzij aan de zijde van het aanbod, doch
in beide gevallen is zij zelfstandig niet in de omstandigheid de prijs te vormen,
zeker echter te beinvioeden. De prijsvorming is een continu proces. Zelfs in het
tijdsvak, waarop de handel geen directe invloed op de prijsvorming uitoefent (in
de periode van opslag-transport) veranderen de prijzen op basis van de ontwikke-
ling der prijsbepalende factoren, waarbij bovendien, op basis van de algemeene
en bijzondere samenhang tusschen de prijzen, de invloed van de prijsvorming
van andere producten een rol speelt. Wanneer in de oorzaken van deze verander-
lijkheid in tijd geen berekenbaarheid ligt, zoo is deze in de resultante evenmin
aanwezig.

De vraag, resultante van koopkracht en behoefte, vertoont in beide richtingen
een veranderlijkheid. Verschuivingen in de behoeften, optreden van nieuwe
behoeften op basis van bevolkingsontwikkeling, mode, verandering in de levens-
wijze aan de kant van de behoefte, wijzigingen in de inkomensverhoudingen van
de kant van de koopkracht, zijn inhaerent aan de huidige maatschappelijke orga-
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nisatie. De veranderingen van deze zijde met hun invloed op de prijsvorming
vertoonen geen enkele berekenbaarheid. Evenmin is deze aanwezig in de andere
prijsbepalende factor, het aanbod, welke wordt weergegeven door de kosten. De
tendens deze zoo laag mogelijk te houden leidt tot verschuivingen in de kostenbe-
palende elementen. Deze zelfstandig als prijzen optredend, zijn evenzeer resul-
tante van vraag en aanbod. In zooverre dus reeds de vraag basis is voor de
veranderlijkheid der prijzen der productiemiddelen, evenzeer zijn de kosten
veranderlijk. Zijn er in de kostenontwikkeling eenige lijnen te trekken inzake
verhooging of verlaging, de grootheid hiervan blijft een vraag, onzekerheid. Zien
we in de veranderlijkheid der kostenfactor de invloed van andere prijzen op de
prijs, ook verdere bijzondere samenhangen op basis van complementariteit in de
behoeftebevrediging of vervangbaarheid hierin zijn imanent aanwezig.

Buiten deze bijzondere verbondenheid met andere prijzen is de prijs onderdeel
van een organisch geheel van prijzen. Elke prijs oefent invloed uit op de andere.
Cassel ontwikkelde op deze basis zijn leer der functioneele samenhang derprijzen. Om dit beeld eenige volledigheid te geven zij nog gereleveerd de veran-
derlijkheid van de waardemeter, de veranderlijkheid van de geldswaarde.

Ook de "waarde" van het geld vertoont veranderlijkheid. Dit dynamische
aspect van de geldswaardeleer heeft steeds in de belangstelling der theorie ge-
staan. Tusschen de verklaringshypothese der naieve quantiteitstheorie, waarin de
simpele proportioneele verbondenheid geldhoeveelheid-geldswaarde haar eerste
verklaring vond (Law - Locke  e.a.) en de moderne opvattingen van Cassel -
Fisher - Schumpeter - Keynes e.a., waarin het meer gecompliceerde karakter van
deze verbondenheid wordt gevonden eenerzijds, de zgn. qualitatieve theorie der
prijsverschuivingen, waarin in het bijzonder de universeele werking van de
geldsvermeerdering op waarde wordt betwijfeld (Spann 1932, p. 190) anderzijds,ligt een rijk gebied van tegenstellingen.

Dat een wijziging van de geldhoeveelheid invloed op de prijzen heeft, wordt
wel algemeen erkend en als zoodanig geeft dit aan de prijsveranderingsmogelijk-
heden, aan het prijsrisico, een nog ingewikkelder aspect. In het internationale
verkeer, in het verkeer van verschillende valuta's derhalve, is geldswaardeveran-
dering in zekere zin van het prijsrisico in het algemeen af te scheiden. In dat
verband spreekt men van het valutarisico. Niet slechts de eigen valuta, doch dievan het land van den uiteindelijken ruilpartner, komt in het geding. Ook hier
weer zeer bijzondere aspecten; behandeling zou ons te ver voeren.

In het continu karakter van de prijsvorming, in de continue veranderlijkheidder prijzen is de kern van het prijsrisico gelegen. Al zijn op lange termijn be-
paalde regelmatigheden niet te ontkennen, in seizoen- en conjuncturele bewegin-
gen, waarvan de handel als gespecialiseerde kenner dan ook gebruik maakt,binnen deze ontwikkelingen zelve resteert een zeer ruim gebied voor fluctuaties.
De invloed van deze zgn. regelmatige bewegingen wordt veelal te hoog aangesla-
gen; de berekenbaarheid van deze veranderingen is bij de huidige stand van
kennis twijfelachtig.

Met de organisatie van de handel als functie in de onderneming worden deze
functioneele risico's in het ondernemingsrisico van de handelsonderneming
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ingeschakeld. Nu treedt de handelsfunctie in de handelsonderneming veelvuldig
op in de gemengde (overwegend) productie-onderneming. Het economisch karak-
ter van beider ondernemingsrisico is hetzelfde, slechts het technische, functionee-
le onderdeel is een ander. Het functioneele prijsrisico van de handel vertoont een
groote gelijkvormigheid met het prijsrisico, specifiek aan het ondernemingsrisico
in het algemeen.

Toch zijn deze risico's nauwkeurig te onderscheiden. Het ondernemingsprijsri-
sico is n.1. gebonden aan de door de onderneming te verrichten dienst. In die
handelsondernemingen, welke het functioneele prijsrisico volkomen afwentelden
(de transportondernemingen vormen hiervan in het algemeen een voorbeeld) is
dit duidelijk te onderkennen. Aan dit prijsrisico is duidelijk te onderscheiden het
prijsrisico der goederen (alsook diensten) waaraan deze diensten verleend wor-
den. In gevallen waarin het functioneele prijsrisico voor de handelsonderneming
vrijwel is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij het merkartikel, is de groothandels- en
kleinhandelsmarge de belooning voor de handelsdienst.

In de handel treedt een continu risicobeperkingsproces op, niet essentieel
onderscheiden van het algemeen risicobeperkingsproces. In zooverre dit niet een
afschuivingsproces is, speelt eenerzijds de ontwikkeling der techniek (alarmin-
stallatie, brandvrije silo's, chemische conserveeringsmethoden, conjunctuurpro-
gnose, marktanalyse, etc.), anderzijds de beinvloeding van de markt (externe
organisatie) de belangrijkste  rol. Het risico-overdrachtsproces als onderdeel  van
de risicoverdeeling brengt ons deze als geheel te overzien. Het extra complex
van risico's op de handel drukkend. maakt dit vraagstuk gecompliceerder dan het
algemeene. Het vrijwillige proces van verdeeling van functioneele risico's berust
op het algemeene principe der specialisatie. Binnen de functie van de handel
vindt een verdeeling in deelfuncties plaats, waardoor gelijktijdig een verdeeling
der functioneele risico's tot stand komt. Zonder aanspraak te maken op volledig-
heid zullen wij in het kort de belangrijkste specialisatievormen nagaan.7 Geen
opsomming kan meer bieden dan de stand der ontwikkeling op een bepaald
moment toelaat. Het specialisatieproces immers gaat voort; nieuwe functies
verschijnen, andere verdwijnen of veranderen in vorm; het is een dynamisch
proces.

De meest algemeene vorm van specialisatie zijn:

I. Die naar product, waaraan de handel haar diensten verleent. Elk product heeft
het eigen risico. Niet slechts het eng functioneele, ook het prijsrisico is verschil-
lend. Elasticiteit van vraag en aanbod met verschillende veranderlijkheidscapaci-
teit der prijzen, is toch voor elk product anders. De onderscheiding naar product
heeft niet slechts een horizontaal, doch ook een verticaal aspect. Horizontaal
liggen de producten jegens elkaar, wanneer zij zich dezelfde phase op de weg
van producent tot consument zijn gelegen, verticaal wanneer zij in een verschil-
lende phase verkeeren. Illustreeren wij deze groepeering aan de hand van een-
voudige voorbeelden, dan zien wij in horizontale verhouding de handel in koper-
erts naast die van ijzererts ontstaan; in verticale verhouding de huidenhandel,
naast leder- respectievelijk schoenenhandel.
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Naar de elasticiteit van de vraag zien we de handel in luxe producten naast die
in het agrarische product. Specialisatie heeft een risicobesparend element in zich.
De vergroote vakkennis ten aanzien van het product maakt de gespecialiseerde
deelfunctie bewust van het risico, kenner van het risico, eerste voorwaarde voor
risicobeperking. Wanneer berekenbaarheid van het risico bestaat, dan treedt deze
bij de gespecialiseerde deelfunctie eerder aan het licht, door de veelvuldige
herhaling van het feit dat men voor dit risico geplaatst wordt.

II. Die naar de plaats welke de handel inneemt op de weg van producent naar
consument is een verdere onderscheiding aanwezig.

Het verschil in plaats wijst hier op een verticale verhouding. De algemeene
onderscheiding groothandel-detailhandel duidt deze verhouding aan. Legt de
detailhandel het laatste contact met den uiteindelijken consument, dit nu is juist
het element dat in de groothandel ontbreekt. De opkooper, de grossier zijn
typische vormen van de groothandel; het warenhuis, de co8peratieve verbruiks-
vereeniging, de winkel, zijn typische vormen van de detailhandel. Onafhankelijk
van de verticale verhouding in de producten kan deze indeeling in de moderne
verhoudingen niet zijn. Terwijl de detailhandel het contact met den uiteindelijken
verbruiker moet leggen, dient deze een uiteindelijk behoeftebevredigingsmiddel
ter beschikking worden gesteld. In de groothandel zelve is deze afhankelijkheid
afwezig.

Het is duidelijk dat de risico's onafhankelijk van de technische kwaliteiten en
bijzonderheden van het product in beide deelfuncties anders zijn. Neemt de
invloed van de kosten (aanbod) in de verhouding groothandel-kleinhandel af, het
omgekeerde legt deze in behoefte en koopkracht (vraag). Het massakarakter van
de vraag is in de detailhandelsmarkt volkomener dan in de groothandelsmarkt. In
de laatste liggen de prijsgrenzen dan ook verder van elkaar. Het is duidelijk dat
dit op de beweeglijkheid der prijzen in deze op het prijsrisico haar invloed heeft.

I I I. Die naar deeuitnctie. Een derde proces van specialisatie spruit voort uit de
verdeeling der verschillende deelfuncties welke de handel inhoudt. Als zoodanig
zagen we de functie van de handel in een viertal hoofdvormen van werkzaamhe-
den gelegen. De overbrugging van verschillen in tijd bracht opslag, in plaats het
vervoer, in quantiteit verzameling en distributie, in qualiteit de noodzaak van
sorteeren. Uit deze werkzaamheden sproten nieuwe voort, waarvan wij financie-
ring, risicodracht en het stimuleeren van de vraag in navolging van Cherington
opgesomd, als de belangrijkste accepteerden. De opsomming van de laatste kan
verder uitgebreid worden. Dat een specialisatie naar deze werkzaamheden moge-lijk is, is duidelijk. Velerlei combinaties tusschen volledige specialisatie en
ongespecialiseerde handel zijn mogelijk. In de ontwikkeling der deelfunctie
treden enkele buiten het kader van de handel. De ontwikkeling van de deelfunc-
ties der risicodracht zagen wij in het voorafgaande o.a. uiteenvallen in speculatie
en verzekering, welke, door hun werkingssfeer ook buiten de handel te verleg-gen, als zelfstandige functies optreden. In het bijzonder in de verzekeringsfunctie
is deze ontwikkeling opvallend. Haar diensten, niet meer beperkt tot de georgani-
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seerde goederen (diensten)-overdracht, worden zelve object van de handel.
Ontwikkeld uit de handel tot zelfstandigheid moet in de organisatie van het
economische leven deze band spoedig weer gelegd worden.

Een zelfde ontwikkeling treedt op in de oorspronkelijke deelfunctie van de
handel, het transport. In zooverre deze zelfstandige functies zich binnen het
kader van de handel bewegen, kan men deze als deelfunctie hiervan beschouwen.
Als zoodanig kan men dan spreken van verzekerings-, speculatieve- en transport-
handel. Om een zekere mate van volledigheid te bereiken zij nog een vierde
algemeene specialisatiegrondslag aan te stippen.

IV. Die naar ruimtelijk werkterrein: In de ontwikkeling van de handel zagen we
respectievelijk een zeer beperkt werkterrein binnen de muren van de stad, binnen
de economische eenheid van de stad, binnen de grenzen van de Staat, binnen de
economische eenheid van de Staat, om tenslotte te geraken tot de handel tusschen
de staten zelve.

Naar deze onderscheiding spreekt men van binnenlandsche en buitenlandsche
handel. In de moderne ontwikkeling der economische activiteiten van de Staat
ligt de scheidingslijn niet zoozeer meer in de juridische grenzen, dan wel in de
economische afbakening. Een karakteristiek van deze economische afbakening is
de min of meerdere uniformiteit der valuta, welke aan de ruil een bijzonder
cachet geeft.

In de literatuur zijn meerdere normen van onderscheiding in de handel aanwe-
zig. Een zeker evenwicht tusschen overzichtelijkheid en volledigheid meenen wij
in het bovenstaande gegeven te hebben. Daarnaast zien we deze naar verschillen-
de onderscheidingsnormen ontstane deelfuncties, onderling conglomereeren. Op
de weg van uiteindelijken producent tot uiteindelijken consument ziet men de
handel in velerlei vormen optreden. Geillustreerd moge dit worden door een
voorbeeld hetwelk wij aantroffen bij Hirsch (p. 24), hetgeen wij eenigszins
modificeerden, waarin het verloop van huid tot schoen, de weg van producent tot
consument wordt aangeduid.

Wanneer wij de huid niet als binnenlandsch product veronderstellen dan is de
volgorde: producent (slager) - opkooper (transport-verzameling-sorteering-op-
slag) - veiling (verzameling en distributie) - groothandel (transport-sorteering-
opslag-verzamelen-distributie) - exporteur (distributie-transport) - binnenlandsche
groothandel (importeur-distributie-sorteering opslag) - leerproducent -opkooper
(transport-verzameling-sorteering-opslag) - veiling (verzameling en distributie) -
groothandel (transport-sorteering-opslag-verzamelen-distributie) - exporteur
(distributie-transport) - binnenlandsche groothandel (importeur-distributie-sortee-
ring opslag) - schoenenproducent - groothandel (verzameling-distributie-opslag-
sorteering-transport)-detailhandel (opslag-transport-distributie-sorteering). Func-
ties als financiering en specifieke risicodracht werden buiten beschouwing gela-
ten.

Het is duidelijk dat bij een dergelijke vervlechting van de handel de weg van
uiteindelijk producent tot consument van een belangrijk kostenverhoogend effect
gesproken moet worden. Hirsch haalt in dit verband een enqutte van 1924 van
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de "Deutsche Reichswirtschaftsrat" aan, waarin de kostprijs van de schoen nader
geanalyseerd wordt. Uitgaande van een minder gecompliceerd proces (binnen-landsche voortbrenging der huid, kostprijsberekening vanaf veiling) treedt op
elke  1.000 Mk. grondstof

6x de handel op, welke naast eenige transportkosten, een kosten beteekenen
van Mk. 1.703,54
2 x de productie op, welke met inbegrip van alle hulpstoffen en vervoer-
kosten een kosten vertegenwoordigen van Mk. 1.594,60
(aangehaald Hirsch, p. 24/25).

De beperkte waardeering van het groote publiek voor de handet als duurtefactor
is begrijpelijk. Ook in de economische literatuur is deze opvatting niet vreemd.
Reeds bij de Physiocraten, ten deele als reactie op het Mercantilisme, is zij
aanwezig, door Smith uitgeschakeld, door Marx weer nieuw leven ingeblazen.Wanneer men bij het inslaan van producten langs omwegen slechts ziet naar het
kostenverhoogend element, dan is deze beschouwingswijze fataal. Afweging dereconomische voordeelen bij dit gesignaleerde nadeel dient basis te zijn voor eeneconomische beoordeeling van de handel.

Keeren we terug naar het risico-element in de handel. Elke door ons ingevoer-
de onderscheiding bracht de basis voor specialisatie en daarmede, bij verwezen-
lijking, een nieuw vrijwillig risicoverdeelingsproces tot stand. Hoe verder het
specialisatieproces zich voortzet, hoe verder de risicoverdeeling. De gespeciali-seerde transporthandel heeft zich bijvoorbeeld volledig afgewend van elk risico
samenhangend met het te transporteeren product. Eenzelfde proces zien we in de
ontwikkeling van de zelfstandige deelfuncties van commissionair en makelaar.

Treden in het verloop van tijd nieuwe risico's op, bijvoorbeeld het credietrisi-
co, dan verbreekt dit de bestaande verdeeling, dat weer een nieuw evenwicht
zoekt. Bij het credietrisico zien we de tusschenvorm van "delcredere' ontstaan,waardoor commissionair en opdrachtgever risico verdeelen. Een verdere ontwik-keling tendeert weer naar de alleenige dracht door den opdrachtgever. In de
detailhandel speelt het credietrisico in de ontwikkeling een steeds belangrijker
rol. Logischerwijze kan zich daar dan het zgn. afbetalingsbedrijf ontwikkelen,
toegespitst op het credietrisico. Zoo ontwikkelt zich een bedrijf verder van de
goederenoverdracht in materieele zin in de richting van verzekering. Bij deoverheveling vanuit de handel naar verzekering en speculatie, treedt een risico-
beperking voor de handel op. De berekenbare risico's, aan de producten verbon-
den, vertoonen door de massaliteit waarin deze in de handel voorkomen spoedigeen voldoende gelijkmatigheid. Gewichtsverliesrisico's, breukrisico's e.d. gevenreeds in een klein bedrijf een gelijkmatigheid te zien.

Helonberekenbare risico, waaronder typisch het prijsrisico van de handel, ligtmoeilijker. In de handel is de overdracht van risico's op de speculatie een rela-tief beperkt voorkomende figuur. Alhoewel hier wei een bij uitstek geschiktgebied voor de speculatie is gelegen (met name het onberekenbare prijsrisico),het optreden van de speculatie als zelfstandigheid is beperkt. Deze beperking
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spruit voort uit het feit dat uitoefening van deze functie slechts een nauwelijks
grootere gelijkmatigheid vertoont dan de risico's welke overgenomen worden, nl.
in zooverre compensatie optreedt. Deze belooning is het inkomen voor de orga-
nisatievorm waarin de speculatie gestoken is. Welke organisatievorm nu ook
gekozen is, onderneming of inkomenstrekker, in beide gevallen is het streven
naar continuiteit in het inkomen, in beperking van het winst-, resp. inkomensrisi-
co aanwezig.

In den mensch, richtinggevende figuur in de organisatievorm, is bij de uitoefe-
ning der speculatieve functie een bijzondere menmUteit aanwezig. Durf, onge-
voeligheid voor welvaartswisselingen alsmede een zeer bijzondere vakkennis,
zijn de eischen aan den speculant te stellen. Deze verfijnde vakkennis, element
van risicobeperking, ontstaat slechts door specialisatie. De speculant in Smith's
tijd, de figuur welke het eene jaar in het eene product, het andere jaar in het
andere product speculeerde, is in de complexiteit van het moderne, georganiseer-
de, economische leven een vrij onbekende. De speculatie specialiseert zich op
een enkel risico van een enkel product. Deze isolatie is slechts mogelijk wanneer
het product een hooge mate van algemeenheid en uniformiteit bezit. Als zoo-
danig zien we de speculatie in de handel dan ook op zeer speciale markten,
markten met een groote homogeniteit en dus gel(/ksoonige risico's werkzaam, op
welke markt de speculant kenner bij uitstek is.

Een belangrijk deel der producten waaraan de handel haar diensten verleent,
blijft in de practijk buiten de werkzaamheid van de speculatie. Daarmee hangt
samen dat voor de handel onberekenbare risico's resteeren.8

In de practische verhoudingen zien wij de handel als belangrijke drager van
risico's. Berekenbaar als onberekenbaar risico neemt hij op, met of zonder
dracht op basis der berekenbaarheid. Naast het vrijwillige proces, op specialisa-
tie gebaseerd, speelt zich een uitgebreid afschuivingsproces af, met de machtsfac-
tor als belangrijk middel. Uiteraard kan zich dit afschuivingsproces naar de beide
(ten opzichte van de handel verticale) uiteinden van de weg producent-consument
richten. Eenerzijds derhalve het proces binnen de handel als complex, anderzijds
tusschen handel, producent en consument. In elke verhouding kan de machtsposi-
tie anders liggen. "Machtige hander tegenover "onmachtige productie of con-
sumptie" en omgekeerd. Algemeene lijnen zijn hier moeilijk te trekken. In
zoover kapitaalbezit een machtsfactor inhoudt, speelt de organisatievorm een rol.

Tegenover den inkomenstrekker als consument heeft zelfs op grond van risico-
drachtmogelijkheden de kleine onderneming een machtsvoordeel, doch ook dit
moet vaak worden opgeofferd aan andere belangen. In de groot-onderneming in
de handel treedt het laatste in beperkter mate op. Risicobeperking tegenover
consument is hier intensiever mogelijk:

Een bijzonder aspect vertoonen de handelsusanties van het dagelijksch leven
jegens het prijsrisico; de hausse/baisseclausule is ten aanzien van het prijsrisico
opvallend. Een der ruilpartijen wordt in dit geval tot het dragen van het prijsrisi-
co genoopt. Van welke invloed de factor macht hier is, schildert Hirsch (1925,
p. 197) de strijd tusschen economische machtsvormen en de handel; in die tak
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van bedrijfseconomie, de organisatie van de handel betreffende, bestaat hierom-
trent een uitgebreide literatuur (Hellauer, Oberparleiter, e.a.).

Risicodracht eischt besparingen. De handel, georganiseerd in de onderneming,vindt een drager, in het kapitaal der onderneming. Het groote complex derrisico's, op de handel drukkend, maakt deze mede tot een kapitaalintensieve
werkzaamheid. Kapitaalintensiviteit en grootonderneming zijn twee nauw verbon-
den begrippen. De grootonderneming bezit bijzondere eigenschappen tot risico-
verdeeling ("diffusion"), waardoor het kapitaalintensieve moment een mogelijkebasis krijgt. De bijzondere structuur van het kapitaal in de grootondernemingmaakt een gelijkmatige risicoverdeeling over de samenleving mogelijk. Verdee-
ling van het risico over vele risicodrachtseenheden, combinatie en compensatie
dezer eenheden over het complex der ondernemingen door den drager is hetkarakteristieke maatschappelijke aspect van de grootonderneming.

De organisatie van de handel in de ondernemingen doet echter een ander beeld
zien dan op basis dezer kapitaalintensiviteit is te verwachten. In het bijzonder is
dit het geval in de detailhandel. Uit een oogpunt van risicopolitiek gezien zeker
niet optimaal. De dracht van het risico is zwak, maatregelen tot beperking van
het risico missen kwaliteit, door de onmacht groote deelen van het resultaat te
besteeden aan verrijking van kennis.

In de realiteit is de situatie minder somber aangezien velerlei compenseerendeelementen voor het totale area der detailhandel optreden.
Met name is een belangrijk deel dezer handelsvorm geintegreerd in de moder-

ne onderneming, waarin productie alswel handel als vorm van verticale integratie
zijn samengevoegd; dit in het kader eener algemeene politiek van risicobeper-
king.

Een deel van het risicodragend kapitaal der in de zoo ruime mate in den
handel voorkomende kleinonderneming, is voorts op eenigerlei wijze verbonden
met het kapitaalrisicovlak van de grootonderneming (leverancierscrediet, consig-natievorm van de voorraad, garantie e.a.).

En tenslotte zijn aanwezig, de machtsformaties van gelijke - horizontale -
schakels in de distributieketen, met het oogmerk, de zwakkere in haar inkomens-
risico te beschermen. Het uiteindelijke beeld van de detailhandel blijft, dat van
een beperkte groep van grootondernemingen, omringd door een groote groep van
kleinondernemingen  (zie  in dit verband de Statistiek van de winkeltelling).'0  Inhet licht van de rationaliteit van de grootonderneming in het kader eener risico-
politiek - dracht, beperking - is duidelijk dat, in economische zin - een uitschake-
ling der kleinonderneming aanvaardbaar zou zijn.

Een tendens hiernaar is niet te loochenen. Problematisch wordt deze, door desociale aspecten welke hieraan kleven. De kleinonderneming, waarin we het
ondernemingsrisico nauw gerelateerd vinden aan het inkomensrisico, wordt
sociaal geschraagd door de zgn. Middenstand, een klasse in onze samenteving,
welke een belangrijke plaats daarin inneemt. De "arm-rijk"relatie waartoe het
systeem van het kapitalisme tendeert, wordt door het bestaan van deze midden-
klasse verzwakt. Wanneer men het sociale belang hiervan aanvaardt, dan dient
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de gemeenschap bij de ordening van het economische leven hiermede rekening
te houden.

Hoe dit in de practische politiek van de samenleving, door een complex van
maatregelen geschiedt, wordt in het volgend hoofdstuk nader aangegeven.
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Noten

1)         Zie  hiervoor  in het bijzonder: BOcher: "Entstehung der Volkswirtschaft:

2)     Zie in dit verband N.J. Polak, "De Taal van den tusschenhandel", 1924 Rotter-
dam.

3) Heller bijvoorbeeld, welke de organisatie van de ruil nauwlettend buiten zijn
systeem houdt, schakelt in de ruil der productieve prestatie van het kapitaal, dehandel als organiseerende figuur in. De bank, in zooverre zij verzamelend en
distribueerend instituut is, is daarin een typische vorm van de handelsfunctie.

4)     Zie in dit verband Marshall p. 340 noot, welke de nadruk legt op "the economic
use of the term production", welke de handel insluit.

5)      Risicodracht door de handel wordt in de literatuur veelal beperkt tot het zgn. cre-
dietrisico, een risico zelf een product der latere ontwikkeling. Tobi ("Uitschake-
ling van de groothandel") welke de functies van de groothandel nagaat, hecht
hieraan ook practisch zijn gehele aandacht. Terloops vermeldt hij dat de groot-handel "bovendien nog een prijs- en afzetrisico draagt" (p. 44, p. 76 e.v.).Voorts Pigou (p. 654) "The shopkeeper provides not a little uncertainty bearingin respect . . . . of bad debts". Steeds weer hamert ook Marshall  op het euvel  van
het credietrisico van de detailhandel.

6)    Zie statistiek winkeltelling (zie noot 9).

7) Tevens diene dit ter illustratie van de behandeling van het specialisatieproces. Zie
Hoofdstuk II, § 4.

8)      Aan den speculant worden hooge psychische kwaliteiten gesteld. Knight's gedach-
tengang inzake het feit dat de menschelijke houding zoo verschillend kan zijn tenaanzien van het risico is hierin verhelderend. "It is a familiar fact that some
individuals want to be sure and will hardly "take chances" at all, while other like
to work on original hypotheses and seem to prefer rather than to shun uncertain-
ty" (p. 242).
Het is hetzelfde element dat Schumpeter's "ondernemer' van den "massamensch",
den "Wirt schlechtweg" (p. 122) onderscheidt, het dynamische van het statische.
Veel van de eigenschappen welke Schumpeter den ondernemer toedicht, zijn op
den speculant van toepassing. De aantrekkingskracht tot het spel, tot het onbere-
kenbare, moet in de psychische natuur van beiden aanwezig zijn. Toch is hetverschil duidelijk.
Wat voor den speculant object is tot het bereiken van een inkomen, is voor denondernemer iets wat met zijn leven verbonden is; het inkomen is secundair. De
ondernemer groeit in het adne onzekere project, hem is een levenswerk opgelegd,
zijn interesse blijft aan het object gebonden. Voor den speculant is het onzekere  ·object middel tusschen de vele andere onzekere objecten; hij trekt zich terug wan-
neer andere objecten meer lokken. Het interesse voor het object is tijdelijk.Het type van den ondernemer is verschillend van dat van den speculant, doch bij
beiden dient een bijzondere psychische instelling aanwezig te zijn. Deze psychi-sche instelling is "schaarsch  en individueel. Beider optreden is dan ook beperkt.
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(In dit kader valt ook de figuur van de "promotor" te zien).

9) Warenhuis respectievelijk massafiliaalbedrijf, de typische groot-ondernemingen,
weigeren veelal het credietrisico op zich te nemen.

10)                                Winkeltelling 1930

1                        2                                    3                         45

Naamloze Vennootschap Burgelijke Overige Totaal
Ondernemingen (aan- Vennoot- onder Firma en Maatschap en rechts
tallen) schap Commanditaire natuurlijke vormen
Soorten winkels: Vennootschap personen

Voedings- en genotmiddelen 194 1.489 66.879 116 68.678

Kleding e.d. 328 1.089 12.110 4 13.531
Huishoudelijke artikelen,
woninginrichting e.d. 190 600 7.878 3 8.671
Culturele beroepen e.d. 120 420 4.067 1    4.608

Overige artikelen                  20                   74 1.899 -     1.993

Totaal 652 3.672 92.833 124 97.481

Personeel (aantallen)           1               2               3          4        5

6.600 9.658 129.215 1.379 146.852

26.105 8.960 28.053 25 63.143
3.071 2.651 15.650 13 21.385

1.076 1.976 8.259 4  11.315
4.836 368 3.308 - 8.512

Totaal 41.688 23.613 184.485 1.421 251.207

Deze gegevens betreffen die ondernemingen waarin het winkelbedrijf als hoofdbedrijf werd uit-
geoefend.
Bakker geeft op p. 136, dI. 2, een statistiek weer, waarin onder winkels niet alleen zijn ver-
staan, die vestigingen, waarin het winkelbedrijf als hoofdbedrijf werd uitgeoefend maar ook
die, waarin de winkel nevenbedrijf van een fabriek of handelszaak was. Vergelijking met die
statistiek geeft de verhouding van de functionele integratie in de detailhandel weer.
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Hoofdstuk VI

Overheid en risico

De conclusie uit het laatste hoofdstuk legt de samenleving, de waker voor de
sociale eenheid, den mensch, een zware taak op. Deze omvat een evenwicht te
brengen tusschen de bevordering van risicobeperking, de rationalisatie der ver-
deeling in het algemeen eenerzijds, de zorg voor den mensch als factor in dit
proces anderzijds. Principieel stellen wij de verhouding tusschen deze doeleinden
verticaal jegens elkander. Deze verticale inpassing der doeleinden moet in een
bepaalde "orde" resulteeren.

Welke techniek, welk instrument hiertoe gebruikt wordt, varieert naar omstan-
digheid. Realiseeren wij ons de variabiliteit en complexiteit van omstandigheden,
van middelen en doeleinden, dan is het duidelijk dat imanent een ordenend
element aanwezig moet zijn buiten dat in den individueelen mensch en ding
gelegen. (Zie hieromtrent Cobbenhagen "Duurzaam economisch herstel alleen
mogelijk door ordening in productie en handel", Utrecht  1934). Dat ordenend
element zullen wij trachten in verschillend verband te zien, in zooverre dit door
de Overheid wordt gelegd.

Als zoodanig beperken wij ons gebied tot de zgn. Overheidsbemoeiing, het
ingrijpen dus van de Staatsoverheid in de verhoudingen der sociale eenheden

waarover zij haar macht kan uitoefenen. Ook andere organen dan de Overheid
kunnen deze verhoudingen regelen, bijvoorbeeld trusts en kartels; evenals de
bovenstaande ordenende werkzaamheid is dit een onderdeel van het begrip
"ordening", zooals dat in de literatuur wordt aangenomen (Kuin, p. 26 e.v.).

In de eerste plaats moeten wij ons op de figuur en de taak van de Overheid
bezinnen; daarna dient in het bijzonder confrontatie met het risico-element plaats
te vinden. Wij kunnen dan deze visie toetsen aan een complex van bindende
voorschriften welke uitdrukking van Overheidsbemoeiing zijn.

§ 1. DE TAAK VAN DE OVERHEID IN HET ALGEMEEN, IN HET BIJZONDER TEN
AANZIEN VAN DE WELVAART

De natuur van den mensch wordt gekarakteriseerd door twee eigenschappen: het
sociale en het individueele. Noch de eene, noch de andere is in staat de mensche-

lijke natuur volkomen weer te geven. De sociale karakteristiek uit zich door het
leven van den mensch in gemeenschap. Verschillende eigenschappen van den
mensch komen hierin tot haar recht. Wat zou bijvoorbeeld de mensch met zijn
spraakvermogen, zijn taal, kunnen doen zonder de gemeenschap? De belangrijk-
ste dezer gemeenschappen zijn de gezinsgemeenschap, de religieuse gemeenschap
en de Staatsgemeenschap.

In een gemeenschap wordt datgene tot stand gebracht waartoe de enkeling



individueel niet in staat is. Deze gemeenschap krijgt daardoor een eigen doel,
een doel dat aan den aangesloten enkeling rechten en verplichtingen oplegt. Het
richten op het doel, dus de bepaling van de rechten en de plichten, alsmede de
uitvoering hiervan in concrete omstandigheden is opgedragen aan een leiding
welke deze taak van de Overheid op zich neemt en aldus zeggingsmacht over de
leden heeft.

Van de vermelde gemeenschappen zullen wij ons beperken tot die gemeen-
schap welke alleen de maatschappelijke functie vervult, i.c. de Staatsgemeen-
schap. Hoezeer ook religieuse als gezinsgemeenschap een maatschappelijke
functie vervullen, deze is te zeer gebonden aan een supermaatschappelijke functie
om in dit kader tot een concrete beschouwing te geraken. Beperkt aldus tot de
Staatsgemeenschap, de Staat kortheidshalve, dienen wij ons met het doel en de
daaruit voortspruitende taak van die Staat nader bezig te houden in haar verhou-
ding tot den mensch in het algemeen.

Wij zijn uitgegaan van de dubbele natuur van den mensch, omvattende twee
elementen: het individueele en het sociale. Ook de maatschappijleer (sociologie)
gaat hiervan uit. Als een roode draad door de ontwikkeling hiervan loopt nu de
tegenstelling in het individueele en het sociale karakter van den mensch. Laat het
individualisme als maatschappelijke opvatting het eerste boven het laatste praeva-
leeren, het universalisme kent de omgekeerde beschouwing.

In de eerste opvatting is de gemeenschap middel voor den enkeling en de som
der enkelingen. Als zoodanig heeft de gemeenschap, i.c. de Staat, geen eigen
realiteit. Het is een fictie, een juridische constellatie slechts min of meer in
gedachten bestaand. In het universalisme is het tegenovergestelde heerschend. De
verhouding middel - doel is omgekeerd, de individu verliest zijn realiteit welke
slechts aan de gemeenschap wordt toegekend. (Spann's Ganzheits-Lehre). Beide
opvattingen hebben de hoofden der maatschappelijke denkers van de oudheid tot
het heden vermoeid; in de practische verwezenlijking der ideeBn bleef de strijd
beperkter, de realiteit kende geen uitersten.

In het individualisme wordt de sociale natuur van den mensch miskend, in het
universalisme de individueele. Erkenning van beider naturen in de eenheid komt
voor in het stelsel ontwikkeld door Heinrich Pesch, waaraan hij de naam hechtte
van solidarisme. Eenerzijds wordt hierin de gemeenschap als eigen realiteit met
eigen wezen erkend, anderzijds wordt dit den individu niet ontnomen. Is de
laatste op het doel van de eerste ingesteld, anderzijds blijft de eigen autonomie
in tact. Alhoewel de concrete inhoud van deze tusschenvorm zeker gecompliceer-
der is dan de twee primaire extremen, dit mag niet weerhouden haar te preferee-
ren boven hare oudere zusteren. Als uitgangspunt voor een verdere beschouwing
zullen wij eenige tusschenvorm moeten accepteeren.

De verhouding van individu tot Staat wordt dan in groote lijnen als volgt. De
individu is niet in staat het eigen welzijn volledig te bereiken. De middelen
hiertoe toch zijn ingepast in het doel van de gemeenschap. Opdat de individu dit
welzijn bereikt, heeft de Staat hiertoe bij te dragen omdat het welzijn van den
individu opgesloten ligt in het welzijn van allen, waarin het doel van de Staat
bestaat.
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Nader omschrijft Weve (Dies-rede Tilburg 1936) "dit welzijn van allen, het
"bonum humanum",  als de ontwikkeling en vervolmaking der menschen, omvat-
tende stoffelijke en geestelijke goederen in zulk een samenhang en omvang dat
alzijdig  in de behoeften  van onze natuur wordt voorzien".  "Dit  doel  is  niet  de
aanvulling van wat eenling of andere verbanden beoogen, maar het omvat al die
goederen". Als zoodanig is het doel  van de Staat veelzijdig. Elk gebied van het
maatschappelijk leven wordt  door haar bestreken.' Onderling vertoont  nu  elk
dezer gebieden (deelgebieden) weer een nauwe samenhang. Niet slechts in de
gemeenschap van de Staat, doch ook in beperkter gemeenschappen worden
maatschappelijke doeleinden nagestreefd; de Staat heeft de doeleinden zelve,
alsmede de gemeenschappen welke deze doeleinden in meer of minder beperkte
mate nastreven, op elkaar te ordenen. In eenvoudige constellaties zal minder, in
gecompliceerde verhoudingen meer van de Staat gevergd worden; de concrete
inhoud dezer Staatsbemoeiing wisselt naar tijd, naar omstandigheden. Het doel
van de Staat omvat als materieel object het maatschappelijk leven en als zoo-
danig, gelijk ook uit Kuin's opsomming blijkt, ook de zorg voor de materieele
welvaart van de maatschappij, van haar onderdanen.

Binnen het kader der inordening der overige doeleinden heeft de Staat de taak
een maximale welvaart te waarborgen, derhalve een optimale relatie tusschen de
ter beschikking zijnde behoeftebevredigingsmiddelen en de behoeften der onder-
danen. In zoover een bevordering van het algemeen welzijn resulteert, heeft de
Staat, gelijk wij zagen, het recht tot ingrijpen. De mogelijkheid, dus de middelen
zijn gelegen in de machtspositie waarover de Staat beschikt. Elke gemeenschap
toch beschikt over dit middel door het feit van de aaneensluiting van de op
gelijke belangen gerichte individuen.

In hoeverre de Staat van dit middel gebruik maakt, is een vraagstuk van
opportuniteit. Met de toename van de gecompliceerdheid van het economisch
leven, van middelen en doel derhalve, neemt de hanteering van dit apparaat
toe.2 Deze summiere analyse van de taak van de Overheid in het algemeen heeft
ons geleid tot het principieel punt: de taak van de Overheid ten opzichte van de
welvaan. Het is wel van belang bij dit begrip even stil te staan. Er zijn van die
begrippen welke gemeengoed zijn geworden, doch waarvan de inhoud in de
theoretische beschouwingen weinig omlijnd is. Ieder voelt aan wat er mee be-
doeld is, doch de inhoud zelve blijft verborgen. Zoo is het ook met het begrip
welvaart.

Wanneer Pigou in zijn "Wealth and Welfare" (1912) verplicht is het begrip
"Welfare" te omlijnen trekt hij een meer geestige dan juiste parallel met Moore's
visie op het ethische begrip "goed".  "If I am asked  "what is good?" my answer
is that good is good, and that is the end of the matter. Or, if I am asked "how
is good to be defined?" my answer is that it cannot be defined, and that is all I
have to say about it" (G.E. Moore: Principia Ethica, p. 6; aangehaald Pigou p.
3).   "Welfare", zoo vervolgt Pigou, "means  the same thing  as  good.   It,   too,
cannot be defined, in the sense of being analysed" (p. 3), Pigou, die zijn onder-
zoekingen voornamelijk richt op de problemen rond de welvaart.3 Voor hem is
het een begrip dat in de economische literatuur practisch niet voorkomt.4
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Wij moeten teruggaan tot het tijdvak van het Mercantilisme om het begrip
"welvaart" te ontmoeten. Een van de karakteristieken van het Mercantilisme is
de toekenning eener belangrijke plaats in het economische leven aan de Staat.
Haar taak wordt algemeen in verband gebracht met de welvaart der onderdanen.
Het scherpst, aldus Von Philippovich "Entwicklungsgang der Wirtschafts- und
sozialpolitischen Syste,ne und Ideale" (G.d.S.), komt dit naar voren in het werk
van Christian Wolff ("VernOnftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben'
1721), wiens visie in de achttiende eeuw van groote invloed moet zijn geweest.

De zorg voor "Wohlfahrt und Sicherheit" is de taak van de Staat; het is het
doel waartoe de individuen zich vereenigden. Wat de mensch door eigen kracht,
door eigen initiatief kan, daar hoeft de Staat niet in te grijpen. Op de vraag waar
nu de grenzen gelegen zijn geeft Wolff geen algemeen antwoord, doch hij denkt
in het bijzonder aan de armere klassen.

Men moet de loonen fixeeren en wel zoo dat de arbeider zooveel verdient dat
hij leven kan; de loonen moeten tijdig betaald worden; de arbeidstijd moet
worden voorgeschreven (Von Philippovich, p. 132). De Staat als "Wohlfahrts-
staat" vindt bij Justi, aldus Von Philippovich, een verdere taak in de bevordering
van landbouw, handel e.d., doch steeds heeft de Overheid de "allgemeinen
Zusammenhang der Wohlfahrt des Staates" in het oog te houden. Volgens Justi
bestaat die welvaart in zekerheid en rijkdom (zie Von Philippovich, p. 134).

Met de scherpe reactie op de inmenging van de Staat in het economische leven
(Physiocraten-Klassieken) verdwijnt als het ware het begrip welvaart uit de
economische literatuur. Eerst met de herontdekking van de Staat als functie in de
economische theorie treedt het begrip welvaart weer op. Deze herontdekking trad
in eerste instantie op, toen de realistische beschouwing der historische school
moest inzien dat de klassieke gedachte van sociale harmonie niet optrad, dat het
tegendeel eerder het geval was. De taak van de Staat werd op een bepaald gebied
van het economische leven eenzijdig gericht en wel dat der verdeeling en ook
hiervan weer een beperkt gebied: de verdeeling onder de economisch zwakkeren.
Begrippen als "welvaartswerk" verkrijgen realiteit.

In de "reine" theorie zelve, abstraheerende van de "Volkswirtschaft", abstra-
heerende derhalve van de georganiseerde drager: de Staat, blijft het begripwelvaart verborgen. Daarvoor in de plaats trad het begrip rijkdom, wealth.
Reeds Smith interesseert de "Wealth of Nations". Wanneer iets bevorderd  moet
worden, dan is het de "Wealth of Nations", zij het door Staatsonthouding, waar
juist het ongehinderde eigenbelang van den mensch hiertoe de beste garantie
biedt. Dit begrip "wealth" in de literatuur nu is typisch in de productiesfeer
gelegen. De rijkdom van een land is "the annual product of its land and labour"
(o.a.  "Wealth of Nations". p. 222), aldus Smith. Vermeerder de productie en gevermeerdert de rijkdom van het land.

Marshall verdiept dit begrip aanzienlijk (p. 54 e.v.); hij ziet hier voornamelijkeen waardemeter der "prosperity", der welvaart derhalve, in. Wat deze welvaart
inhoudt is bij Marshall onduidelijk, doch het verband met de verdeeling is bijhem aanwezig, wanneer hij het "national income" een betere maatstaf hiervoor
acht dan de "national wealth" (p. 20).
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Zijn leerling Pigou doet de beslissende stap door het begrip welvaart in het
centrum zijner beschouwing te plaatsen. Niet slechts de productie reguleert het
welvaartsvraagstuk, doch evenzeer oefent de verdeeling een gelijkwaardige
invloed uit. De verdeeling is bij Pigou niet langer het passieve correlaat van de
productie, zelfs al ziet hij deze verdeeling functioneel. (Zie Hoofdstuk I, § 1.)
Welvaart is niet slechts een resultaat der productie, doch verdeeling en productie
zijn evenwichtig naast elkaar factoren voor haar bestaan. Beinfluenceering der
productie doch evenzeer van de verdeeling, kan het welvaartstekort verminde-
ren.5

Het begrip "wealth" treedt bij Pigou op de achtergrond ten behoeve van
"weI fare". Ondanks het feit dat hij een zijner studi8n aan "Wealth and Welfare"
wijdt, laat hij een confrontatie dezer begrippen achterwege. Ook bij hem treedt
in een realistische beschouwing twijfel ten aanzien van de klassieke sociale
harmonie op. Dit is dan ook de roode draad die door Pigou's werk loopt, gedra-
gen door de wil behulpzaam te zijn in het bereiken van een betere dan de be-
staande harmonie.6

Wanneer wij verder eenige aandacht aan Pigou's begrippen wijden, dan is
economische welvaart een onderdeel van het algemeene begrip welvaart. Ten
aanzien van het laatste begrip stelt hij vast:
1)      "that welfare includes states of consciousness only, and not material things

or conditions
2) that welfare can be brought under the category of greater and less"

("Wealth and Welfare", p. 3).
Economische welvaart is nu "welfare arising in connection with the earning

and spending of the national dividend" (p. 3). Wat Pigou dus onder "economic
welfare" verstaat zullen wij verder zien als het begrip welvaart zoo als dit voor-
komt in de welvaartspolitiek van de Staat. Productie - verdeeling - verbruik, de
drie onderdeelen waarin Say het economisch terrein indeelde, vinden hierin hun
plaats. De welvaartspolitiek is niet beperkt tot een beinvloeding van de produc-
tie, doch tot elk gebied van het economisch handelen.

Welvaart is een toestand, een verhouding, waarin zich de stand der behoefte-
bevredigingsmiddelen uitdrukt in de stand der behoeften. De mate waarin de
laatste bevredigd worden duidt de welvaart aan. Naarmate meerdere behoeften
bevredigd worden neemt de welvaart toe. Voorwaarde hiervoor is in de eerste

plaats dat het complex van bevredigingsmiddelen uitbreiding ondergaat (produc-
tie).

Het nastreven der welvaart is voor den enkeling weinig problematisch. Hij
jaagt en vangt, hij produceert derhalve, voordat hij deze goederen zal verbrui-
ken. Wanneer Robinson op zijn laatste tocht uit het gestrande schip het geld
meebrengt dat zich in de kajuit bevindt, is dit voor hem geen welvaartverhoogen-
de inspanning. In de samenleving met andere economische subjecten is dit
anders. Daarin is productie niet rechtstreeks op het verbruik gericht. Tusschen
het verbruik en de voortbrenging staat een verdeeling van het voortgebrachte
product. De verdeeling kan, door welke oorzaken dan ook, niet optimaal gericht
zijn op de welvaartsverhooging. De productie kan zich ontwikkelen in de richting
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van niet-consumabele producten; de verdeeling kan de goederen doen afvloeien
naar personen voor wie deze goederen niet consumabel zijn, met voorbij zien
van personen voor wie dit wel het geval is.

Aan de Overheid hebben wij het recht toegekend de welvaart harer gemeen-
schap na te streven. Niet slechts negatief in de bestrijding der uitwassen, doch
evenzeer positief in het voorkomen dier uitwassen, in het rechtstreeks richten op
die gewenschte welvaart. Dit Overheidsingrijpen bevat vele schakeeringen.
Veelal beperkt het zich tot groepen in het economische leven, groepen hetzij in
productie, hetzij in verdeeling. Van de andere kant uit zich dit ingrijpen in
optreden op niet-economisch terrein, met effecten op economisch terrein. Reeds
in de mercantilistische opvattingen werden de strevingen op het gebied der
veiligheid als zoodanig erkend. Wanneer wij dan ook het Overheidsingrijpen op
het gebied der welvaart wenschen te bezien, zal een overgrijpen naar dit terrein
niet te ontkomen zijn. Wij zullen deze vormen in het verloop van het volgende
dan ook meermalen ontmoeten.

§ 2. WELVAARTSPOLITIEK EN RISICO; HET INKOMENSRISICO

Op mensch en maatschappij rust de last van het risicophenomeen. Het belemmert
het bereiken van de maximale welvaart. In de welvaartspolitiek van mensch en
maatschappij ligt dan ook automatisch het element van risicobeperkingsnoodzaak.
In zooverre dit de enkeling zelfstandig of in beperkter gemeenschappen kan
bereiken, is hier geen taak van de Staatsoverheid gelegen. Wordt deze voorwaar-
de niet vervuld, of worden andere, hoogere, belangen gekwetst, dan ligt hier
automatisch de taak van de Staatsoverheid; ook deze gemeenschap kan weer te
beperkt in omvang zijn.

In de risicobeperkingspolitiek zagen wij twee onderscheiden vormen optreden.
Norm voor de onderscheiding was de vraag of maatschappelijk van een risicobe-
perking gesproken kon worden of dat slechts sprake was van de beperking voor
den enkeling door verschuiving op den andere. Is het gunstige effect op de
welvaart in het eerste geval evident, in zooverre de kosten tegen het resultaat
opwegen, in het tweede geval is dit in belangrijk mindere mate het geval, ja zelfs
het tegenovergestelde effect is mogelijk. In zooverre deze verdeeling op de
machtsfactor berust - de zgn. onvrijwillige verdeeling - vindt de verschuiving
plaats in de richting van de minder machtige. Wanneer de machtsfactor berust op
het bezit van materieele goederen, dan is duidelijk dat dit een verschuiving naar
den minder draagkrachtige is.

Het resultaat ten aanzien van de welvaart van den minder machtigen enkeling
is uitgesproken ongunstig, voor de maatschappij a priori zeker niet gunstig. Dochook de vrijwillige risico-overdracht, de vrijwillige verdeeling, kent ongunstige
effecten ten opzichte van de welvaart. De opname van het risico stelt hooge
eischen aan den risicodrager. Blijkt deze het risico niet te kunnen dragen, danvalt het eventueel ongunstige gevolg terug op eenigerlei gemeenschap.

Tenslotte rijst de vraag naar de dracht zelve. Wie is ten aanzien van de wel-
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vaart de meest geschikte drager, welke constellatie in de dracht is preferent
boven de bestaande? At deze vragen nopen ons de welvaartspolitiek van de
Staatsoverheid te bezien onder de volgende gezichtspunten:
a) risicobeperking
b) risico-afschuiving

2

c) vrijwillige risico-overdracht
d) risicodracht.

Dat op verschillend gebied niet slechts de welvaartspolitiek in het geding
komt, doch ook vormen van Overheidsbemoeiing op ander gebied zal in het
volgende duidelijk worden. Slechts die gevolgen interesseeren ons welke op
economisch gebied zijn gelegen.

Om een eenigszins systematisch beeld te verkrijgen zullen wij onze beschou-
wing toespitsen op de twee belangrijkste risicovormen; het inkomens- en het
ondernemingsrisico (§ 3). Hierbij toch komt een belangrijk complex der econo-
mische en niet-economische risico's tot uiting. Voorts moeten wij ons ook ten
aanzien van het complex van maatregelen, welke uiting geven van de Overheids-
bemoeiing beperken. Niet slechts dat wij ons tot de ons inziens belangrijkste
maatregelen, voornamelijk gelijk deze in Nederland zijn genomen, zullen beper-
ken, daarnaast zal de behandeling summier moeten zijn. De Nederlandsche en
buitenlandsche vakliteratuur is hieromtrent zoo rijk, dat deze beperking onzer-
zijds, gelijktijdig een verwijzing mag inhouden. Ons gaat het tenslotte meer om
het principieele, waarbij de aan tijd gebonden "Erscheinungsform" secundair is.

Het inkomensrisico

Zonder verandering treden geen risico's op. In de veranderlijkheid van het
inkomen nu is de belangrijkste grond voor het inkomensrisico gelegen. De
ontwikkeling van het inkomen kan in ongewenschte richtingen gaan, waaromtrent
geen zekerheid bestaat. Daar het inkomen den mensch in het dagelijksch leven
in de geldsvorm toevalt, moeten wij de geldsluier wegtrekken om het reeele
inkomen te zien. Als zoodanig is het inkomen dan het complex van goederen den
mensch ten verbruike toevallend. Het verband tusschen de veranderlijkheid van
het inkomen, van het inkomensrisico derhalve, met de welvaart hebben wij in het
voorafgaande op verschillend gebied gelegd.

Het is van belang in dit verband de opvattingen van Pigou, neergelegd in zijn
"Wealth and Welfare", nader te volgen. Variabiliteit van verbruik, aldus Pigou,
is een beperking van de welvaart. Met de afname van de variabiliteit neemt dan
ook de welvaart toe. In zijn onderscheiding in "the poor" en "the rich" gaat hij
nog verder: "Any arrangement which. other things remaining the same, dimin-
ishes the variability of consumption of the representative working man, even
though it involves reciprocal transferences, which increase the variability of
consumption of the representative member of the other classes, tends to make
economic welfare larger" (p. 403). Alhoewel hier zeker eenig verband gelegen
is met de relatie reeel inkomen - welvaart, met het geldsinkomen is dit vrij
beperkt.
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Het eerste verband ziet Pigou als volgt: "A group with variable real incomewill always experience in some measure, variable consumption also. And -which is the point of importance here - the variability of consumption willalways be greater, the more variable is the real income" (p. 407). In de beper-
king van het variabele in het reeele inkomen ligt derhalve een welvaartsstimulee-
rend element. Deze variabiliteit uit zich in het optreden van het inkomensrisico.
Beperking beteekent derhalve welvaartsvergrooting.In het inkomensrisico zijn verschillende elementen gelegen. Wij kunnen deze
als volgt onderscheiden:
a)      Het risico van de pri/s.  Dit is tweevoudig, n.1. in zoover het gelegen is inde variabiliteit van de prijs welke de inkomenstrekker voor zijn productieve

prestatie ontvangt en, in zoover gelegen in de prijs, welke hij voor debehoeftebevredigingsmiddelen heeft te betalen.
b)   Het risico van de 4/2et. Is het aanbod, gelegen in den inkomenstrekker,

constant, de vraag naar zijn productieve prestatie is variabel. Afwezigheidvan de vraag, een risico waarvoor de aanbieder staat, beteekent de afwezig-heid van het geldsinkomen; als zoodanig verhoogt de variabiliteit van het
inkomen, als zoodanig is het deel van het inkomensrisico.

c)    Het risico inhaerent aan zilnjitnctie. Ook dit moet worden onderscheiden.
In zoover de inkomenstrekker in de productie werkzaam is, is hij onderhe-
Vig aan risico's voortspruitende uit de uitoefening zijner functie; als consu-
ment; geheel buiten de sfeer van de productie, verricht hij evenzeer hande-
lingen en ook deze kunnen aanleiding tot het optreden van risico zijn. Dochin beide gevallen resulteert dit in een effect op het reeele inkomen, in beide
gevallen wordt dit gewijzigd en als zoodanig kan men ook hier spreken vaneen verhoogde variabiliteit van het inkomen.

Om tot een minder gecompliceerde beschouwing te geraken zullen wij het gebied
van het inkomensrisico eenigszins beperken. In de economie wordt onderschei-
den het inkomen uit bezit en het inkomen uit arbeid. Bij de laatste inkomensvorm
komen de verschillende aspecten van het inkomensrisico het scherpst naar voren.
Het is dan ook gewenscht deze in het centrum te plaatsen. Een duidelijke risico-drager is hier niet aanwezig, evenmin middelen tot risico-afschuiving. De vor-
ming dezer capaciteiten kan hier in het kader der verschillende risicovraagstuk-ken duidelijker naar voren komen:

Wanneer Pigou de achter de arbeid staande personen aanduidt  als  de  "poor",dan is dit in zijn gedachtengang, die der functioneele verdeeling, verklaarbaar.
De aldus geconstrueerde representatieve arbeider is bezitloos, ontvangt op geenandere wijze eenig inkomen, dan uit arbeid. Gelijk in het voorafgaande mogeduidelijk zijn geworden, accepteeren wij deze gedachtengang niet. Desalniettemin
willen wij den arbeider representatief als minder draagkrachtig zien, derhalveminder in staat tot risicodracht als de overige inkomenstrekkers. In de groep vanarbeiders zijn zeer zeker een groot aantal volwaardig draagkrachtigen;8 in de
Overheidswetgeving weerspiegelt zich deze realiteit door bepaalde arbeiders,bijvoorbeeld niet te verplichten tot overdracht van bepaalde risico's, een ver-
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plichting aan andere wel opgelegd.
Gaan we over tot het inkomensrisico zelve ter behandeling der gesignaleerde

onderdeelen.

Ad a

Gelijk wij bij de analyse van het prijsrisico in het algemeen zagen (in het bijzon-
der De Handel en het Risico, Hoofdstuk 8, § 3), wordt de veranderlijkheid der
prijzen en dus het prijsrisico veroorzaakt door twee factoren en wet:
1)    de veranderlijkheid van de algemeen prijsbepalende factoren;
2)    de veranderlijkheid van de eenheid, waarin de prijs is uitgedrukt, de gelds-

waarde.

De beperking van het prijsrisico, de beperking der veranderlijkheid van de
prijzen van directe als wel indirecte behoeftebevredigingsmiddelen, zal dan ook
op het gebied van deze oorzaken liggen. De hanteering dezer middelen biedt
verschillende mogelijkheden voor individu en Staat. Kan de beinvloeding der
prijsbepalende factoren in handen liggen van een enkeling of in beperkter organi-
satievorm dan de Staat, de beinvloeding der geldswaarde is typisch domein van
de Staatsgemeenschap. Uniformiteit van het geld is een der karakteristieken van
de   Staat als economische eenheid. De eigen valuta   is het karakteristiek   der
economische zelfstandigheid.' De Staat hanteert dit apparaat ten behoeve van het
algemeene belang. Het is een van de oudste vormen van Overheidsbemoeiing.

De bemoeiing van de Staat ten aanzien van de geldswaarde met het doel de
variabiliteit der prijzen in het algemeen te beperken, is een belangrijk gebied van
theoretische discussies. In het bijzonder bij die richtingen welke dit vraagstuk als
een louter geldswaardeprobleem zien wordt deze wijze van ingrijpen gepropa-
geerd.

Wij denken in het bijzonder aan die opvatting welke de oude quantiteitstheorie
door een moderner vatting nieuw leven inblies. (Keynes-Cassel-Fisher e.a.).
Alhoewel in het algemeen aanvaard, wordt de invloed van de geldswaarde op de
veranderlijkheid der prijzen in de verschillende quantiteitstheorieen zeker over-
schat. Wijziging der geldshoeveelheid en wijziging der geldswaarde heeft niet het
algemeene effect op de prijzen als door vermelde leer gedacht. In eerste instantie
treedt de vraag op in welke richting deze wijziging zich uitwerkt. Wanneer
bijvoorbeeld in een opgaande conjunctuur een extra geldhoeveelheid in het
economisch leven wordt geperst, richt deze zich via den ondernemer als vraag
naar de primaire productiemiddelen. In die richting kan, wanneer andere prijs-
beTnvloedende factoren geen compenseerend resultaat veroorzaken, een prijsver-
hooging optreden. Via de inkomensverdeeling wordt het effect voortgeplant op
de directe behoeftebevredigingsmiddelen welke binnen het behoefteschema van
deze productengroep zijn gelegen. Doch ook het prijsvarieerend effect stelt
hooge voorwaarden ten opzichte van het effect der overige prijsbepalende facto-
ren. Een eventuele uitschakeling van het prijsrisico door de Staat door middel
van een politiek van beinfluenceering der geldswaarde ("managed currency")
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stuit op een tweede moeilijkheid: de verhouding tot de geldpolitiek der omrin-
gende staten.

Zelfs al zouden deze tot een soortgelijke politiek van "waardevast geld"
overgaan, dan resteert een verschillende beweging der prijsniveaux,'0 hetgeen
een verhooging van het valutarisico impliceert, een risico waarvan de beperking
evenzeer een belangrijk welvaartsdoel is.

Het complex van problemen hiermede samenhangend is te groot om in dit
kader aan een behandeling te onderwerpen. Wij kunnen slechts vaststellen dat de
beperking van het prijsrisico door middel van beinvloeding van de geldswaardeop het specifieke terrein van Overheidsbemoeiing is gelegen, dat echter dit
middel alleen een beperkte beinvioedingssfeer vindt.

De beTnvloeding der prijsbepalende factoren ligt niet specifiek op het gebiedder Overheidsbemoeiing; lagere gemeenschappen zijn hier een duidelijker en
algemeen voorkomender figuur. Zoowel aan de kant van het aanbod als de vraagzien wij gemeenschappen met het doel het prijsrisico te beperken. Aan de kant
van het aanbod zien wij in de prijsvorming der inkomens vereenigingen vaninkomenstrekkers in de vorm van vakvereenigingen, van beleggersfronten; aan
de kant van de vraag zien wij vereenigingen, ententes, van ondernemingen in devorm van kartels e.d.

Aan de kant van het aanbod zien wij voorts in de prijsvorming der directe
behoeftebevredigingsmiddelen de vereenigingen van ondernemingen in de reeds
vermelde vormen, aan de kant van de vraag de verbruikersvereenigingen. Naast
de invloed op de zgn. economische prijsbepalende factoren treedt de machtsfac-
tor in de prijsvorming bij deze gemeenschappen op de voorgrond."

Het doel van elk dezer gemeenschappen is de welvaart in het algemeen van de
gemeenschap c.q. van de leden te bevorderen. In zooverre deze resulteert in de

prijsstabilisatie kan het doel parallel loopen met het welvaartsdoel van de Staat.
In dat speciale geval beider aanpassing te bevorderen is een welvaartsbelang van
de Overheid. Wanneer een tegenstelling bestaat is plaats voor compenseerende
beinvloeding. De invloed van deze gemeenschappen, berustend op het organisa-
tie-element, beteekent gelijktijdig een machtsfactor in de prijsvorming. Als
zoodanig ligt hier een gebied waar de risico-afschuiving optreedt.

Voor een nader inzicht in de Overheidsbemoeiing in deze sfeer moeten we de
twee gebieden waarop het prijsrisico optreedt scheiden, het gebied der directe en
dat der indirecte behoeftebevredigingsmiddelen. In de sfeer van het geldinkomen,
de prijsvorming der productieve prestaties, zien we in eerste aanzet de verhou-
ding individueele inkomenstrekker - individueele ondernemer.

De arbeider beschikt slechts over de arbeid om in zijn onderhoud te voorzien.
Tegenover hem staat de ondernemer in een zekere machtspositie op basis van
kapitaalbezit, later heerschappij over kapitaal. In deze verhouding is de beloo-
ning in groote mate afliankelijk van de prijs die de ondernemer biedt: de sfeer
van de "ijzeren loonwet". Dat in vereeniging, d.i. macht, een prijsbeTnfluen-ceerend effect is gelegen voor ondernemer als arbeider is reeds voor Smith
evident.

"People of the same trade seldom meet together, even for merriment and
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diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in
some contrivance to raise the prices" ("Wealth of Nation". p. 117). De plicht
welke Smith de Overheid oplegt "to do nothing to facilitate such assemblies" (p.
117) vindt men terug in het coalitieverbod, hetwelk de aaneensluiting van arbei-
ders  verbood.

Historisch gezien is van een machtsinvloed op de prijsvorming van het loon
door den arbeider geen sprake; waar daarentegen de Overheid, zooals Marshall
het uitdrukt, "sustained combinations among employers to regulate wages in their
own supposed interest" (p. 733) en dergelijke combinaties van arbeiders met
strenge straffen verbood, is het duidelijk dat Overheidsbemoeiing in deze phase
wei zeer eenzijdig was, dat maximaal sprake was van een politiek van "wealth"
doch  niet van  "wel fare".

In de loop der ontwikkeling wordt het coalitieverbod, vreemde vrucht van het
individualisme, verzacht en later opgeheven. Het gevolg hiervan is dat de onder-
nemer c.q. ondernemers niet meer de machtelooze arbeider, doch de arbeidersor-
ganisatie tegenover zich ziet geplaatst.

Aan deze organisatie, de vakvereeniging, is niet slechts het machtsmiddel op
de prijsvorming eigen, doch ook de beinvioeding van de economische factor: het
aanbod. In eerste instantie was de aandacht van deze organisatie gevestigd op het
prijsvormingsproces, de hoogte van het loon. Binnen het prijsvormingsproces
van het loon speelt zich een risico-overdrachtsproces af. De ondernemer, bekend
met de beperkte draagkracht van den arbeider, ziet in den arbeider niet den ge-
schikten drager van het ondernemingsrisico, doch van de andere kant wenscht hij
dit niet gaarne te vergrooten door deelen van het inkomensrisico van den arbei-
der op zich te nemen, hetgeen weer het hoogste doel van den arbeider is. Slechts
wanneer voor den ondernemer een belangrijke kostenbesparing, dus een belang-
rijke vermindering van het ondernemingsrisico optreedt, is hij bereid in zekere
verhoudingen aan de wensch van de arbeiders tegemoet te komen. Door het
optreden der vakvereeniging wordt deze situatie grondig gewijzigd. De afwente-
ling van deelen van het inkomensrisico zal voor den arbeider met beperkter
prijsverlaging gepaard gaan.

Het risico-afschuivingsproces, oorspronkelijk in 6dn richting, werd, gelijk wij
zagen, in eerste aanzet bevorderd door de Overheid. Als zoodanig kan in die
phase niet gesproken worden van een welvaartspolitiek; het tegendeel was eerder

het geval. De gevolgen dier politiek "lenigde" de Overheid in de Armenwetge-
ving. Noch een economische, zelfs niet een ethische richtlijn was basis voor deze
politiek: het motief was de maatschappij te beveiligen tegen de schadelijke
gevolgen van een latent aanwezig pauperisme. In de Nederlandsche Armenwet
van 1814 weerspiegelt  zich deze gedachte;  in  de  wet  van  1912  zien  we  de  ont-
wikkeling tot een meer ethisch motief: de moreele plicht hen te ondersteunen die
ten gevolge van het maatschappelijk stelsel, dus buiten schuld, in armoede zijn
geraakt.

Tegenover deze repressieve politiek dienen wij het preventieve aspect in de
Overheidsbemoeiing na te gaan. In de acceptatie door de Overheid van de vak-
vereeniging als zoodanig is een welvaartspolitiek element gelegen. Doch de kern
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van de welvaartsbevordering is niet gelegen in de bemoeiing van de Staat doch
van de beperktere gemeenschap: de vakvereeniging. De beperktheid van de
gemeenschap beteekent echter ook een beperktheid in de welvaartspolitiek.In de prijsvorming van het loon zien wij hierdoor een inwerking van min of
meer gelijkwaardige machten. In de risico-afschuiving zal de overdracht nu eens
naar de eene dan weer naar de andere kant omslaan. In beide richtingen kan een
welvaartsvergrootend element zijn gelegen. De stand, de prijs, wordt weerspie-
geld door het contract van ondernemer en arbeider of hun representanten inmachtsformatie. Het is dus zaak dat een dergelijk contract aan de toets der
critiek eener welvaartspolitiek wordt onderworpen. Deze kan alleen uitgaan vande Staatsoverheid, welke in haar welvaartspolitiek in mindere mate beperkt is,welke haar gezichtsveld dus ruimer op het algemeen belang heeft gericht, dan de
beperkter gemeenschap.

Wanneer een bepaald contract positief welvaartspolitieke elementen omvat,
dan moet de toepasbaarheid worden beoordeeld voor die groepen waar en omwelke reden dan ook - bijvoorbeeld machtsgebrek - dit niet bereikt is. Eventueele
nadeelige effecten voor de welvaart dienen te worden uitgeschakeld. Op dit
gebied, voor de Staat gereserveerd, vindt een positieve politiek haar weerslag in
de wetgeving: de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend-verkla-
ren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (1937).

De collectieve arbeidsovereenkomst is een vorm van arbeidsovereenkomst in
het algemeen, in de Nederlandsche Wetgeving geregeld in de door prof. Drucker
geredigeerde Wet op het Arbeidscontract 1907. Hierin werd reeds erkend de
mogelijkheid van collectief overeengekomen voorwaarden ten behoeve van
individueel af te sluiten contracten. Een volledige behandeling van deze rechts-
vorm is te vinden in de Wet op de collectieve Arbeidsovereenkomsten van 1927.
In  deze  wet  komt in artikel  1,  lid  1,  de volgende gewijzigde definitie  van  de
c.a.o. voor: "Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeen-
konist aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer rechtspersoon-
lijkheidbezittende vereenigingen van werkgevers, en een of meer rechtspersoon-
lijkheidbezittende vereenigingen van arbeiders, waarbij voornamelijk of uitslui-
tend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te
nemen".

In deze definitie is voor ons doel van belang dat primo de noodzakelijkheidvan de aanwezigheid van een rechtspersoonlijkheid bezittende collectiviteit van
arbeiders voor deze rechtsfiguur noodzakelijk is, de vakvereeniging derhalve,
secunda dat evenals de vakvereeniging zelve de arbeidsovereenkomst zich niet
meer beperkt tot de prijs van de arbeid, doch allerlei voorwaarden inhoudt,steeds verder van de prijs verwijderd (leerlingwezen, commissies, geschillen
etc.).

Door de wet van 1937 is nu de mogelijkheid geschapen voor de welvaart
gunstige risico-overdracht en dus risicodracht over grooter gebied uit te strekken.Van de andere kant kunnen overeenkomsten voortspruitend uit een overmacht,
bijvoorbeeld wanneer aan de vraagzijde de superonderneming staat, derhalvevaak ongunstige risico-overdrachts- en drachtsverhoudingen weerspiegelend,
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ontbonden worden. Noch de ontbinding, noch uitstrekking over ruimer gebied
dan het eigene ligt op het gebied van de vakvereeniging of gemeenschap van
ondernemers. Dit is specifiek terrein van de Staat. Omtrent de figuur van de
c.a.o. in het bijzonder in het kader van de wet van 1937 is een omvangrijke lite-
ratuur ontstaan. Wij kunnen hier verder naar verwijzen. 12

In de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land in het kader der oorlogseconomie
(voornamelijk aanpassing aan de normen der bezetters) verschillende verordenin-
gen en beschikkingen verschenen rond de c.a.o. In het bijzonder valt te verwij-
zen naar de verordening van 26-11-1940 No. 217 betreffende de totstandkoming
van regelingen inzake loonen, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. O.a.
wordt hierin verboden de loonshoogte bijvoorbeeld afhankelijk te maken van
omstandigheden, welke in niet direct verband staan tot de arbeidsverhouding.

Ten aanzien van het inkomensrisico, voortspruitend uit de veranderlijkheid
van het geldinkomen als prijs, kunnen we dus Overheidsbemoeiing constateeren.
Het evenwicht tusschen de risicobeperkende politiek der lagere gemeenschappen
in het kader der welvaartspolitiek te leggen, is het domein van de Staat. In het
bijzonder waar risico-afschuiving met een hieruit voortspruitende ongunstige
risicodrachtsverhouding optreedt is waakzaamheid geboden. De machtsinvloed
van de Staat moet dan aangewend worden om machtsmisbruik te compenseeren,
niet slechts repressief doch te meer preventief.

Het tweede aspect van het inkomensprijsrisico is gelegen in de risicopolitiek
ten opzichte van de prijsvorming der goederen welke het geldsinkomen tot retel
inkomen omvormen. Ook hier zien we in eerste instantie de gesignaleerde ver-
houding van onderneming - arbeider als consument: machtige tegenover machte-
looze. Door de variabiliteit der prijzen der behoeftebevredigingsmiddelen komt
de variabiliteit van de re8ele inkomens in het gedrang.

In principe is dit risico der prijzen een van de belangrijkste onderdeelen van
het ondernemingsrisico. De relatieve beteekenis van het belang van dit risico is
voor de onderneming aanmerkelijk grooter dan voor den consument. Voor den
consument is dit product waaraan het risico kleeft een van de velen, doch alle in
beperkte verhoudingen. Mogelijkheden van compensatie bestaan, waar deze voor
de onderneming ontbraken. Voor de onderneming is n.1. alle hoop en vrees op
het eene product geconcentreerd.

Het initiatief der risicobeperkingspolitiek ligt dan ook speciaal in de sfeer van
de onderneming en, in zooverre deze zich als risico-afschuiving uit, wordt het
risico via verschillende schakels op de minst machtige afgewenteld. In de risico-
politiek van de onderneming ligt een tendens de relatieve beteekenis van het
enkele product - prijsrisico te verkleinen. Externe organisatie in de vorm van
machtige economische ententes gaan in deze richting, doch in welke richting
deze ook verloopt, de huidige stand van zaken is nog steeds dat het behoeften-
schema van den consument een ruimer aspect biedt dan het productenarsenaal,
zelfs van de onderneming. De relatieve beteekenis van het product in het behoef-
tenschema echter is verschillend naar de aard van het product. Van de noodzake-

lijke levensbehoeften bijvoorbeeld is de relatieve beteekenis groot. De afwente-
ling van dit prijsrisico op den consument speelt dan een belangrijke rol in zijn
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inkomen. Bij het luxe product als ander uiterste staat den consument de vrijheidal of niet de betreffende behoefte te bevredigen, al of niet derhalve als risicodra-
gend subject voor de onderneming te dienen. Wanneer wij dan ook van een
verweer bij den consument willen spreken, zullen wij in de sfeer der noodza-
kelijke levensbehoeften moeten geraken. In de richting van de verbruiksvereeni-
ging, als machtsmiddel op organisatie gegrond, zien we mede in het kader dezer
redeneering het verweer van den consument zich ontwikkelen.

De Overheid sanctioneerde deze machtsformatie in de "Wet op de Co6peratie-ve Vereeniging"; bevorderde zelfs deze beweging door de mogelijkheid van
verkleining der noodzakelijke risicodracht voor den minder draagkrachtige in tevoeren. Het algemeen belang rechtvaardigde dit verweer. Hierbij echter is de
Overheid niet blijven staan. In de beperking van het prijsrisico door de onderne-
mingen en haar externe organisatievormen kan een belangrijke welvaartsbijdrage
gelegen zijn. De beperking van de variabiliteit der prijzen, de beperking van devariabiliteit van het retele inkomen, de beperking van de variabiliteit van de
consumptie als logische trits bezit hier welvaartsvergrootende krachten.

In dit verband is de "Wet tot het algemeen verbindend en onverbindend ver-
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935 (24-5)" te zien, in zooverre deze
het verbindend verklarend element bestrijkt. Wanneer het algemeen belang diteischt kan de Overheid, in zooverre de overeenkomst op het gebied van de
prijsuniformiteit is gelegen, de beperking van het prijzenrisico bevorderen.

Evenals de analoge wet op het gebied der c.a.o. is dit een typisch gebied van
Overheidsbemoeiing, doch ook hier moet de eerste stap gezet worden door de
lagere gemeenschap, i.c. de vereeniging van ondernemers, gelijk deze in haar
zusterwet van 1937 door deze of de vakvereeniging diende te geschieden. Ook
hier consolideert de Overheid een bepaalde risico-overdrachtsverhouding, hetresultaat van een politiek van risicobeperking, van risico-afschuiving. Wordt in
de oudere economische literatuur het gunstigste aspect van monopolistischeorganisaties (kartels e.d.) in twijfel getrokken - men accepteert wel algemeen dat
"monopolie" en "hoogste prijs" niet noodzakelijk samengaan - in de moderne
literatuur staat zij in een gunstiger daglicht. In de meeste landen ontwikkelt zich
dan ook een zgn. "pro kartel" wetgeving, als uitvloeisel van deze gewijzigde
waardeering.

Deze wijziging mag ons evenwel niet blind maken voor de euvelen aan deze
organisatievormen verbonden. In de Nederlandse wetgeving is dan ook de geluk-kige combinatie van pro- en anti-kartel wetgeving toe te juichen. Wanneer het
algemeen belang dit eischt, kan de Overheid de kartelovereenkomst ontbinden opdezelfde juridische basis als deze in het leven kan worden geroepen. Het is
mogelijk dat bijvoorbeeld monopolistische organisaties op het gebied der voort-
brenging der levensnoodzakelijke behoeftebevredigingsmiddelen op den consu-ment een risico trachten af te wentelen, daarmede de welvaart in belangrijke
mate bedreigen. Dat in een dergelijk geval sprake is van het algemeen belang,dat, onverbindend verklaring van de overeenkomst waarop dit monopolie rust,vergt, is spoedig evident.

Op dit gebied is de Overheidsbemoeiing, in het bijzonder in het kader van
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"crisis"-politiek, vrij uitgebreid. Wij komen hierop nog nader terug bij de behan-
deling van het ondernemingsrisico. Niet beter dan in oorlogstijd komt het wel-
vaartsaspect van de prijspolitiek naar voren. Het typeerende toch van de oorlogs-
tijd is toenemende vermindering van het aanbod van goederen buiten de directe
vernietigingssector, langzame verhooging van de vraag en scherpe verhooging
van de geldhoeveelheid, drie factoren alleen en gecombineerd met prijsstijgend
effect. Wanneer wij daarnaast stellen een beperkte stijging der geldinkomens,
dan is het duidelijk dat in oorlogstijd het reeele inkomen aanmerkelijk daalt, de
welvaart derhalve.

Ontbreken van Overheidsingrijpen zou "de ontwikkeling der prijzen" in die
richting voeren, dat een belangrijk deel der "poor" van belangrijke behoeftebe-
vredigingsmiddelen verstoken zouden worden. Niet slechts een systeem van
rantsoeneering, doch gecombineerd met een prijspolitiek kan deze welvaartsver-
mindering compenseeren. Om een relatief gelijkmatig reed inkomen (dus ver-
bruik) der massa te bereiken, dient de Overheid de verhouding tusschen geldin-
komen als prijs en het verbruik als prijzencomplex relatief constant te houden.
Een "stop" van de eene beteekent een "stop" van de andere. Loonstop en prijs-
stop liggen in elkaars verlengde; het ontbreken van de eene maakt de effectiviteit
van de andere illusoir. De prijsvorming van beide prijzen dient in evenwicht te
blijven.

Door soortgelijk ingrijpen, wat ook weer specifiek voor de Overheid is weg-
gelegd, treedt een belangrijke beperking van het inkomensrisico op, in zooverre
hierin het prijsrisico zijn plaats heeft. Overzien wij het verband Overheidsbe-
moeiing - risicopolitiek ten aanzien van dit aspect van het inkomensrisico, dan
kan men het verband welvaart - risico scherp aanduiden. Naarmate deze welvaart
meer bedreigd wordt (oorlogstijden - laagconjunctuur) treedt het scherper naar
voren. Doch ook in "normale" tijden is het verband te onderkennen.

In zooverre de bemoeiing van de Overheid gericht is op de beinvloeding van
het inkomen als vorm van welvaartspolitiek ligt deze in de richting van een
beperking van de schommelingen in het inkomen, in de beperking van het inko-
mensrisico. Daarnaast waakt de Staat op minder geoorloofde afschuivingsmani-
pulaties van de economisch machtigen, in zooverre deze welvaartsbeperking
inhouden. In het bijzonder wanneer de dracht komt te rusten op den minder
draagkrachtige is bijzondere waakzaamheid geboden.

De plaats van de Overheid is zoo geteekend. Waar de invloedssfeer van
kleinere gemeenschappen ontoereikend is, treedt de Overheid als waker van het
algemeen belang op. Niet "schade en schande" bepalen de grens van het toerei-
kende, het algemeen belang kan dit reeds a priori bepalen.

Ad b) Het risico van de afzet

Evenmin als de onderneming heeft de inkomenstrekker zekerheid ten aanzien van
de afzet van de door hem te verrichten dienst. Een complex van vrijheden staan
zekerheid in de weg. Zelfs al schakelt men het prijsrisico uit, onzekerheid van
de afzet resteert. Het afzetrisico is zeker het belangrijkste element van het inko-
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mensrisico. Het legt den arbeider de onzekerheid van werkzaamheid, de moge-
lijkheid van werkloosheid op. Dit gebeuren is welhaast een der ernstigste sociale
euvelen onzer samenleving. Steeds meer economisten wijzen hierop, nadat Pigoudit euvel reeds scherp naar voren bracht. (Zie o.a. Cobbenhagen: Economische
oorzaken van de moderne werkloosheid; Les sociale week Rolduc 1936, p. 27).Dit risico spruit voort uit de variabiliteit van de vraag en van het aanbod.
Beide fluctueeren. Overtreft het aanbod de vraag, dan is het afzetrisico voor den
enkeling groot; overtreft de vraag het aanbod, dan is een groote zekerheid van
afzet aanwezig en dus het risico beperkt, in zekere zin afwezig. In zekere zin:
ook reeds bij gelijkheid van vraag en aanbod kan men van afwezigheid van hetafzetrisico spreken. De preventieve politiek van risicobeperking in ruimere zin
zal dan ook in het kader van een aanpassing van vraag en aanbod liggen. Inzooverre vraag zoowel als aanbod in beperkt functioneel verband staan met de
prijs,13 kan de hanteering van het prijsmechanisme weldadig in deze richting
werken. Wij moeten daarbij echter een ander euvel, de daarvoor noodzakelijkevariatie in de prijzen uitschakelen. Dan treedt derhalve het bekende substitutie-
proces van risico tegenover risico op.

Practische beteekenis kan men deze politiek niet ontzeggen. In perioden dathet afzetrisico hoogtij viert, in perioden derhalve van bestaande en dreigende
wet'kloosheid, .indt zij vele voorvechters in het bijzonder in liberale kring.

Het verband met het derde onderdeel van het inkomensrisico, het risico inhae-
rent aan de functie, ligt anders. De arbeider bijvoorbeeld loopt het risico, in de
uitoefening zijner functie, van het ongeval. Tijdens de duur van het ongeval
vindt hij geen afzet. Is het euvel van het afzetrisico eveneens gelegen in de
afwezigheid van afzet, de oorzaken liggen anders.

Het verband van de drie vormen is gelegen in het prijsrisico, de veranderlijk-heid der prijzen. In het onderstaande figuurtje meenen wij dit verband te kunnen
verduidelijken.

prijshoogte

C Cl C
8           

  'B

0 81 C

tijdsfactor
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A:   variatie der prijzen: het prijsrisico in het algemeen;
B:   het afzetrisico: de prijs daalt tot 0. De duur (131) van de prijsstand op 0

hangt af van de aanpassing van vraag en aanbod;
C:   het risico inhaerent aan de functie: de prijs daalt tot 0. De duur (Cl) van

de prijsstand op 0 hangt af van de duur van het ongewenschte gevolg uit
het risico voortspruitend (i.c. de duur van het ongeval).

Concretiseeren wij onze beschouwingen wederom tot den arbeider in relatie tot
de algemeene vraag naar aanpassing van aanbod en vraag jegens elkander, dan
rijzen vele moeilijkheden. Afgezien van de prijs als reguleerend element resul-
teert een complex van moeilijkheden, waarvan wij er enkele zullen aanstippen:
1)     Onder het begrip arbeid is verborgen een complex van arbeidsvormen. Als

zoodanig onderscheidt men geschoolde, ongeschoolde en geoefende arbeid,
hoofd- en handarbeid, leidende en uitvoerende arbeid e.d.
In de geschoolde arbeid is weer een ruime variatiemogelijkheid aanwezig.
De markt voor de arbeid waar zich de aanpassing van vraag en aanbod vol-
trekt, accepteert men dan ook algemeen als een complex van deelmarkten
(conform Heller - Cassel e.a.).

2)    Hoe beperkter de markt hoe moeilijker het aanpassingsproces. De arbeids-
markt is territoriaal gebonden. Alhoewel een verband tusschen de markten
bestaat, is de overheveling van het aanbod bezwaarlijk in het kader van een
beperkte beweeglijkheid van den arbeider.

3) Zoowel vraag als aanbod zijn in eerste instantie onbekend met de grootte
van den tegenhanger.

4)    Vraag en aanbod zijn ook onafhankelijk van elkaar fluctueerend.

Aan deze problemen, waarvan de eerste drie meer te beschouwen zijn als wrij-
vingsverschijnselen, zullen wij eenige aandacht wijden. Het is duidelijk dat de
arbeider het afzetrisico beperkt door de mogelijkheid dat hij als arbeider op
meerdere markten optreedt. Hoe breeder zijn ontwikkeling is, in die mate wordt
de mogelijkheid vergroot.

Op de principieele vraag in hoeverre de Overheidsbemoeiing op het gebied
van "opvoeding en onderwijs" is gelegen, zullen wij het antwoord schuldig
blijven; voor ons doel is het voldoende te weten dat zoowel Staat als lagere
gemeenschap deze taak hebben aangegrepen. (Zie in dit verband o.a. Kuin
"Ordening", Hoofdstuk VI, § 1). Onderneming - vakvereeniging en Staat zien
wij afhankelijk zoowel als onafhankelijk op dit terrein werkzaam.

Dat de Overheid zich hier een werkingssfeer heeft toegemeten is in de practijk
duidelijk, doch reeds in zooverre dit welvaartsbevorderend is, acceptabel. Ont-
wikkeling van het weten van den mensch toch is de primaire eisch het risico te
kennen; er naar te handelen vergt eveneens een zekere ontwikkeling ten aanzien
van dracht als beperking, ten aanzien van het handelen jegens het risico in het
algemeen. Na deze korte afdwaling zal het desainiettemin duidelijk zijn dat van
Overheidsbemoeiing in deze sfeer sprake is.
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Ad 2.

Hoe beperkter de markt, hoe moeilijker het aanpassingsproces. Deze markt is
door de vermindering der onbewegelijkheid van de arbeid te verruimen; daar-door het afzetrisico te verkleinen door verbetering der aanpassingsmogelijkheden
van vraag en aanbod. De mogelijkheid van deze vergrooting ligt in twee facto-
ren: de mensch en de materie. Pigou vertelt ons op p. 111 "Wealth and Welfare"
"old workmen with families are, for example, rooted more firmly to their homes
than young unmarried men".  Wat hier Pigou voor enkele categorie8n stelt is een
algemeen menschelijk probleem, grenzen zijn hier dus in den mensch zelve
gelegen. Wij ontkennen niet dat een drang naar het verre onbekende bij eengroep jongeren bestaat, meer algemeen is toch de drang tot gezetenheid. De wil
tot regelmatig verhuizen van den mensch is beperkt. 14

Van de andere kant zijn de materieele voorwaarden beperkt. Bewegelijkheidvereischt een bepaalde ontwikkeling van het verkeer, van het vervoer. De be-
moeiing van de Overheid op het gebied van het vervoer is dan ook te zien onder
het oogmerk dat hierdoor de bewegelijkheid van de arbeid wordt bevorderd, als
onderdeel van het algemeen marktverruimend effect van het vervoer. In periodendat het bestaan van het afzetrisico scherp naar voren komt, perioden van werk-
loosheid, zien we de Overheid verder gaan. We zien een extra ondersteuning aanden werklooze ten behoeve van het zoeken naar arbeid als ook bij de acceptatie
van arbeid waarvoor vervoer vereischte is. 15

In zooverre men werkloosheidszorg primo Staatszorg acht beteekent dit een
gebied van Overheidsbemoeiing; duidelijk is dat dit terrein ook door lagere
gemeenschappen wordt bewerkt. In het kader van de bevordering der beweeglijk-heid van de arbeid kan men ook de "arbeidsbemiddeling" zien. Scherper echter
treedt deze naar voren in punt 3.

Ad 3.

De onbekendheid van de vraag ten aanzien van het aanbod en omgekeerd belem-
mert een aanpassing van vraag en aanbod. Naarmate een betere informatie
optreedt, wordt dit euvel verzwakt, waardoor een beter reageeren ten aanzien
van het afzetrisico mogelijk is.

Op het gebied van de bevordering van het informatiewezen zien we lagerealsook de Staatsgemeenschap werkzaam (in het algemeen arbeidsstatistiek). Eenstap verder dan deze bevordering zien we de bemiddeling tusschen vraag en
aanbod. In eerste instantie wordt deze taak door de lagere gemeenschap verricht,alsook door het particuliere initiatief. Bij de wet van 1930 maakte Minister
Verschuur in de Arbeidsbemiddelingswet hiervan overwegend Staatszaak. Naast
de registratie van vraag en aanbod, dus informatie, organiseerde de Arbeidsbeurs
contactverbetering van vraag en aanbod. Overwoog in eerste instantie in de
arbeidsbemiddeling de factor van het aanbod, door de Overheidsbemoeiing is de
belangstelling van de vraag vergroot. De statistiek der arbeidsbemiddeling is indeze teekenend.
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Lag de wet van 1930 in het kader van de werkloosheidsbestrijding door de
Overheid, een overwegen derhalve van het aanbod over de vraag, de wijziging
van de wet - 24 september 1940 - lag volkomen in het kader van de economische
oorlogsvoering door de bezettende macht in Nederland, waarin een overwegen
van de vraag over het aanbod karakteristiek is. Het terrein der arbeidsbemidde-
ling wordt streng gecentraliseerd, terwijl een meer actief en leidend ingrijpen in
de bemiddeling in de doelstelling ligt:6

De aspecten van deze drie punten liggen nog eenigszins aan de oppervlakte,
Ad 4. brengt ons dieper in de problemen ten aanzien van het afzetrisico van den
arbeider.

De aanpassing van vraag en aanbod wordt in het bijzonder belemmerd door
het feit dat zoowel vraag als aanbod zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen
en varieeren. Afgezien van de reeds vermelde secundaire factoren moet een
beperkingspolitiek van het afzetrisico gericht zijn op het doel de vraag minimaal
op gelijke hoogte met het aanbod te brengen, ja zelfs overschrijding van de vraag
over het aanbod te bewerkstelligen.

Treedt het omgekeerde op dan is het duidelijk dat werkloosheid het gevolg
moet zijn. In principe ligt dus in een beperking van het aanbod en een uitbrei-
ding van de vraag een rationeele politiek. Gaan wij in eerste instantie in op de
beperking van het aanbod.

Cassel onderscheidt bij de behandeling van het aanbod van de factor arbeid
twee vormen: "Das Angebot von Arbeit als bestimmt durch die Zahl der Arbei-
ter" (p. 37) en "das Angebot von Arbeit als bestimmt durch das Arbeitsangebot
pro Arbeiter" (p. 38). Hiermee maakt Cassel duidelijk dat het aanbod de arbeid
niet slechts door het aantal arbeiders, doch ook door de tijd dat de arbeider
werkt bepaald wordt. Hetzelfde heeft Pigou voor, wanneer hij de factor arbeid
twee-dimensionaal noemt: "Labour (consists) in the provision of a given quantity
of labour, during a given period". De eenheid van arbeid  is  bij  hem  dan  ook  "a
year-labourer", "Economics of Welfare",  (p. 770). Reguleering, beperking  van
het aanbod, zal dan ook twee richtingen inslaan:
a)    beperking van het aantal arbeiders
b)   beperking van de werktijd.

Beide vormen liggen niet in het kader van de beperking door den enkeling.
Eerst in een gemeenschap kan deze practisch worden doorgevoerd. Economische
en/of sociale motieven zijn leidraad voor een dergelijk ingrijpen. In het kader
van de welvaartsrelatie van het inkomensrisico (in het bijzonder van den arbei-
der) loopen deze motieven ineen. In het voorafgaande zagen wij dit reeds. Van
der Ven legt in zijn "Inleiding tot het arbeidsrecht" (Tilburg 1941) op vele
punten verband in deze. In de practijk is dit evenzeer het geval. Van der Ven
typeert dit o.a. door er op te wijzen dat het opvallend is dat "de portefeuilles van
economische zaken of van handel en nijverheid en die van arbeid verschillende
malen in handen van ddn Minister zijn geweest" (p. 62).

Op p. 25 e.v. gaat Van der Ven nader op deze verhouding in; wanneer wij de
verticale verhouding van het economische tot het sociale weizijn a priori aan-
vaarden, is het duidelijk dat een nauwe band bestaat. Het materieel object van de
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sociale bemoeiing ligt bij de economisch zwakken; de bemoeiing in relatie tot de
welvaart, in zooverre dit samenhangt met het inkomensrisico van den arbeider
("the poor") ligt evenzeer daar. Dat deze dooreen loopen is duidelijk; beider
formeel object blijft echter gescheiden aanwijsbaar.

In de sfeer van de sociaal-economische maatregelen zullen wij dus verder
moeten speuren. Dat het sociale ingrijpen meer op de voorgrond treedt, spruit uitde aard van het onderwerp voort. De beperking van de werktijd komt reeds in
de eerste gemeenschappen voor waarin de arbeid gepresenteerd wordt. De so-
ciaal voelende ondernemer wenscht reeds de arbeidstijd te beperken. Concurren-
tie der overige ondernemingen belemmert hem veelal in zijn streven. De vakver-
eeniging voert spoedig naast de strijd om de prijs, de strijd om de arbeidstijd.Deze macht is evenwel beperkt.

Op dezelfde motieven berust die vorm van beperking van het aanbod van het
aantal arbeiders, in zooverre dit in de richting gaat van de uitsluiting van bepaal-
de arbeidsgroepen. Onze eerste sociale wet, de Wet tot beperking van kinderar-
beid  van 1874, verbiedt de arbeid van kinderen beneden  12 jaar in fabrieken.  Is
hierin beperking van tijd en aantal gescheiden, in de arbeidswet van 1889 loopen
deze reeds eenigszins ineen. In deze wet lag een beperking van de arbeid van
vrouwen en jeugdige personen (12-16 jaar), alsmede een verbod tot nachtarbeid
voor deze categorietn. De herziening van deze wet (1911) trekt ook andere
categorieen binnen deze regeling (de arbeid van mannen).

Na de oorlog van 1914-1918 brengt de solidariteit van de loopgraaf een
nieuwe golf van sociale bemoeiing over de wereld. In Nederland is de Arbeids-
wet 1919 de meest typische vrucht. Hierin vindt de beperking van de arbeidstijd
tot 8 uur per dag, 45 uur per week - in aansluiting op de conventie van
Washington gewijzigd in 48 uur (week) -

plaats. Was deze wet slechts een       Itoepassing op de arbeid in fabrieken en werkplaatsen, door allerlei speciale
analoge wetten is deze beperking op ander gebied overgebracht. In het centrum
der belangstelling in de depressie der dertiger jaren stond het vraagstuk derwerktijdverkorting.'7 De practijk der werktijdverkorting   lag   in het verleden
voornamelijk in handen van de Staatsoverheid. Het kostenverhoogend element in
een concurrentiestrijd stond doorvoering in de individueele onderneming in de
weg.

Met de ontwikkeling der psychotechnische onderzoekingen op het gebied van
de arbeidsprestatie kwam een gelijktijdig kostenverlagend element der werktijd-
verkorting door verhooging der arbeidsprestatie aan het licht. Relatief was het
effect beperkt. De ontwikkeling van het moderne ondernemingswezen heeft
echter de oorspronkelijke Staatstaak verlicht. De arbeidersgroep heeft zich daarin
ontwikkeld tot meerdere gebondenheid met deze onderneming. Wanneer daarin
werkloosheid dreigt, is een onderzoek naar de mogelijkheden deze door deonderneming te lenigen aan de orde. In dit kader valt de werktijdverkorting in de
onderneming, bedoeld het risico over meerderen te spreiden, de lasten over
meerderen te verdeelen. Ook in het complex der ondernemingen zijn mogelijk-
heden. Naarmate deze meer sociaal gericht zijn (bijvoorbeeld via de bedrijfsraad)wordt de toepasbaarheid in ruimere mate mogelijk.
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Meer in het kader van een directe welvaartspolitiek - zij het dan ook dat
andere elementen hierin niet vreemd zijn - ligt de Overheidsbemoeiing met het
doel bepaalde aanbodvergrootende factoren weg te nemen door de regulatie van
het aantal. Wij denken aan de immigratiebemoeiingen van vele landen. Doch in
het bijzonder in perioden van dreigende of bestaande werkloosheid, perioden
derhalve waarin het afzetrisico groot is, waarin de gevolgen belangrijke sociale
consequenties met zich dragen, is de activiteit van de Overheid groot.

In dit verband ligt de beperking van het aantal in de wetgeving tot wering van
vreemde arbeidskrachten. Het aanbod van de arbeid wordt hierin beperkt tot den
Nederlandschen arbeider. Het sociale aspect is duidelijk, de grens met het econo-
mische is onduidelijk. De bedoeling van den wetgever is o.a. de aantrekking van
buitenlandsche arbeiders, uitgaande van het relatief hooger loonniveau in Neder-
land, te voorkomen. Door de aanname van den buitenlander door den Neder-
landschen ondernemer tegen een lager loonniveau dan het Nederlandsche, doch
hooger dan het buitenlandsche, ontvangt de ondernemer een concurrentievoor-
sprong. Niet slechts het belang van de arbeid, ook van de voortbrenging in het
algemeen is hiermede gediend. Toen de bezettende macht in Nederland in de
laatste Wereldoorlog de bevolkingsgroep van de Joden, op basis harer antisemi-

..tische politiek, werkzaamheid in het bedrijfsleven verbood, gaf zil een modern,
zij het in het licht der huidige beschaving barbaarsch, voorbeeld van aanbodsbe-
perking van de factor arbeid.

De politiek van beperking van het aanbod is uit economische overwegingen tot
1914 weinig nijpend geweest. Het toenemende aanbod, op basis eener toenemen-
de bevolking, vond een voldoende vraag. Na 1920 trad een ernstige stagnatie in.
Deze voldoende vraag is voornamelijk het resultaat geweest der toenemende
toepassing der techniek, de ontsluiting van nieuwe gebieden, van nieuwe vraag
derhalve, en tenslotte de toename der bevolking zelve. Dit impliceert niet dat het
begrip werkloosheid vreemd was in dat tijdsgewricht. Integendeel; doch in relatie
tot de afmetingen van de jaren na 1920 kan men deze nihiliseeren.

Beperking van het aanbod zagen we uitgaan van de Overheid; het werkterrein
der kleinere gemeenschappen was zeer beperkt. Een politiek van aanbodsbeper-
king door de vakvereeniging had te vele gevaarlijke zijden en kwam niet van de
grond.

Bleef tot de twintiger jaren de aanbodspolitiek beperkt tot werktijdverkorting
en uitschakeling van enkele sociaal ongewenschte groepen, van een intensieve
vraagpolitiek, vergelijkbaar met de latere jaren, kan moeilijk gesproken worden.
De sfeer van de vraagpolitiek (indirect voor de arbeid) was gelegen in de rich-
ting van ontsluiting van nieuwe gebieden. In principe is dit het terrein van de
onderneming. Het is een van de gevallen waarin Schumpeter het praedicaat
"Durchsetzung neuer Kombinationen" hecht, welke werkzaamheid de onderne-
mer als zoodanig tot ondernemer stempelt ("Theorie der wirtschaftliche Entwick-
lung", p. 101 punt 3).

De activiteit van de Overheid komt historisch eerst ter sprake wanneer deze
ontsluiting buiten de nationale grenzen komt te liggen: het gebied van de han-

delspolitiek. In de negentiende eeuw is de Nederlandsche Overheid in de ban van
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de leer van de vrijhandel, meer in het bijzonder in de periode na 1850. Bij de
herziening van het tarief van 1850 toch werd op principieele gronden de differen-
tieele behandeling der nationale vlag afgeschaft. In zooverre invoerrechten niet
werden ingetrokken werden zij vrijgesteld. De opleving  na 1850 maakte  een
verdere vermindering van handelsbelemmeringen mogelijk. 1862 bracht een
nieuwe tariefwet waarin het fiscale karakter van dit tarief resteert. Onthouding
van de Overheid wordt ter overwinning gevoerd. Principieel blijft deze vorm van
handelspolitiek in Nederland overheerschend; eerst na het uitbreken van de crisis
van 1929 kan men van een wijziging spreken.

De principieele wijziging der handelspolitiek valt in hetzelfde tijdsgewricht als
de verdere intensievere bemoeiing van de Overheid met het economisch leven.
In het bijzonder na de crisis van 1929 - in het algemeen reeds sedert 1920 -
treedt een velen omvattende werkloosheid op, gegrond op conjunctureele doch
ook structureele oorzaken. 18

Het risico van afzet voor den arbeider vertoonde zich wreed in haar onge-wenschte gevolgen. Was het ingrijpen op het gebied van het aanbod uiteraard
beperkt, op het gebied van de stimuleering naar de vraag naar arbeid is zijintensief. De psychologische instelling van de ondernemer in een depressie, c.q.secundaire depressie, is weinig gunstig de vergrooting van de vraag te bewerk-
stelligen. Het algemeen economisch belang verplichtte de Staat tot ingrijpen,
hetzij in de vorm van doelbewust ingrijpen in het economische raderwerk, ter
verhooging van de vraag, hetzij in de vorm van leniging der nooden.

Het eerste in de vorm van vraagstimuleering geeft een complex van maatrege-len te zien. Ter instandhouding en vergrooting van de nationale vraag naar
arbeid diene in eerste instantie de handelspolitieke bemoeiing. De bedreiging vande nationale vraag naar arbeid door de overmatige invoer van evenzeer door
Nederlandsche arbeiders te vervaardigen producten vond een bestrijdingsmiddel
in de Crisisinvoerwet (1931) met de hulp van het contingenteeringsapparaat.Abnormale prijsdalingen in de internationale sfeer, verscherpt door structureele
verschuivingen in de prijsbepalende factoren, belemmerde een effectieve prijs-
hanteering. Slechts een quantitatieve beinvloeding kon eenig effect sorteeren, de
nationale vraag naar arbeid, de werkgelegenheid derhalve. te beschermen. Om
te geraken tot een economische verdeeling van de door het buitenland ter be-
schikking gestelde contingenten ontstond de Crisisuitvoerwet. Ook deze verdee-
ling kan in het kader der instandhouding der vraag naar arbeid gezien worden.
Het strijdelement in onze handelspolitiek werd gelegd door de Retorsiewet
(1933), welke ook onder deze gezichtshoek gezien kan worden: steeds weer de
verdediging der werkgelegenheid, de vraag naar arbeid, waarbij de aanval een
geschikt instrument wordt geacht als verdedigingsmiddel. Evenzeer werd door"de regeling der invoerrechten op korte termijn" het de Overheid mogelijk bij
K. B.,  in  afwachting  van een komende  wet, op korten termijn op bedreigingen
der Nederlandsche welvaart te reageeren.

Het karakteristiek van deze bemoeiing is uniform: het doel is de instandhou-ding, eventueel uitbreiding der werkgelegenheid, der vraag naar arbeid. In hetkader der handelspolitiek zijn voorts te zien de regelingen inzake het internatio-
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nale betalingsverkeer: Wet internationaal betalingsverkeer, Clearingwet en De-
viezenwet; allen is hetzelfde voorvermelde doel eigen. Slechts de Overheid kan
deze taak vervullen, de Overheid kan slechts het algemeene belang zien en
behartigen. Dat delegatie van bevoegdheden optreedt wijzigt niets in dit beeld.

In het licht van de pogingen ter vergrooting van de vraag naar arbeid kan de
industrialisatiepolitiek als onderdeel der welvaartspolitiek gezien worden. Het
systematisch speuren naar nieuwe mogelijkheden, de stichting der researchinstel-
lingen, economisch-technische instituten, voorlichtingsdiensten  etc., de behulp-
zaamheid bij de financiering van nieuwe objecten (Maatschappij voor Industriefi-
nanciering) heeft in Nederland zeker niet de resultaten gehad welke verwacht
werden: principieel niettemin acceptabel. Als zoodanig ligt het zwaartepunt in de
Nederlandsche welvaartsbemoeiing door de Overheid in het defensieve karakter,
het behoud derhalve van de bestaande werkgelegenheid. Subsidieregelingen als
de "Bonas" ten aanzien van de zeescheepvaart, werkfonds als credietverleenings-
apparaat, zijn hiervan typeerende vormen. Een deel dezer maatregelen vormt een
bestrijding der conjunctureele, een ander deel der structureele werkloosheid,
welke beide vormen gecombineerd in dit tijdsgewricht voorkwamen. In het eerste
geval was in zekere zin sprake van pogingen tot "Ankurbelung", in het andere
geval van aanpassing aan de gewijzigde structuur.

In de laatste sfeer liggen de mogelijkheden welke de Nederlandsche orde-
ningswetgeving scheppen. Algemeen wordt als een der voornaamste oorzaken
dezer werkloosheid genoemd de toenemende vervanging van arbeid door kapi-
taal, zonder dat bij deze vraagbeperking naar arbeid een voldoende compensatie
optreedt.'9 Mechanisatie, arbeidsbesparende methoden  in het algemeen, vormen
dezer substitutie, kwamen daardoor in het brandpunt der belangstelling welke in

verschillende landen tot een beteugeling der mechanisatie door middel van een
desbetreffende wetgeving leidde.

In de risicoproblematiek zagen wij als belangrijk instrument: de verzekering.
De zgn. werkloosheidsverzekering, gericht tegen het afzetrisico, verdient derhal-
ve aandacht. Tot een wettelijke verzekering is het in Nederland nog niet geko-
men; herhaaldelijk echter is het voornemen deze verzekering in de vorm van
Overheidsbemoeiing ter hand te nemen, bij den Nederlandschen bestuurder
actueel geweest, het laatste bij Minister Van den Tempel. De belangrijkheid van
deze vorm van ingrijpen noopt ons nader op deze materie in te gaan. In de
algemeene leer der verzekering (zie o.a. Hoofdstuk II) zien we als voorwaarde
voor deze vorm van risicodracht de noodzaak van gelijksoortige berekenbare
risico's. Bij het afzetrisico kan men wat betreft het arbeidsafzetrisico zeker
spreken van een zekere gelijksoortigheid. De berekenbaarheid vereischt nader
inzicht.

Het loutere feit dat men spreekt van deelmarkten, waarbij de nadruk op het
begrip markt wordt gelegd, wijst op eenigen homogeniteit, klassificeerbaarheid.
Hulpmiddel tot constateering van deze berekenbaarheid is de statistische metho-
de. Dat in de werkloosheid, derhalve in het afzetrisico, een bepaalde bereken-
baarheid aanwezig is, blijkt uit de statistiek der seizoenwerkloosheid. Naarmate
het causale verband voor deze vorm duidelijker wordt, neemt de berekenbaarheid
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toe. Twee belangrijke vormen van werkloosheid, veetal synchroon in optreden,
missen deze berekenbaarheid in deze mate. In de conjunctuurwerkloosheid isdeze op basis van periodiciteit der conjunctuur, in zekere mate geaccepteerd;
voegt men daarbij het ontegenzeggelijk onberekenbare karakter van de structu-
reele werkloosheid, dan moet de mogelijkheid van zuivere verzekering twijfel-
achtig worden geacht.

Het is dan ook niet te verwonderen dat het particuliere initiatief, dat in de
ontwikkeling van het verzekeringswezen een uitermate belangrijke rol speelt, eenafzijdige houding tegenover deze vorm aanneemt. Door middel van het sparen
moet het individu de negatieve gevolgen van het risico beperken met als resultaat
een gelijkmatiger consumptie; van risicobeperking is geen sprake: men regeltslechts de dracht; in geval van verzekering is het resultaat hetzelfde, het middel,
de overdracht van het risico, is rationeeler. Is in het eerste geval geen sprake vanoverdracht van risico, mist dit derhalve een de verdeeling beinfluenceerend
element, bij de verzekering is dit wel het geval.

Het algemeen onberekenbare karakter van het afzetrisico belemmert een
algemeene toepassing van verzekering. Zeer zeker is deze op beperkte gebieden
mogelijk, wanneer bijvoorbeeld sprake is van een streng periodieke seizoenbewe-
ging, waarin noch conjunctureele, noch structureele invioeden werkzaam zijn. Inhet grooter verband echter is deze van beperkte beteekenis. Een practische
mogelijkheid is gelegen in de aanpassing van risico-overdracht aan de bereken-
baarheid. In dat geval wordt de dracht van de gevolgen beperkt, de overdracht
tot zekere proporties teruggebracht, welke door de berekenbaarheid zelve worden
bepaald. Geen sprake kan er zijn van een algemeene overname van dit risico.

In de ontwikkeling der werkloosheidsverzekering zien we twee aspecten:
1) partieele overdracht van het risico;
2)     het sociate motief van leniging van nooden door de gemeenschap.

Deze twee gecombineerde elementen gaven de werkloosheidsverzekering
eenige realiteit, waartoe het particulier verzekeringswezen niet in staat is, resp.niet bereid is.

In het algemeene kader van Pigou's welvaartsanalyse vindt de verzekeringhaar plaats: nivellatie van het verbruik door "transference from the rich to the
poor" vindt een typische toepassing in de verzekering. Verzekering, aldus Pigou,
"implies a transference of wealth from those who are fortunate and escape the
evil, against which insurance has been made, to those who are unfortunate and
fall victims to it. Those who escape the evil are, however, in general, richer than
the others, because events are only insured against, when their occurrence is
expected to diminish, in one way or another, the riches of their victim". Pigou
kan dan ook concludeeren dat "mutuaP insurance, therefore, implies a transfe-
rence from the relatively rich to the relatively poor" ("Wealth and Welfare", p.
366).

Dat de Overheid ten aanzien van de verzekering in het algemeen niet afzijdig
kan staan in haar welvaartspolitiek is evenzeer duidelijk. De Staat, aldus Pigou("Wealth and Welfare", p. 415), verhoogt dan ook de welvaart "by applyingsome spur to him" (the ordinary poor man) van verzekering gebruik te maken.
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Werkloosheidsverzekering is in haar ontwikkeling gegaan in de richting van de
werkingssfeer van de vakvereeniging. Het dubbele aspect van de werkloosheids-
verzekering bracht de Staat tot ondersteuning van deze verzekering in het kader
harer werk/oozenzorg. Van een direct ingrijpen is geen sprake. Het typeerende
van de werkloosheidsverzekering is dus dat in feite geen sprake is van een
zuivere verzekering; doch ook deze onvolledige verzekering heeft, gelijk we

21zien, een belangrijk effect op de welvaart.
In zooverre de overdracht beperkt is en de gevolgen van een residu van risico

optreden, liggen deze op den zwakkere arbeider. De leniging van deze nood ligt
niet alleen bij de Staat. Religieuse gemeenschappen spelen bijvoorbeeld op dit
gebied een belangrijke rol. Door de Overheid worden deze dan ook niet aange-
past doch ingepast in haar politiek. In de ontwikkeling der Armenwet zagen wij
een belangrijke verschuiving; het aspect bleef uiteraard repressief: het bleef
armoede-bestrijding. Van deze gedachte heeft zich de Werkloosheidszorg dan
ook moeilijk los gemaakt. Het repressieve karakter overheerscht hierin: steunver-
leening - werkverschaffing e.d.

Hier ligt een typeerend verschil met de politiek van de Overheid ten aanzien
van de stimuleering der vraag naar arbeid, alsmede de beperking van het aanbod.
Hierin ligt zeer zeker een preventief element, al is de practijk misschien minder
gelukkig geweest.

In het bovenstaande hebben wij zoowel afzetrisicobeperking, overdracht en
dracht in relatie tot de Overheidsbemoeiing gezien. Over het algemeen was de

figuur van de Overheid overheerschend in relatie tot die der beperktere gemeen-
schappen, doch dezer plaats is niet te verwaarloozen. Bepaalde problemen kun-
nen door onderneming, vakvereeniging e.d. zeker worden opgelost. Het zou
irrationeel van de Staatsoverheid zijn deze taak uit handen te nemen. Het zou
deze van essentieele verplichtingen ontslaan, waarvoor in die gevallen geen
adequate reden is aan te voeren.

Ad c. Het risico inhaerent aan de functie

Zoowel als producent, als in de vorm van consument loopt de inkomenstrekker
bepaaide risico's voortspruitende uit de uitoefening zijner functie. Deze risico's
staan, gelijk wij zagen, in nauw verband tot het prys- als wel aAetrisico van den
inkomenstrekker, zijn evenwel daarvan te onderscheiden. Zoowel in het handelen
van den inkomenstrekker zelve als in die der kleine gemeenschappen zien wij
een politiek van risicobeperking. In de onderneming zien wij bijvoorbeeld reeds

zeer vroeg een belangrijk complex van veiligheidsmaatregelen, waarbij veelal het
belang van de arbeiders praevaleerde.

Met de groei van de onderneming uit de persoonlijke sfeer treedt het laatste

belang op de achtergrond. Aan dit belang werd aandacht gehecht in zooverre dit
in het belang van de onderneming lag opgesloten. Waar elke risicobeperking een
kostenelement medesleept, daardoor derhalve het ondernemingsrisico belast, ligt
de gedachte voor de hand dat de onderneming welke deze kosten niet spendeert
in het algemeen meer concurrentiekracht bezat dan die welke wel hiertoe over-
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ging. In het kader van deze gedachte bleef beperking op vrij laag niveau, was
incidenteel van karakter en sporadisch in optreden. Voor den arbeider staat
echter  in vele gevallen het leven, economisch en physiek,  op  het  spel.  Ook  de
vakvereeniging laat in eerste instantie dit terrein buiten haar werkingssfeer. Prijs
en afzetrisico liggen in eerste aanzet meer in haar werkingssfeer en zelfs op dat
gebied zagen we haar beperkte invloed.n

Het eerste optreden van de Overheid ten aanzien van de toestanden in de
onderneming zien wij in de Veiligheidswet van 1895. Door voorschriften ten
aanzien van hygitne, alsmede het voorkomen van gevaren in fabrieken o.a. door
beveiliging van werktuigen te geven ten behoeve van allen die in een fabriek
werkzaam zijn wordt het optreden van belangrijke risico's, waaraan de producent
onderhevig is, beperkt. Ten behoeve van den consument in het algemeen was
deze wet voorafgegaan door de Hinderwet van 1875 waarbij het publiek reven-tief in bescherming wordt genomen tegen de gevaren van de fabrieken.

Een interessante verscherping van de Veiligheidswet van  1895 is gelegen in de
Wet van 1934, in zooverre op de medewerking van opzichthoudend personeel en
arbeider het karakter van verplichting wordt gelegd. In de Huisarbeidswet (1933)
zien we weer een risico-beperkingspolitiek ten behoeve van den producent, den
arbeider. De Rijtijdenwet van  1936 gaat weer - hoofdzakelijk -  in de richting van
risicobeperking ten behoeve van den consument in het algemeen, in zooverre
deze gelegen is in de bescherming van het publiek door de veiligheid op de weg.

In de Huisarbeidswet zien we speciale voorzorgsmaatregelen voor speciale
groepen van arbeiders. In dit kader liggen ook een complex van wetten in relatie
tot bijzonder zware en gevaarlijke arbeid. Wij noemen:

de Phosphorluciferswet (1901)
de Mijnwet (1904)
de Caissonwet (1905)
de Steenhouwerswet (1911) en
de Stuwadoorswet (1914).

Wij vermeldden reeds de werkzaamheid van de onderneming op het gebied der
risicobeperking. Norm voor de onderneming werd in haar ontwikkeling het
belang van de onderneming, streng en onpersoonlijk. Ook de iiioderne ontwikke-
ling geeft typeerende voorbeelden hoe deze met het risico van de arbeiders
parallel kan loopen. In de grootonderneming speelt de arbeidsfactor een belang-rijke rol in de kosten van de onderneming. In zooverre mogelijkheden ten aan-
zien van variatie van het loon zijn uitgeput, wordt het vizier gericht op een
toenemende efficiency van de arbeid, een zoo groot mogelijke opbrengst van de
arbeidseenheid.

Een ongeval bijvoorbeeld, verlaagt niet slechts de opbrengst van de arbeid,
doch werkt ook op andere wijze kostenverhoogend. In die sfeer kan men de zgn.
"ongevallenbestrijding" door de onderneming zien tegenover gelijktijdig risicobe-
perking van het inkomensrisico van den arbeider.24 De Overheid blijft in deze
niet volkomen afzijdig. Wanneer de Overheid bijvoorbeeld in de Ongevallenwet
de last van het ongevallenrisico op de onderneming legt, wordt met de bepaling
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van de te betalen kosten voor de overdracht van het risico rekening gehouden
met de zgn. gevarenklasse. Hierin ligt relatie met doorgevoerde risicobeperkin-
gen op dit gebied.

Naast deze schets der risicobeperking vertoont in het bijzonder het vraagstuk
der risico-overdracht, het vraagstuk dus der verdeeling, speciale aspecten. De
berekenbaarheid der in deze sfeer optredende risico's is groot, evenzoo de gelijk-
soortigheid. Elke mensch, niet slechts de arbeider, is consument. In de consump-
tie van groote groepen is een belangrijke gelijkmatigheid, ja zelfs in het geheel
is een zekere gelijkmatigheid. Leeft niet elk mensch van de factor arbeid, de
behoefte aan brood - bewoning bijvoorbeeld liggen in de sfeer van ieders con-
sumptie. Ieder mensch als zoodanig is ontvankelijk voor ziekte, voor ongevallen,
voor ouderdom, etc. Dat in de consumptiesfeer een zeer groote, in de produc-
tiesfeer een belangrijke gelijkmatigheid en dus klassificatiemogelijkheid van het
risico is gelegen, is aannemelijk. Vandaar, gelijk wij zagen, verzekering.25 Het
proces van vrijwillige risico-overdracht op de verzekeringsfunctie heeft in de
consumptiesfeer een belangrijke ontwikkeling ondergaan. In eerste aanzet is
Overheidsbemoeiing hierbij vreemd, doch wanneer men zich realiseert welke
groote belangen voor een belangrijk decl der onderdanen met deze transacties
gemoeid zijn is het duidelijk dat de Overheid zich niet afzijdig van deze materie
kan houden.

De instelling van verschillende wetten op het verzekeringswezen betrachten
door de mogelijkheid van contrOle, openbaarheid e.d., de belangen der verzeker-
den te behartigen en aldus de toepassing van deze vrijwillige overdracht te
stimuleeren. In de sfeer van de productie is de Overheid verder gegaan. Door de
eenheid van den mensch in productie- en consumptiesfeer kan men moeilijk
spreken van een bemoeiing alleen in de productiesfeer. De eerste aanraking
echter ligt aldaar. In de zgn. sociale verzekering is de Overheid verder gegaan
dan de welvaart te bevorderen door een stimuleering van de verzekering, door
het element van verplichting tot verzekering te hanteeren, welk ingrijpen de
verdeeling van het risico over de maatschappij een geheel ander uiterlijk heeft
gegeven. Het is van belang hieraan aandacht te wijden.

De stichting der sociale verzekering, aldus Van der Ven, is: "het levenspeil in
de wisselende omstandigheden des levens meerdere constantheid te verleenen"
(p. 48). In het kader van onze in navolging van Pigou gevolgde opvatting van de
relatie risico - welvaart past deze gedachte gelukkig. Ten aanzien van het afzetri-
sico zagen wij de sociale verzekering als onvolgroeid. In het kader der functio-
neele risico's vertoont zij een volkomener beeld. Het eerste ingrijpen in Neder-
land in deze sfeer is gelegen in de Ongevallenwet van 1901. Deze wet laat den
arbeider binnen het terrein van de productie. Het risico van ongeval van den
arbeider als arbeider loopt hij door zijn werkzaamheid in de productie, wier
eenheid het bedrijf is.

Zoowel het bedrijf als de arbeid staan dus in contact met het risico dat de
arbeider hierin loopt. Men zou nu op grond van de beperkte draagkracht van den
arbeider, onder verwijzing naar het algemeen belang (welvaart), het risico op het
bedrijf kunnen leggen, van welke eenheid de arbeider lid is. (Zie in dit verband

177



Cobbenhagen, "Verantwoordelijkheid in de Onderneming", Hoofdstuk III en p.
81). Dit is nu in deze wet niet de grond waarop dit risico van den arbeider wordt
afgeschoven. Naar Van der Ven, construeerde de Overheid deze kwestie anders,
zij het met hetzelfde resultaat, en wel als volgt: "De arbeider is door de uitoefe-
ning van het bedrijf aan gevaren bloot gesteld die ook bij een goede beveiliging
niet zijn te elimineeren; indien hem een ongeval overkomt in verband met de
uitoefening van het bedrijf, dan heeft hij aanspraak op vergoeding jegens dat
bedrijf, aan welke gevaren hij persoonlijk onderworpen is; het bedrijf behoortzijn eigen risico te dragen en mag ze niet voor rekening laten van zijn arbeiders;
de premie voor de ongevallenverzekering is dus te beschouwen als een risicopre-mie voor het bedrijf' (p. 49). De lasten komen op den werkgever.

We ontinoeten dus enkele typische elementen. Door de Overheid wordt de
arbeider ontheven van een deel van zijn inkomensrisico dat door haar de onder-
neming wordt opgelegd. In een logische strijd tusschen beiden beslist de Over-
heid ten gunste van den arbeider. In de tweede plaats wordt de onderneming
opgelegd zelve tot overdracht over te gaan en wel in de vorm van verplichte
verzekering. De kosten van deze vormen van risicobeperking in ruime zin liggendoor de wil van de Overheid op de onderneming. Niet den specifieken kapitaal-verschaffer van deze onderneming echter wordt het risico opgelegd, doch den
kapitaalverschaffer van het complex van ondernemingen in de samenleving.Het is duidelijk dat slechts Overheidsbemoeiing een dergelijk resultaat van een
dergelijke beteekenis kon volvoeren. Men kan hier terecht een zeker wantrouwen
van de Overheid constateeren tegenover enkeling c.q. kleinere gemeenschappen.
Van de belangrijkheid van dit risico is een deel der arbeidende klasse zeker niet
overtuigd.  Vaak is dit verborgen achter een vertrouwen in  "his own luck".26 De
effectiviteit eener vrijwillige verzekering kan men dan ook terecht in twijfel
trekken. De vrijwillige overname van deze taak door de ondernemingsgemeen-
schap stuit op steeds weer terugkeerende concurrentiemotieven.

Deze moeilijkheden worden door den wetgever voorkomen. Ten aanzien van
de kosten wordt het geheele bedrijf (in wijdere zin) gelijk geschakeld. Door de
Ongevallenwet van 1919, de Land- en Tuinbouwongevallenwet van 1922 en de
wijziging der Ongevallenwet in 1926 werd de werkingssfeer der ongevallenverze-
kering aanmerkelijk uitgebreid. De Ongevallenwet van 1926 brengt den arbeider
verder buiten de enge kring van de productie, een ontwikkeling welke in de
overige verzekeringswetten evenzeer aanwezig is.27

De motiveering van de rechtsgrond van deze wetten is dan ook conform de
ontwikkeling anders dan in onze eerste sociale verzekeringswet. Van der Venlaat deze als volgt luiden: (p. 50) "De arbeider die alleen zijn arbeid tot zijn
beschikking heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, heeft, als hem dieinkomstenbron tijdelijk of blijvend komt te ontvallen, door ziekte, invaliditeit of
ouderdom, een zedelijk recht op een uitkeering uit hoofde van zijn verrichte
arbeid; het loon van die arbeid behoort n.1. zoo hoog te zijn dat, indien de
genoemde eventualiteiten in het leven van den arbeider optreden, hij door middel
van het overgespaarde loon toch door de tijd kan komen; waar het in de redenee-
ring veronderstelde sparen door een stelsel van verzekering vervangen wordt, is
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de premie voor die verzekering te betalen dus op te vatten als een deel van het
loon.  Of de premie van het loon moet worden afgehouden,  of een toeslag daarop
behoort te zijn, kan door een loutere redeneering niet worden afgeleid; er blijft
hier  ruimte  om te marchandeeren".   In deze gedachtengang liggen natuurlijk
interessante momenten.

Het optreden van eventualiteiten (risico's) vereischt de dracht. Primair is deze
mogelijk door sparen, doch gelijk wij in het voorafgaande gezien hebben is dit
moeilijke proces te rationaliseeren door verzekering. Het is zooals Pigou dit
uitdrukt, "a cheaper way than saving" ("Wealth and Welfare", p. 410). Een
reguleering van de dracht is (preventieD noodzakelijk en waar "cheapness is of
vital importance" voor de "poorer classes" (p. 420) is het acceptabel dat de
Overheid verzekering verplichtte.

Voor de rijkere klassen is dit uiteraard van beperkter belang, vandaar dat deze
dan ook hiervan op enigerlei wijze ontheven worden. Om te kunnen sparen is
eenig surplus noodzakelijk ("producers'/consumers' rent"). Dit is onderdeel van
het loon van den arbeider. Is een surplus afwezig, dan is de weg open de onder-
neming de kosten van de overdracht te doen betalen. Dit is nu weer een kosten-
verhooging voor de onderneming, en dit kan het algemeen belang ten aanzien
van de welvaart schaden.

Relatieve loonhoogte, beteekenis van de premie als kostenfactor, verantwoor-
delijkheden jegens het risico,  dit al zijn factoren welke  in "het marchandeeren",
in dit geval niet de vraag wie het risico draagt, doch wie de kosten van de
overdracht draagt, een rol spelen. Het is een prijsvormingsproces tout court.

In de Invaliditeitswet (1913) wordt nu deze risicopremie op de onderneming
gelegd, in de Ziektewet van 1929 kan een deel (50%) op den arbeider worden
overgeheveld. Voor bepaalde groepen (zij die geen besparingen konden vormen
of wier loon een belasting moeilijk kan verdragen) werd de risico-overdracht
hierin verplicht gesteld. Een stimuleering van deze overdracht, d.w.z. het ont-
breken van het verplichtende element in de overdracht, is gelegen in de "Ouder-
domswet" (1919), welke degenen, niet onder Invaliditeitswet vallende, de gele-
genheid bood tot vrijwillige ouderdomsverzekering. Een interessante figuur is in
de verschillende wetten verder de verzekerende functie.

In de meeste verzekeringswetten werd deze functie toegekend aan schepping
van de Overheid, de Rijksverzekeringsbank.28 Een decentraal moment is gele-
gen in de Ziektewet, waarin, in plaats van deze centrale figuur, eenerzijds de
Raden van Arbeid als Overheidsinstelling, anderzijds de bedrijfsvereeniging als
particulier orgaan de uitvoering der verzekering in handen heeft. In hetzelfde
kader van de Ziektewet is het Ziekenfondsbesluit gelegen, waarbij de oorspron-
kelijke sfeer van de productie verder vervreemd is.

Overzien wij de bemoeiing van de Overheid in het kader van dit risico, dan
zien wij de figuur van de Overheid naast soortgelijke bemoeiing als bij de overi-
ge risico's specifiek naar voren treden op het gebied van de risico-overdracht, en
wel in het bijzonder een belangrijke onvrijwillige risico-overdracht op basis van
de macht van de Overheid. Alhoewel hier in het bijzonder deze maatregelen der
Overheid niet primair beoogd zijn als welvaartspolitiek, nergens is de afbakening
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minder duidelijk. Wij raken hier de grensgebieden van sociale en welvaartsover-
heidsbemoeiing. Naarmate de laatste de verdeeling verder naderde nam de
samenhang toe. Kan in de sfeer van de productie nog sprake zijn van een tegen-
stelling in engere zin, in de sfeer der verdeeling verdwijnt deze.

Formeel zijn sociale en welvaartspolitiek te scheiden, ook hun onderlingeafhankelijkheid is van belang, in de uitvoering neigen zij naar elkaar toe. Dit
mag ons echter niet weerhouden de principieele scheidingslijn scherp te zien.

Overzien wij thans het inkomensrisico als complex van risico's in het kader
van de Overheidsbemoeiing, dan zien wij bemoeiing op verschillend gebied meteen meer of mindere intensiviteit. Vanaf het moment dat de Overheid een taak
op het gebied van de welvaart is toegemeten, treedt het verband met het risico
op; het laatste is een belangrijk phenomeen. Op het terrein van het inkomensrisi-
co van den arbeider trof de welvaartspolitiek de sociale politiek; gezamenlijk
geven zij de lijn aan waarbinnen zich de risicopolitiek beweegt. De ontwikkelingder techniek en het weten rond het risico werd in deze politiek ingepast; ook de
bevordering hiervan vindt een plaats in dit complexe Overheidsingrijpen.Tenslotte is het van belang de vraag in het algemeen te stellen inzake de
verhouding van de bevordering van de individueele draagkracht en de Overheid.
In hoeverre heeft zich hier de Overheid een taak toegemeten? Op den inkomens-
trekker resteeren tenslotte bepaalde risico's of gedeelten er van welke noch te
beperken, noch te verdeelen zijn, of waarvan een andere werkzaamheid minder
wenschelijk is. Zij moeten dus gedragen worden en dit is slechts mogelijk door
private besparingen. Ligt in het Overheidsingrijpen een element deze besparingen
te vergrooten?

Sparen vereischt twee elementen: a) de mogelijkheid, b) de wil. Het eerste
vereischt een ruimte tusschen waardeering en prijs, "producers' resp. consumers'
rent".   In het kader  van de prijspolitiek   is de bevordering   van deze vormen
mogelijk. Alhoewel de taak van de vakvereeniging hier indirect op gericht is,
mist men dit element in de prijspolitiek van de Overheid. Indien aanwezig, is dit
op zichzelf onvoldoende, daar ook de spaarzin n.1. nog bevorderd dient te wor-
den. De motieven waarom de mensch spaart dienen geprikkeld te worden; dienen
nieuwe motieven te worden ingevoerd. Op dat gebied loopt in Nederland de
Overheid zeker niet vooraan. Van een propaganda voor het sparen (op een
psychologisch gefundeerd proces dient men met psychologische middelen werk-
zaam te zijn) van Overheidswege is geen sprake. In zooverre van een bevorde-
ring van het particuliere of semi-particuliere spaarbankwezen sprake is (contr6le,garantie van inleggelden), kan men de Overheid slechts een beperkte taak toe-
dichten.29

Mist de Overheidsbemoeiing een element van directe spaarbevordering,indirect is deze niet afwezig en wel in de belastingwetgeving. Aangenomen defiscale noodzaak besparingen aan te tasten, wordt bepaalde groepen voor wie de
bevordering van de spaarzin van belang is een differentieele behandeling toege-staan. Het zou ons te ver voeren op dit onderdeel van Overheidsbemoeiing in te
gaan;30 van interesse is nog dat ook in deze politiek belangrijke risicobeper-kings- (dus ook verdeelings-) elementen zijn gelegen. De aftrek van bepaalde
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verzekeringspremies (bevordering overdracht), vrijstelling van bepaalde studie-
kosten (beperking van het risico) zijn voorbeelden.

Zonder op de breede aspecten in te gaan welke de belastingheffing tegenover
de welvaartsbevordering bezit is het zeer zeker van belang ook het risicopolitieke
element hierin te willen zien.

§ 3.  WEINAARTSPOLITIEK EN RISICO; HEr ONDERNEMINGSRISICO

Wanneer men in de economische theorie het begrip onderneming bezigt, bedoelt
men daarmee het zelfstandige onpersoonlijke instituut, slechts op het maken van
winst bedacht. Velen hebben zich uitgeput deze figuur in haar wezenstrekken te
schilderen.3, In de huidige samenleving is de "moderne onderneming" een reali-
teit; evenwel niet de eenige realiteit waarin zich de onderneming manifesteert.
Wellicht is men verblind door de ontzaglijke groei van de eerste figuur, als men
elk ondernemingsprobleem alleen in dit kader ziet. In die sfeer zou de economie
steeds weer aanleiding geven tot acceptatie van Marx' concentratieleer in haar
scherpste vormen, welke toch wet algemeen verworpen wordt.

In de behandeling van de handel zagen we een tweede realiteit op onderne-
mingsgebied, de kleine persoonlijke onderneming. Niet te verheelen is er een
tendens dat zij door de "moderne" onderneming verdrongen wordt, evenzeer
echter dat haar eigen groei in aantal zeker niet negatief is; dit laatste niet in de
geest  van een satellietendom  rond "de moderne onderneming", doch volkomen
zelfstandig, uit eigen kracht. Beide tendensen worden gedragen door structureele
oorzaken, weshalve beide figuren aandacht vereischen.

Dit noopt ons tot de volgende opmerking. Typeerend element van de kleinon-
derneming was de persoonlijke band: de nauwe relatie van kapitaal, arbeid en
ondernemer, vaak vereenigd in 6dn persoon. In dit geval zal de band welvaarts-
bemoeiing - sociale bemoeiing aanwezig zijn. Typisch komt deze tot uiting in de
Vestigingswet kleinbedrijf, 1937, alsmede in de Landbouwcrisiswetgeving.32 De
grenzen van inkomensrisico en ondernemingsrisico vervlakken op dit gebied.
Slechts de onderscheiding in groot- en kleinonderneming als twee vormen van
een generaal begrip staat toe deze grenzen in tact te houden.

Een tweede inleidende opmerking diene gemaakt te worden ten aanzien van
het verschil in structuur van inkomenstrekker en onderneming. Achter de eerste
staat de mensch, product van een niet menschelijke schepping; de tweede daaren-
tegen is een puur menschelijke constructie. De onderneming is voorts een ge-
meenschap, de inkomenstrekker daarentegen, de mensch, een eenling. Als zoo-
danig beschikt de onderneming a priori over eenig machtsmiddel, van belang in
de risicoproblematiek. Deze onderscheiding geeft de bemoeiing van de Overheid
een verschillend aspect, hetgeen in het volgende te zien zal zijn.

Ook het ondernemingsrisico zien wij uiteenvallen in een drietal soortgelijke
onderdeelen  als het inkomensrisico  en  weI:
a)    het prijsrisico
b)    het afzetrisico
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c)   het functioneele risico.
Het prijsrisico valt hier uiteen in twee vormen omgekeerd aan die van het

inkomensrisico. Wordt het inkomensrisico beheerscht door het verschil tusschen
arbeidsprijs en de prijs van meerdere behoeftebevredigingsmiddelen, het onder-
nemingsrisico door het verschil van de prijs van een beperkt aantal behoeftebe-
vredigingsmiddelen en de prijs van de arbeid en de andere - doch beperkt inaantal - indirecte behoeftebevredigingsmiddelen.

Ligt bij het inkomensrisico het levensbelang in eerste instantie bij de arbeids-
prijs, in het ondernemingsrisico ligt dit primair bij de prijs van het behoeftebe-
vredigingsmiddel. Op zichzelf is dit reeds interessant, waar in de machtsstrijd,
dus de risico-afschuiving, het relatieve belang een overheerschende figuur is.In zooverre de onderneming consument zoowel als producent is, speelt deze
onderscheiding in het functioneele risico een rol. Praevaleert bij den inkomens-
trekker het consumptieve element, bij de onderneming het productieve element.
Evenals in het inkomensrisico ligt tusschen deze drie onderdeelen een nauw
verband. Op velerlei gebied liggen de verhoudingen uniform als die bij het
inkomensrisico. Op velerlei gebied zullen wij dan ook dezelfde problemen,dezelfde bemoeiing moeten tegen komen.

Alvorens op de behandeling der gesepareerde deelen in te gaan, dient men aan
een speciale figuur eenige aandacht te besteden, welke bij de behandeling van hetinkomensrisico afwezig was.

In de sfeer van de Overheidsbemoeiing ten aanzien van het inkomensrisico
neemt de Overheid in de bestaande maatschappelijke organisatie in beperkte materisico's van den inkomenstrekker over. In de sfeer van het ondernemingsrisicowordt dit een opvallender figuur.33 De grens van dit proces is gelegen in het
moment dat de Overheid het geheele risico overneemt. Reeds Marshall wijst er
op dat, wanneer "the greater part of business risks" wordt overgedragen, dezelfstandigheid verloren is (p. 398). In dit geval treedt, wanneer de Overheid
deze overdracht bewerkstelligt, de figuur van de Overheidsonderneming op.Risico-intensiviteit en Overheidsonderneming zagen wij als tegenstellingen. Wij
zagen  dit bij Heller, bij Knight  en ook Pigou ("Wealth and Welfare",  part  II,
chap. VII, § 5) wijst hierop in het bijzonder in verband met de politieke naast de
economische gevolgen van het risico.

Wij zullen in het algemeen de Overheidsonderneming dan ook daar moeten
zoeken waar het risico in wezen beperkt of door politiek in belangrijke mate
beperkbaar is. Denken wij ons bijvoorbeeld een monopolistische Overheidsonder-
neming waarin het functioneele alsmede het prijsrisico beperkt is en waar slechts
het afzetrisico resteert, dan is het duidelijk dat de Overheidsonderneming de
producten kiest met een beperkt afzetrisico, bijvoorbeeld die productendienstenwelke in noodzakelijke levensbehoeften voorzien. Deze redeneering loopt veelal
parallel, zij het niet noodzakelijk met een ons inziens belangrijker motiveering.De taak van de Overheid is het algemeen belang te behartigen waarvan de wel-
vaart een belangrijk deeldoel is.

In geval van een monopolistische organisatie van de onderneming (om eenscherp beeld te kiezen) treedt het gevaar op, en is dit veelal in de realiteit, van
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risico-afschuiving. Bij de directe levensbehoeften kan dit de welvaart ten zeerste
beperken. Een van de vormen van welvaartsbemoeiing is gelegen in de overname
van de onderneming door de Overheid. In dit geval loopen beide redeneeringen
parallel. Het algemeene belang, meer specifiek: welvaartsbevordering, kan echter
ook de vestiging van een bepaalde onderneming vragen. We denken bijvoorbeeld
aan de grote koloniale handelsondernemingen. Om welke reden dan ook (bijvoor-
beeld de grootte van het risico) is de ambitie van het particuliere initiatief be-
perkt.

Niet slechts dat de Overheid een combinatievorm met het particuliere initiatief
kan bereiken (bijvoorbeeld door kapitaalgarantie) ook de zuivere Overheidson-
derneming kan optreden. In dit geval kan men moeilijk spreken van een "safety
first" principe. Men kan zeer zeker een typisch "safety" terrein voor de Over-
heidsonderneming aanduiden; niet het terrein echter, doch het doel van de Over-
heid beheerscht de risico-intensiviteit. In algemeenheid is het zeker juist het
gebied van de Overheidsonderneming ten aanzien van het risico beperkt te
achten; in de practische politiek diene men echter voldoende nadruk te leggen op
de, zij het spaarzame, afwijkende gevallen. In het bijzonder wanneer het particu-
liere initiatief is "lam geslagen", bijvoorbeeld in depressietoestanden, krijgt  dit
een wijder aspect.

Na deze korte uitwijding kunnen wij ons nader met de behandeling van de
belangrijkste delen van het ondernemingsrisico bezighouden.

a)    Het prijsrisico

De variabiliteit der prijzen in het algemeen is ook voor de onderneming geen
ideale omgeving. Met de eigen instandhouding als doel beteekent het zich steeds
maar wijzigen der prijzen een gevaar voor haar continu bestaan. Opbrengst
zoowel als kosten bevatten de prijs als mede bepalend element; de winst, noodza-
kelijk voor het voortbestaan der onderneming, vertoont daardoor een fluctuee-
rend beeld, slechts in beperkte mate zwakker dan die der prijzen. Correlatie der
prijsbewegingen zou een pure toevalligheid zijn.

Prijzen zijn nu instrumenten voor het doel, de winst. Primair behoeft de
prijzenfluctuatie niet te worden uitgeschakeld; het gaat om de fluctuaties der
verhoudingen tusschen de prijzen.

Gelijk we zagen ligt bij het inkomen in wezen de vraag soortgelijk. De mo-
derne vakbeweging ziet.dit in (men bedenke de arbeidsmoeilijkheden in de V.S.
gedurende de Tweede Wereldoorlog), doch evenzeer als de arbeider zich in
zekere zin blind staart op Edn prijs, de prijs van de arbeid, staart de onderneming
zich blind op Edn prijs, de prijs van het door haar voortgebrachte product. De
aanvaarding van een dergelijk indice voor de ontwikkeling van het welvaren is
slechts gerechtvaardigd wanneer de buiten beschouwing gebleven prijzen een
relatieve constantheid bezitten. In zekere zin is dit het geval.

Wanneer men de door den arbeider buiten beschouwing gelaten prijzen identi-
ficeert met een complex van kleinhandelsprijzen, dan is het niet te ontkennen dat
hier een beperkte beweeglijkheid in bestaat. Er treedt een zekere compensatie in
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de bewegingen der verschillende prijzen van dit complex op, terwijl de verschil-
lende schijven waarover de ruil het product tot den consument brengt, voor een
verdere afplatting zorg dragen. Onder deze producten valt ook het product door
de onderneming voortgebracht. De opbrengstprijs voor de onderneming mist de
verzwakkende invloed der fluctuaties, uitgaande van de ruil over zoo vele schij-ven. Van de andere kant hebben de kostenprijzen voor de onderneming een
zekere constantheid. Naarmate de arbeidsfactor meer door kapitaal wordt ver-
drongen, structureel element in de moderne ontwikkeling, neemt deze toe. Doch
op basis eener sociaal gewenschte risicobeperkingspolitiek van lagere en hoogere
gemeenschappen krijgt ook de arbeidsfactor een constanter karakter.

Belangrijke fluctuaties blijven bestaan, voor den individueelen arbeider zelf
van grote beteekenis, voor de onderneming echter relatief lieperkt.

Wanneer wij de relatieve constantheid der kostenprijzen als gegeven aanvaar-
den, dan is een logische risicopolitiek der onderneming gericht op beperking van
het prijsrisico. De onderneming bezit daartoe in wezen middelen. Doelbewust
voert zij op basis harer macht een afschuivingspolitiek, een strijd tegen den
opvolgenden partner in de ruilreeks. Zij poogt een overheerschende plaats in de
markt te verkrijgen, om zodoende de prijs te kunnen opleggen. Waar deze macht
te kort schiet, voert haar levenslot tot gemeenschappen met andere ondernemin-
gen, met het doel een bepaalde prijs te handhaven. Hierin kunnen zeker belang-
rijke welvaartsschadelijke elementen zijn gelegen; de Overheid heeft zich dan
ook in vele landen moeten wapenen tegen ongewenschte vormen. Van de andere
kant kunnen hierin evenzeer welvaartsbevorderende elementen zijn gelegen. Men
bedenke dat de welvaartsbevordering ook eischt de instandhouding der productie,
de productie welke toch eerst behoeftebevrediging mogelijk moet maken. De
belangen van zoovelen zijn met het welslagen der onderneming verbonden. Dat
wil nu niet zeggen dat hieraan andere groote belangen behoeven te worden
opgeofferd.  In -het verleden  was de groote grief ten opzichte van dergelijke
ententes, als zouden zij de prijzen "hoog" houden. De moderne economische
literatuur heeft ons in deze de juiste weg gewezen. De negatieve instelling is in
groote lijnen verdwenen; het ordenend element en economisch gewicht ervan is
meer naar voren gekomen. Kuin drukt dit duidelijk uit door er op te wijzen "dat
de tijd der "Kartelldebatte" voorbij is" ("Ordening", p. 129).

De Overheid heeft hier te lande deze visie geaccepteerd door in haar Ordenings-
wetgeving niet slechts de mogelijkheid van verbreking, doch evenzeer die der
vorming dezer ententes te accepteeren: Wet op algemeen verbindend en onver-
bindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. Op grond hiervan is het de
Overheid mogelijk gemaakt de risicobeperking der individueele ondernemingen,alsmede der gemeenschappen der ondernemingen te bevorderen, alsmede onge-
wenschte afschuivingsprocessen tegen te gaan.

De fluctuaties van de prijs waarop de onderneming zich riclit zijn belangrijk
grooter dan die waarop zich de arbeider richt. De markt van de arbeid is in
belangrijke mate beperkter van omvang; vele factoren, op de productprijs vaninvloed, komen eerst over vele schijven belangrijk getemperd op de arbeidsmarkt
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tot hun recht. Voorts is de markt van de arbeid sterk nationaal gebonden. Inter-
nationale invloeden, internationale conjuncturen hebben slechts een beperkte
invloed op de prijs van de arbeid. De ondernemingsprijs echter heeft een meer
internationaal karakter. Velerlei onberekenbare invloeden beheerschen deze prijs
mede.

In de crisis na 1929 trad een zeer belangrijke daling op van de prijs der
verschillende landbouwproducten. De Nederlandsche landbouw werd hierdoor
met de ondergang bedreigd, daar de kosten (overwegend vast van karakter) de
opbrengst overtroffen. Naast een dreigende ontwrichting der productie, wat een
belangrijke schade voor de volkswelvaart in zich hield, werd de welvaart in de
sector der verdeeling evenzeer bedreigd. De landbouw toch is overheerschend
georganiseerd in de kleinonderneming, waarin onderneinings- en inkomensrisico
in groote lijnen samenvallen; waar voorts belangrijke risicodraagvlakken onlbre-
ken en dus de economische dood zeer spoedig dreigt. Dit noopte de Overheid
hier te lande tot prijspolitiek ingrijpen en wei in dier voege dat schommelingen
in de prijs tot een minimum werden teruggebracht. Van het prijsrisico werd de
landbouwer, op basis van de Landbouwcrisiswetgeving in belangrijke mate
bevrijd. De prijspolitiek neergelegd in de Landbouwcrisiswet van 1933 (een
complex van maatregelen ten aanzien van het ondernemingsrisico in de land-
bouw) berust hierop dat de Overheid den landbouwer voor verschillende zijner
producten een prijs garandeert, de zgn. richtprijs. In combinatie met de kosten-
prijs beoogt deze richtprijs den producent een inkomen te verschaffen, eenerzijds
voldoende om voortzetting der productie mogelijk te maken, anderzijds hem een
"behoorlijk" inkomen te verzekeren. Tusschen de richtprijs en de marktprijs
bestaat een divergentie welke op eenigerlei wijze moet worden bijgepast. Dit
vindt plaats vanuit het Landbouwcrisisfonds, een funds gevuld met heffingen
gelegd op de onder deze wet ressorteerende producten. Op grond van dit ingrij-
pen vindt aldus een risico-afschuiving plaats van de onderneming naar de ge-
meenschap, te dragen door het co,nplex der verbruikers.

De prijspolitiek in de Tweede Wereldoorlog lag, gelijk wij zagen, in het kader
der bescherming van den consument, van den inkomenstrekker, tegen prijsveran-
deringen in het bijzonder in opgaande lijn. Uiteraard bedreigde dit het onderne-
mingsrisico, waarin deze constante prijzen minder goed pasten. Afnemende
productie bracht verhoogde kosten in de onderneming met zich, waardoor de
voortbrenging als zoodanig in gevaar werd gebracht. Ontwikkeling van prijsstop
tot een politiek van prijsvorming demonstreert de noodzaak voor de Overheid
regelend op te treden. Duidelijk is, dat uitschakeling van de variabiliteit der
prijzen alleen niet voldoende is voor een doelbewuste prijspolitiek, hoezeer ook
belangrijke prijsrisico's worden uitgeschakeld.

De "richtprijs" als zoodanig uit de Landbouwcrisiswet is wet een vergaande
stap op het gebied van de beperking van het prijsrisico. Andere vormen van
prijspolitiek ingrijpen komen in kartel- als Overheidspolitiek minder ingrijpend
voor. Zoowel maximum- als minimumprijzen laten in theorie bijvoorbeeld nog
ruime speling voor het prijsrisico. De practijk echter engt die aanmerkelijk in.
Beide vormen vinden hun rechtvaardiging in de omstandigheden. Tijden van
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overvloed vragen om de minimumprijs: de prijs tendeert dan tot de minimum-
prijs. In tijden van schaarschte treedt de vaststelling van de maximumprijs op:
hier tendeert de prijs dan naar deze grens.

Al duiden zoowel maximum- als minimumprijzen als instrumenten eener
prijspolitiek in theorie slechts de grenzen aan, de omstandigheden tendeeren
steeds meer deze vorm van prijspolitiek in de richting van een feitelijke prijsvast-stelling te sturen. Het prijsrisico is verder een van de belangrijkste objecten voor
de speculatie. Op het beperkte gebied waar deze functie, georganiseerd, is sa-
mengedrongen, worden vrijwillig prijsrisico's op deze functie overgedragen.Daardoor verricht de speculatie een economisch nuttige prestatie; in zekere zin
wordt deze overdracht door de Overheid bevorderd door de medewerking aan de
organisatie er van. Van de "andere" kant blijft de Overheid waakzaam tegenover
de speculatie. De speculatie leeft van risico's; ontbreken deze dan is het een
levenseisch, misschien maatschappelijke onnodige, risico's in het leven te roe-
pen. Dit echter is een euvel ten aanzien van de welvaart, reden waarom de
Overheid deze functie met angstvallige waakzaamheid gadeslaat. In een ontwik-
kelingsphase waarin sprake is van een belangrijke elasticiteit der productie is het
prijsrisico uitermate belangrijk voor de onderneming. Hiernaar richt zich het
geheele complex van handelingen in de ondernemingen. Naarmate die elasticiteit
afneemt, de aanpassing aan veranderde prijzen bemoeilijkt wordt, treedt een
ander element in het ondernemingsrisico op de voorgrond: het afzetrisico.

b)    Het afzetrisico

Onzekerheid in de afzet is voorwaarde voor het bestaan van het afzetrisico. Deze
onzekerheid spruit voort uit de constructie onzer samenleving, waarin een groote
vrijheid zoowel van productie als van consumptie bestaat. Binnen bepaalde
grenzen is de mensch vrij in de besteding zijner koopkracht; hij kan deze in de
productie aanwenden, hij kan deze in de consumptie besteden, terwijl hij ook devrijheid bezit deze noch op de eene, noch op de andere sfeer te richten. Vrij is
de mensch in de richting waarin hij zijn consumptie-activiteit beweegt. Hij
bepaalt zelfstandig wanneer hij zijn koopkracht zal aanwenden en aan welke
producten hij deze zal besteden. Is deze vrijheid meer ingeperkt in zijn "Exis-
tenzbedarf'  dan in zijn "Luxusbedarf',  ook in de eerste vorm bestaan belangrijke
vrijheden.

In de productie is een soortgelijke vrijheid overwegend. De ondernemer bezit
een belangrijke vrijheid bepaalde objecten te entameeren. Wanneer rentabiliteit
blijkt, vindt een belangrijk proces van navolging plaats, vele ondernemingenverdringen zich een plaats te vinden in deze nieuwe tak van productie. Het zou
vreemd zijn wanneer bij deze constellatie een nauwkeurig evenwicht tusschen
vraag en aanbod zou bestaan. Zelfs in "klassieke" sfeer, met de prijs als regula-tor tusschen vraag en aanbod, moeten tijdelijke onevenwichtigheden bestaan.
Wanneer men echter ziet dat de voorwaarden voor dit proces, gelijk klassiek
gedacht, structureel afwezig blijken te zijn - de moderne constellatie van vraag
en aanbod mist de voorwaardelijke elasticiteit - dan is bij gebrek aan een betere
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automatische regulator het evenwicht continu verstoord.
Structureel zijn belangrijke disproportionaliteiten tusschen vraag en aanbod

aanwezig, welke zich in het bijzonder op het gebied van het aanbod manifes-
teerden. Steeds meer blijkt deze de vraag in belangrijke mate te overschrijden,
waardoor het afzetrisico een latente realiteit is. In de risicopolitiek rond het
afzetrisico zal dan ook het vraagstuk van reguleering van vraag en aanbod, van
aanpassing dezer elementen aan de orde geraken. Dit vraagstuk ontmoetten wij
reeds bij het afzetrisico van den inkomenstrekker. Soortgelijk liggen hier proble-
men aldaar behandeld. Evenzeer treden hier wrijvingsverschijnselen op in de
gesignaleerde aanpassing.

Analoog aan het inkomensrisico stippen wij enkele aan:
1.         de  eenzijdigheid  van het product
2.    de beperktheid van de markt
3.         de  onbekendheid van vraag en aanbod jegens ieders tegenhanger.

Ad 1)

De arbeider trachtte de eenzijdigheid van de mogelijke tewerkstelling te vermin-
deren door de uitbreiding zijner capaciteiten. Daardoor werd de kans geen vraag
te ontmoeten verkleind en daardoor het afzetrisico beperkt. In eerste instantie
ontmoet elk product een bepaald, afgeteekend, gebied van consumptie. De
ontwikkeling der techniek maakt het mogelijk door kleine proctddwijzigingen het
product de capaciteit te verleenen in ook andere behoeften te voorzien. Dit kan
evenzeer voortspruiten uit hanteering van het hulpmiddel der reclame.

Oorlogstijd gaf ons in deze belangwekkende voorbeelden, waarin door het
ontbreken van bepaalde behoeftebevredigingsmiddelen bestaande producten deze
plaats namen. Door deze activiteit wordt een vraagvergrooting verkregen welke
uiteraard beperkend jegens het afzetrisico is. Deze vorm van beperking is zeker
primair gelegen in de sfeer van het particuliere ondernemingswezen. Onder
bepaalde economische omstandigheden (schaarschte) treedt een zekere Over-
heidsbemoeiing op in het kader eener welvaartspolitiek. Een overheerschende
figuur is zij zeer zeker niet.

Ad 2)

De regionale beperktheid van de markt voor den arbeider vond voornamelijk
haar oorzaken in de beperkte beweeglijkheid van de arbeid, gekleefd aan de
menschelijke factor. In zooverre deze aan de materie gehecht was, waren moge-
lijkheden aanwezig deze op te heffen. In deze sfeer zijn de beperkingen ten
aanzien van den mensch afwezig. Zoowel het object als de middelen kan de
mensch zijn wil opleggen.

Bij moeilijkheden op technisch gebied gelegen, bijvoorbeeld in vervoer, zijn
de mogelijkheden voor de particuliere onderneming belangrijk. De beteekenis
van de Overheid is onbelangrijk. In de moeilijkheden op economisch terrein
liggen de verhoudingen anders. De uitbreiding van de inarkt richt zich buiten de
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nationale grenzen. Verhoudingen dienen hier te worden geregeld, waartoe de
particuliere onderneming niet in staat is. Wij betreden hier het terrein van de
buitenlandsche handelspolitiek, een terrein voor de Overheid gereserveerd.In het streven naar marktuitbreiding door middel eener buitenlandsche han-
delspolitiek is de particuliere onderneming op de hulp van de Overheid aangewe-
zen, een hulp welke in de moderne omstandigheden steeds onontbeerlijker blijkt.

Ad 3)

Wil het aanbod nader georienteerd geraken omtrent de vraag, zoo is hiervoor een
belangrijke dosis marktkennis van noode. Zonder deze kennis is het den produ-cent onmogelijk te weten of hij risicobeperkend optreedt. In het particuliere
ondernemingswezen zijn vele krachten gericht op de vergrooting dezer marktken-
nis. Marktanalyse, marktwaarneming neemt een steeds grootere plaats in. DeOverheid neemt hierin geen overheerschende plaats in. Zeer zeker komt zij door
de organisatie van voorlichtingsdiensten de particuliere onderneming te hulp; het
particuliere initiatief is haar echter voorgegaan. In het kader eener doelbewuste
welvaartspolitiek is zij verder gegaan. Wij zullen dit op het terrein der vraagsti-
muleering nader bezien. Raken bovenstaande verschijnselen nog slechts de peri-
pherie van het kernprobleem en is de plaats van de Overheid hierin secundair, inhet werkelijke aanpassingsproces van vraag en aanbod neemt haar beteekenis toe.
Disproportionaliteiten in vraag en aanbod brengen te belangrijke schade toe aan
de welvaart. In het kader deze welvaart in stand te houden c.q. te bevorderen,is een ingrijpen van de Overheid dan ook te rechtvaardigen. Vele der door deOverheid genomen maatregelen liggen soortgelijk als in de aanpassing van vraagen  aanbod naar arbeid.

Op het gebied van de reguleering van het aanbod dient men wederom twee
vormen te onderscheiden:
1)    de reguleering van het aantal ondernemingen
2)    de reguleering van het voortgebrachte product der ondernemingen.Beide vormen van ingrijpen ter beperking van het afzetrisico komen in be-
perkte gemeenschappen van ondernemingen regelmatig voor. Waar als gevolgvan structureele oorzaken - de vervanging van arbeid door kapitaal - het aanbod
de vraag dreigt te overtreffen, zien wij de vorining van gemeenschappen van
ondernemingen, zoowel ter reguleering van het aantal ondernemingen als van het
voortgebrachte product.

In kartelovereenkomsten wordt dit geillustreerd. Zoowel de mogelijkheden van
stopzetting van ondernemingen komen hierin voor, als de vorming van buffer-
voorraden, vernietiging van te groote voorraden. Gelijk uit de voorbeelden blijkt,
ligt deze vorm van reguleering in een negatieve richting; positief zijn zij gerichtop de beperking van het afzetrisico. In vele gevallen echter is de macht dezer ge-meenschappen onvoldoende de minimaal noodzakelijke aanpassing te bewerkstel-
ligen. Het welvaartsbelang vereischt van de Overheid een ingrijpen.

Scherper omlijnd dan bij de kleinere gemeenschappen kan men bij het Over-heidsingrijpen een drietal vormen aanwijzen:
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1.    het voorkomen der disproportionaliteiten
2.    het tegengaan der vergrooting van disproportionaliteiten
3.    het oplossen van disproportionaliteiten.

"Gouverner, c'est prdvoir".  Het  zou een kortzichtige politiek zijn, bemoeiing
te beperken tot de bestrijding van uitwassen. Belangrijke economische voordeelen
treden op wanneer men uitwassen voorkomt. Zeker gaat hierin het particulier
initiatief voor, doch veelal is de actieradius hiervan te gering. Daarnaast bestaat
ook de mogelijkheid van het schaden van andere belangen. Als grootere gemeen-
schap bezit de Overheid een grootere macht: haar bemoeiing kan dan ook even-
wichtiger gericht zijn.

Een typische stap op dit gebied zette de Nederlandsche Overheid door de
Bedrijfsvergunningenwet van 1938 (in 1941 vervangen door het Bedrijfsvergun-
ningenbesluit). Deze wet voorzag in de mogelijkheid regelend op te treden in de
vestiging van nieuwe, c.q. uitbreiding van bestaande bedrijven op het gebied der
nijverheid door middel van een stelsel van vestigingsvergunningen te verleenen
door de Overheid. Gelijk in de Memorie van Toelichting op deze wet werd
aangeduid is het economisch landsbelang niet gediend door een dreigend te veel
aan aanbod ten aanzien van de vraag, de bedreiging derhalve van het afzetrisico
van de ondernemingen. Interessant is het te constateeren dat in deze wet tevens
een anti-monopolistisch element is gelegen n.1. via de handelspolitieke sector. De
vestiging van "tegenbedrijven" door de internationale kartelconcerns kan n.1.,
gelijk dit in de Memorie van Toelichting tot uiting komt. het effect van bepaalde
handelspolitieke maatregelen belemmeren.

Wanneer men op "een tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid" het
bestaan van disproportionaliteiten tusschen vraag en aanbod aanvaardt, dan is een
tweede wet op dit gebied, de Vestigingswet Kleinbedrijf van 1937, te zien als
een maatregel in het kader van het tegengaan van vergrooting der disproportiona-
liteiten. Acht men deze "overbezetting" niet actueel, dan ligt deze wei volkomen
in de sfeer der Vergunningenwet als aan de bijzondere omstandigheden aangepas-
te aanvulling.

In een beperkt gebied, het gebied der zgn. middenstandsbedrijven, schept de
Overheid de mogelijkheid de vestiging van ondernemingen aan bepaalde voor-
waarden te binden. Evenals in de Bedrijfsvergunningenwet gaat de Overheid
eerst hiertoe over wanneer uit de kringen der ondernemingen zelf hiertoe een
verzoek wordt gedaan. Ook hier weer de taak van de Overheid, daar waar de
kleinere gemeenschap niet bij machte is de nodige maatregelen te nemen.

Minder rigoureus zijn de mogelijkheden in de Landbouwcrisiswet gelegen.
Door de prijspolitiek is het de Overheid mogelijk de productie van het landbouw-
bedrij f te verleggen naar andere producten, zoodoende het aanbod op het terrein
van het verlaten gebied beperkend. De effectiviteit van deze prijspolitiek werd
vergroot door de mogelijkheid, aan het ontvangen van de richtprijs (dus de
ondersteuning) voorwaarden te verbinden ten aanzien van de productiebeperking.
Deze aanbodreguleering is niet beperkt tot de landbouwondernemingen zelve,
doch ook de ondernemingen welke een crisisproduct verwerken of verhandelen,
liggen in het terrein der bemoeiing. Ook aan deze ondernemingen kan een aan-
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bodbeperkende plicht worden opgelegd.
De reguleering van het aantal ondernemingen en de reguleering van het aan-bod van het voortgebracht product loopen in deze vorm van bemoeiing nauwsamen. Het sluiten van ondernemingen is een moeilijke taak.34 De werkzaam-

heid van de Overheid is bij deze repressieve maatregelen dan ook veelal gelegen
in de beperking van de hoeveelheid producten (afslachtingen e.d.), waardoor de
offers over meerderen worden verdeeld. Ook in deze gingen de particuliererestrictiecomitd's haar voor (vernietiging van koffie e.d.).

Zagen wij in het bovenstaande enkele specifieke wetten op het terrein der
beperking van het aanbod, ook eerder gesignaleerde wetten kunnen op dit gebiedtoepassing vinden. De Wet tot het algemeen verbindend en onverbindend verkla-
ren van ondernemersovereenkomsten betracht bijvoorbeeld evenzeer "het tegen-
gaan van overmatige investaties" (Memorie van Toelichting). Op elk gebied waar
de ondernemingsgemeenschappen risicobeperking nastreven, kan deze wet wor-
den toegepast, wanneer belangrijke maatregelen op de onwil van enkele afstuiten.

Als zoodanig kunnen wij het Overheidsarsenaal op dit gebied zeer ruim ach-ten. De gesignaleerde disproportionaliteiten roepen evenzeer activiteit ten aanzien
van de vraag op. De problemen zijn hier ingewikkelder. Het aantal der produc-tieve eenheden, de ondernemingen, is beperkt, zeer zeker in relatie tot dat der
consumptieve eenheden.

In eerste instantie werd de reguleering van de productie gedragen door de
organisatie van de ondernemingen welke het aanbod uitmaakten. Van een derge-lijke organisatie van de kant van de consumenten kan door de uitgebreidheid van
de groep geen sprake zijn. Beinvloeding van de vraag kan zoodoende niet ge-schieden door de vraag, doch resteert de aanbieders, wier invloed hier beperkt
is. De vrager is voorts veel minder rationeel gericht op de aanpassing. Hij tochheeft belang bij een zoo laag mogelijke prijs; deze wordt bevorderd door bepaal-de disproportionaliteiten i.c. het overwegen van het aanbod over de vraag. Doch
zelfs wanneer de vraag het aanbod overtreft trekt zich de vrager hier weinig van
aan.

De producent, de aanbieder, is de leidende kracht, de consument is schijnbaar
niet geinteresseerd. Wij stelden het reeds: elk product is voor hem veelal 6dn uit
velen, terwijl voor den producent alle hoop en vreeze gericht is op het ddne
product dat door hem wordt voortgebracht. Is het initiatief dus bij de reguleeringvan de vraag ook thans bij den aanbieder gelegen, ook hier is de macht van het
particuliere initiatief beperkt.

Evenals bij de aanbodreguleering treedt beperking en uitzetting van de vraagals doel naar omstandigheden op. In schaarschtetijden treedt een belangrijkebeperking van de vraag op, in perioden van overvloed tracht men van alle zijden
de vraag te stimuleeren. 33

Het particuliere initiatief treedt in het bijzonder in periode van overvloed op
de voorgrond. Alle mogelijkheden worden uitgebuit de vraag te stimuleeren,waarin het middel der reclame op het eerste plan staat. Steeds nieuwe gebiedenworden door de ondernemingen ontsloten om de vraag naar haar producten tebevorderen. Onmiddellijk wanneer deze politiek buiten de nationale grenzen
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komt te liggen treden problemen op welke niet binnen het bereik der specifieke
middelen der ondernemingen liggen. Verschillen in rechtsorde, in valuta, ver-
eischen een regelend optreden der Staatsoverheid.

In het kader van de algemeene welvaart wordt de band enger. "Die Nachfrage
nach fertigen Produkten ist indirekt eine Nachfrage nach Produktionsmitteln",
aldus Cassel (p. 80). Achter de vergrooting van de vraag naar het product staat
een vergrooting naar de vraag van productieve prestaties. Achter de verkleining
van het afzetrisico, verkleining van het afzetrisico van den arbeider, van den
inkomenstrekker. Beperking van dit laatste risico zagen wij een belangrijke plaats
in de welvaartspolitiek innemen. Voor de gemeenschap is deze beperking van
groot belang; achter de bevordering van dit streven plaatst de Overheid zich
gaarne. Dit beteekent voor de onderneming zelve de ontwikkeling van de vraag.
Het belangrijkste element van de vraag is de koopkracht. Instandhouding, bevor-
dering van deze koopkracht, is dan ook een belangrijk onderdeel van de Over-
heidsbemoeiing. Het overgroote deel der maatregelen van de Overheid in het
kader van de beperking van het afzetrisico van den arbeider, c.q. de leniging van
de nooden voortspruitend uit de realisatie van dat risico, passen evenzeer in dit
kader, de instandhouding en uitbreiding der werkgelegenheid, dit is der koop-
kracht.

De catastrophale daling der koopkracht in de jaren na 1929 riepen een com-
plex van maatregelen in het leven. In de handelspolitieke sfeer trad een Over-
heidsverdediging van de nationale vraag ten behoeve van het nationale aanbod
op. Vraag en aanbod zoowel van product als productiemiddelen; verdediging
direct van het eerste, indirect van het tweede. Bij de behandeling van het afzetri-
sico van den inkomenstrekker gingen wij hier nader op in.

Op sommig gebied ging de Overheid nog verder in de verzekering van vraag
voor de nationale ondernemingen. Wij denken aan de zgn. tarwesteun in de
Landbouw Commissie Wet. Hierbij werden de meelfabrikanten verplicht van het
te vermalen graan, dat voornamelijk uit het buitenland kwam, een zeker percen-
tage inlandsch graan te verwerken. De effectiviteit van deze maatregel was te
meer evident waar graan tot de levensbehoeften behoort en dus een vraag met
onelastisch karakter inhoudt. Ook aan de propaganda der individueele onderne-
mingen c.q. gemeenschappen van ondernemingen gaf de Overheid de noodige
steun in de vorm van handelsmissies, organisatie van deelname aan beurzen en
exposities e.d. meer of minder in het kader harer handelspolitiek.

Van de andere kant staat de Overheid in de stimuleering van de vraag niet
steeds aan de zijde van de onderneming. Het middel der reclame der individueele
ondernemingen kan in sociaal ongewenschte richtingen gaan; ook andere ver-
koopmiddelen doorstaan niet steeds de toets der critiek. In dit verband zijn te
vermelden de maatregelen ter beteugeling van het cadeaustelsel. Niet slechts bij
de ondernemingsgemeenschappen, doch evenzeer bij de Overheid zien wij een
intensieve politiek van beperking van het afzetrisico. Dit behoeft ons niet te
verwonderen, wanneer wij de belangrijke plaats van het afzetrisico in de econo-
mische samenleving in oogenschouw nemen.

Niet de roep om een "behoorlijke" prijs doch die om afzet is veelal de over-
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heerschende figuur in de onderneming en met deze afzet is niet slechts het wel
en wee van de onderneming zelve, doch evenzeer dat van een belangrijke sector
in de samenleving verbonden. Naarmate dit risico beperkt kan worden ligt eenwelvaartseffect voor de hand. De vraag kan rijzen of een volledige uitschakelingvan dit risico niet in het gebied van het mogelijke ligt. Wij moeten daarbij
teruggrijpen op de oorzaken van dit risico, de belangwekkende vrijheid op het
gebied van productie en consumptie. Op het gebied van de productie zagen wij
een vergaand ingrijpen; op dat der consumptie was dit uiterst beperkt. Wij
stooten weer op zeer oude en diepgewortelde rechten van den mensch. Deze wegte schuiven is geen onmogelijkheid; de kernvraag echter ligt in de wenschelijk-
heid.

Verder dan deze risicobeperking reikt de risico-afschuiving, waartoe de Over-
heid in een enkel geval overgaat. In de Landbouwcrisiswetgeving wordt in
zekere zin het afzetrisico van de landbouwonderneming overgedragen op eenigeOverheidsinstelling. In deze vormen past de Overheid de noodige voorzichtig-
heid; slechts het belangrijke sociale aspect kan dit ingrijpen rechtvaardigen.In het voorafgaande zagen we het proces van afschuiving voornamelijk als
proces tusschen functies. In het bijzonder in de verhouding van productie en
handel trad dit naar voren. Slechts in zeer enkele gevallen werd de consument
hierbij ingeschakeld. Voor ingrijpen in individueele verhoudingen mist de Over-heid eenig apparaat. Slechts wanneer deze afschuiving voortspruit uit de werk-
zaamheid van ondernemingsgemeenschappen, ligt de Overheid de mogelijkheid
tot ingrijpen in ongewenschte verschuivingen, in het kader der Ordeningswet.Het afzetrisico is een uiterst belangrijk risico voor de onderneming. Wanneer
prijs wordt gesteld op zelfstandigheid zal de overdracht in deze sfeer beperkt
blijven.

c)    Het functioneele risico

In het wezen der onderneming ligt een zoo rationeel mogelijke behandeling van
het risico. Binnen de beperkte doelstelling vindt een risicobeperking plaats in
engere of bredere zin, welke laatste onderscheiding voor haar van ondergeschikt
belang is. In engere zin leidt dit tot overdracht. Wanneer tenslotte gedragen moet
worden, vindt ook dit zoo rationeel mogelijk plaats.

Een van de belangrijkste vormen van risicobeperking voor onderneming enmaatschappij is gelegen in de toepassing van wetenschap en techniek. Gaan de
kosten van deze methodes de draagkracht van de individueele onderneming te
boven, dan kan realisatie van deze methoden plaatsvinden door de samenwerkingder individueele ondernemingen. Vele afspraken en overeenkomsten tusschen de
ondernemingen bewegen zich op het gebied der gezamenlijke researcharbeid, de
uitwisseling van gegevens en ervaringen.

Op het gebied der productie zijn hier belangrijke welvaartselementen gelegen.Zij beteekenen een rationalisatie der productie, een rijkere voortbrenging metrelatief beperkter offers.  In een welvaartspolitiek is het voor de Overheid ratio-
neel deze samenwerking te stimuleeren, te bevorderen. tegenwerkende factoren
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uit de weg te ruimen.
Een middel hiertoe bezit zij in de Wet tot het algemeen verbindend en onver-

bindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. Het maatschappelijk karak-
ter van deze beperking leidt de Overheid er vaak toe in het kader harer weI-
vaartspolitiek verder te gaan. De grenzen hiervan zijn moeilijk aan te duiden. Zij
varieeren tusschen advies en verplichte doorvoering. Wij denken in de advisee-
ring van de verschillende voorlichtings- en proefstations, welke aan verschillende
takken van handel en productie waardevolle adviezen doorgeeft. Oorlogstijd gaf
voorbeelden van verplichte doorvoering van bepaaide rationalisatiemaatregelen.

Zoowel productie als handel worden door een complex van ondernemingen
uitgeoefend als middel in haar winststreven. Dit legt de ondernemingen iets
gemeenschappelijks op; in de bedrijfsuitoefening treden dan ook vele gemeen-
schappelijke, gelijksoortige handelingen op en zoo ook gelijksoortige risico's.
Wanneer deze karakteristiek gecombineerd gaat met eenige berekenbaarheid,
bestaat de mogelijkheid van rationalisatie van de dracht als weI van overdracht:
verzekering. Wanneer de berekenbaarheid in relatie tot de mogelijkheid van
verzekering voldoende is in de individueele onderneming, blijft het proces van
rationalisatie in de dracht beperkt tot in de onderneming.

Naar de grootte van de onderneming neemt deze mogelijkheid toe en wij
mogen dit dan ook rangschikken onder de voordeelen welke productie op "large
scale" basis biedt. Er zijn echter risico's waarbij de Overheid de onderneming
verplicht deze over te dragen, ondanks het feit dat in de onderneming aan alle
voorwaarden van zelfverzekering wordt voldaan. De behandeling der verschillen-
de sociale verzekeringswetten gaf hiervoor de noodige voorbeelden. In de Onge-
vallenwet werd het functioneele ongevallenrisico van den arbeider als productie-
risico aangemerkt. Om welke reden dan ook werd dit op de onderneming gelegd,
waarbij echter gelijktijdig de verplichting werd opgelegd deze aan een zelfstandig
verzekeringsbedrijf - onder Staatstoezicht - over te dragen.

De ontwikkeling der "zelf-verzekering" van andere soortgelijke risico's heeft
ten zeerste bijgedragen deze handelswijze te rechtvaardigen. De zelf-verzekering
vereischt de vorming van een rationeel risicodraagvlak. Het gevaar dat dit draag-
vlak te nauw verbonden wordt met het wei en wee der onderneming is niet
denkbeeldig.w Zelfs met de belegging der gespaarde gelden buiten de onderne-
ming wordt dit gevaar niet voldoende bezworen. Naast deze twee extreme vor-
men, de zelf-verzekering en de verplichte vormen, bestaan weer vele tusschen-
vormen. Overdracht aan een zel fstandig particulier verzekeringsbedrijf is wet het
meest voorkomend.

Vele functioneele risico's als brand, storm, credietverleening e.d. worden
vrijwillig, d.w.z. uit een oogpunt van kostenbesparing, overgedragen aan de
zelfstandige verzekeringsinstelling. Met deze overdracht kunnen belangrijke
welvaartselementen bereikt worden, om welke reden de Overheid dan ook prijs
stelt op een goed werkend apparaat. Vandaar dat zij, naar de aard en het belang
van het risico verschillend, toezicht schiep op deze instellingen. Minder volledig
is de overdracht in de tusschenvorm tusschen zelf-verzekering en zelfstandige
verzekeringsinstelling,  de  zgn.  "Onderlinge". Het karakter van den verzekerde
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in de "Onderlinge" is meer die van kapitaalverschaffer dan dit bij de zelfstandige
verzekeringsinstelling het geval is. Dientengevolge neemt de verzekerde in
zekere zin een nieuw risico op zich. Van toepassing is deze vorm veelal in
gevallen van minder berekenbare risico's, waarbij door middel van compensatie
een risicobeperking optreedt.

Is de overdracht in het bovenstaande hoofdzakelijk een vrijwillig proces, het
onvrijwillige der afschuiving treedt bijzonder in het kader der prijsvorming op.
Wat hiervoor vermeld is ten aanzien van het Overheidsingrijpen op dit gebied is
dan ook hier van gelding. Alhoewel wij de dracht in het voorgaande reeds ter
sprake brachten, meenen wij in het geval van het ondernemingsrisico als geheel
nog enkele specifieke punten naar voren te moeten brengen.

Reeds bij de behandeling van het inkomensrisico kwamen bepaalde aspectenvan dit vraagstuk ter sprake. Bevordering van het sparen eenerzijds, belastingpo-
litiek anderzijds waren hier belangrijke middelen. Uitgaande van de beperkte
capaciteit van den arbeider als risicodrager voerde de Overheid een politiek vanafschuiving naar den meer draagkrachtige ten aanzien van het risico, hetgeen
tevens een verschuiving inhield van de uiteindelijke dracht. De practijk der
sociale verzekering was daarvan een sprekend voorbeeld.

De onderneming als sterkere beziet de Overheid dan ook terecht vanuit een
andere gezichtshoek. Op haar rust als gemeenschap een zeer belangrijk deel van
het risico dat op de samenleving drukt. Een rationeele dracht van het onderne-
mingsrisico te bevorderen is vanuit het gezichtspunt der welvaart een eerste
belang. In de onderneming vindt deze plaats door het daarin gebrachte kapitaal.
Hierbij moeten wij onderscheiden:
1)    het in de onderneming gevormde kapitaal
2)    het van buiten in de onderneming gebrachte kapitaal.

Wanneer wij het vraagstuk der risicodracht in het bijzonder zien in het licht
van de "moderne" onderneming (de kleinonderneming behoort eerder thuis in het
kader van het inkomensrisico), dan is niet te ontkennen dat de Overheid een
rationeele risicodracht bevordert. De juridische garderobe der moderne onderne-
ming bestaat voornamelijk uit de N.V.-vorm. In het kader der N.V. kunnen wijnu in eerste instantie de vorming van een extra risicodraagvlak in de onderne-
ming zien, mogelijk door de figuur van de reserve.

De reserve in algemeene zin is typisch als risicodraagvlak bedoeld. In de
belastingwetgeving werd lange tijd de reserve angstvallig gemeden, wat voor
vele ondernemingen de N.V.-vorm aantrekkelijk maakte. De aantasting van de
reserve door de jongste belastingmaatregelen is voor de moderne onderneming
de aantasting van een noodzakelijk draagvlak, zeer bezwaarlijk te achten. (Zie in
dit verband Van Berkum, "Economie",  1943). In zooverre de aantrekkingskrachtder N.V.-vorm voor verschillende kleine ondernemingen, voor wie dit juridischekleed zeker niet past, beperkt wordt, is zij acceptabel, doch in bovenstaande
maatregelen dreigt het kind met het waschwater te worden weggeworpen.Van de andere kant diene men de groei van de reserve, uiteindelijke zelffinan-ciering, nader te bezien. Met de groei van het risicodraagvlak groeit het kapitaal
in de onderneming, hetwelk aan de reguleerende en dus selecteerende kracht van
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de prijs onttrokken is.
In gunstige zin kan reserve werkzaam zijn voor den kapitaalverschaffer in de

onderneming. De laatste is tenslotte ook inkomenstrekker, welke ook gaarne zijn
inkomensrisico beperkt ziet (c.q. ondernemingsrisico).

Nivellatie van inkomens, de beperking van het inkomensrisico van den kapi-
taalverschaffer. kan geschieden met name door middel van de reserve. de divi-
dendreserve. Als zoodanig is zij in belangrijke mate gewenscht voor den kapi-
taalverschaffer. Niet zoozeer echter de mogelijkheid van reservevorming in de
N.V.,  doch de mogelijkheden voortspruitende  uit de juridische structuur van de
N.V. in het algemeen trekken den kapitaalverschaffer aan. In de juridische
structuur der N.V. is de mogelijkheid gelegen het risico van de onderneming
over velen te verdeelen. Ter nivellatie van zijn inkomensrisico kan de kapitaal-
verschaffer het inkomen samenstellen uit een complex van beperkte onderne-
mingsrisicodeelen, waarbij als gevolg een zekere compensatie in de onberekenba-
re deelen een risicobeperking optreedt.

37

Van een rationalisatie der risicodracht in de onderneming voor de samenleving
kan men op basis van de wetgeving aangaande de N.V. spreken. De Overheid
gaat hierin verder voor. Het proces van "consolidation" vereischt verkeer, 38

vereischt een plaats waar dit proces zich kan afspelen. Het particuliere initiatief
leidt tot de markt, de beurs. Door de reguleering van het beurswezen, het waken
voor misbruiken. zien we de Overheid het proces van "consolidation" bevorderen
en aldus de kapitaalvoorziening van de onderneming, de verzorging van het
risicodraagvlak, bevorderen.

Wanneer eet,ig speculant dit proces in gevaar dreigt te brengen, zien we een
optreden tegen den speculant. Naast den kapitaalverschaffer die door de juridi-
sche structuur van de onderneming, risicobeperking Inogelijk maakt, treden

figuren op aan wie deze weg niet zoo scherp omlijnd openstaat. Wij denken

bijvoorbeeld aan den normalen handelscrediteur. Tegenover den individueelen
aandeelhouder draagt hij een onevenredig hoog risico; doch ook hierin tracht de
Overheid eenigszins te voorzien door de verplichting van plaatsing en storting
van een deel van het nominale kapitaal aan den aandeelhouder. Dat dit velen niet
voldoende verregaand is, is een aangelegenheid te complexief van aard om hier

nader op in te gaan.
Wij zien de Overheid bevorderend optreden ten aanzien van de vorming van

een rationeele risicodracht. Wij zagen dit eerder in het kader der bemoeiing
inzake het verzekeringswezen. Hier lag echter de functie, dus het bedrijf, in de
risicodracht, bij de onderneming is dit niet het geval. Doch ook wanneer geen
sprake is van een gespecialiseerde functie treedt de Overheid op. Wanneer de
risicodracht aldus gerationaliseerd is. resteert nog altijd de vraag of deze toch
per eenheid niet te groot is. Naar het belang voor de welvaart als deeldoel van
de Overheid, immanent of tijdelijk hierboven praevaleerend, kan de Overheid
verder grijpen.

Zij kan mede risicodragend worden - aldus de risicodracht per eenheid ver-
minderend - of tenslotte alleenig risicodrager zijn.

Met de verdeeling over meerderen wordt de dracht minder drukkend. De
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ideale toestand op dit gebied te bereiken is dan wel, dat de Overheid en daardoor
de maatschappij het volledige risico draagt, waardoor het optimum van verdee-ling bereikt wordt, de omvang van het aantal dragers tot het maximum is uitge-
dijd.

Eenzelfde problematiek kan gesteld worden ten aanzien van de risicobeper-king. Men denke aan de mogelijkheid de dynamiek der ontwikkeling in het alge-meen te remmen, het ontstaan van risico's te belemmeren, groei te remmen. Derealiteit duidt op grenzen in beider ontwikkeling.In het bovenstaande deden wij een greep in het complex van maatregelen derOverheid, samengevat als Overheidsbemoeiing, in relatie tot het risico. Het
verband tusschen beider begrippen lag in de welvaart. De toenemende activiteit
van de Overheid op dit gebied in de laatste decennia was oorzaak dat dit tijdvakzoo ruim in deze greep vertegenwoordigd was. Tijdelijke en blijvende maatrege-len doorkruisen elkaar; de grenzen hiertusschen zijn vaak onduidelijk.

Op welke wijze men deze maatregelen ook interpreteert, in haar tijdelijk of
blijvend karakter, in haar min of meerdere principieele grondslag, het verband
met een politiek tegenover het risico in zijn vele schakeeringen moge duidelijk
zijn geworden.

§ 4. MENSCH - GEMEENSCHAP; GRENZEN EENER RISICOPOLITIEK

Het probleem voor deze beschouwing kozen wij reeds in het voorafgaande. Devraag  naar de grenzen eener risicopolitiek, de vraag  "how  far  to go".
Een pikant aspect krijgt deze vraag wanneer wij bijvoorbeeld het instituut van

de loterij, het kansspel, in oogenschouw nemen. Het welvaartseffect in de pro-ductie gelegen blijft ten achter bij dat in de verdeeling. Doelbewust neemt de
mensch een groot risico tegenover een beperkte kans ter verwezenlijking zijner
wenschen. Noch een risicobeperkend, noch een risicoverdeelend element is er in
gelegen, integendeel.39 Niet slechts het welvaartsbelang, ook sociale belangen
kunnen gekwetst worden.   Toch laat de Overheid het kansspel in het algemeen
toe; in de eene Staat in ruimere mate dan in de andere, waarbij ondergeschikte
welvaartsbelangen een rol kunnen spelen (bevordering vreemdelingenverkeer
e.d.). De grens naar de beperktere economische sfeer wordt onduidelijk wanneer
men het bedrij f van de loterij substitueert door het bedrijf van den goudspeurder,waarvan de "Lutine" een berucht vaderlandsch voorbeeld is. En tenslotte zijn wedan bij het normale verschijnsel: het kansspel van de afzet, van de prijzen, hetkansspel met de natuur.

Het kenmerkende van alle vermelde vormen is, dat alle risicovergrootend zijn.Risico's worden in het leven geroepen, risico's worden gecreterd. De economi-sche rechtvaardiging eener risicovergrooting moet gelegen zijn in een welvaarts-
bevordering, welke hiermede beoogd wordt. Steeds weer roept de landbouwerhet risico op waaraan zijn arbeid door de invloed van de natuur onderhevig is.Steeds weer wordt hij tegenover het risico van de prijzen, van de afzet geplaatst.Laat hij zijn handeling achterwege, dan verdwijnt het risico: als principieel
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element in de risicobeperking vonden we deze metho(le (Hoofdstuk II).
Maar de mensch moet handelen, moet "wirtschaften";  niet als "Selbstzweck"

doch om te leven onder bestaande verhoudingen. De economische rechtvaardi-
ging van risicovergrooting ligt nu anders bij mensch en samenleving. Voor den
enkeling ligt de verhouding risico - welvaart, dus offer en welvaart schijnbaar
eenvoudig; bij de samenleving door de enge samenhang en afhankelijkheid der
menschelijke handelingen op basis eener arbeidsverdeeling. ingewikkelder. In de
samenleving is de enkeling door de handeling van het andere subject, object van
risico. Risicovergrooting voor den een beteekent veelal risicoverkleining voor
den ander. Entameert bijvoorbeeld de ondernemer een nieuw project, dan resul-
teert hieruit een vergroote vraag naar productiemiddelen. De vergroote vraag
naar de arbeid verkleint risico's van den arbeider, vergroot daarentegen bepaalde
risico's voor den kapitaalverschaffer. Een afwegen als door den enkeling in zijn
waardeeringsschema, de vraag naar de verhouding, voor den enkeling eenvoudig
is voor de samenleving een moeilijk oplosbaar probleem.

Doch zelfs voor den enkeling is dit probleem slechts "schijnbaar" eenvoudig.
Geen sfeer is geschikter om het subjectieve karakter van elk waarde-oordeel te
demonstreeren. Wanneer Smith den enkeling het risico algemeen laat "onder-
waardeeren", dan is dat in haar algemeenheid onjuist. De verschillen in geestelij-
ke habitus bij den mensch geven een verschillende waardeering aan. De risico-
zoekende mensch staat naast den risico-ontwijkende mensch; ook hier teekenen
zich typen af, waarop bijvoorbeeld Schumpeters onderscheiding in "Unter-
nehmer" en "Wirt blossweg" van toepassing is.

In het risico is een offer gelegen. gebracht aan de verbetering der behoeftebe-
vrediging.4, De vergrooting van de welvaart kan dan ook gelegen zijn in de
verkleining van het offer. In dit geval is sprake van de risicobeperking. Dat het
effect van dezelfde maatregelen negatief ten opzichte van de welvaart gelegen
kan zijn is door de complexe samenhang van het economische leven mogelijk en
waarschijnlijk.

Als zoodanig is reeds een bepaaide grens aan te duiden voor de risicobeper-
king, n.1.  in zooverre deze een welvaartsbeperkende  invloed uitoefent. Men raakt
hier het vraagstuk van het zgn. statiseeren van het economische leven. De dyna-
miek der ontwikkeling is een belangrijke voedingsbodem voor risico's; doch
diezelfde dyna,niek is veelal de basis voor de welvaartsvergrooting. De dyna-
miek der ontwikkeling wordt door velen, en niet ten onrechte, voorgesteld als
een schoksgewijze welvaartsvergrooting:42 het nieuwe, het betere vervangt het
oude. Zeker vereischt deze visie geen nauwe tijdgebondenheid, doch de groote
lijn der ontwikkeling. Tusschen de "vrije" ontwikkeling en het "statiseeren" van
het economische leven liggen vele tusschenvormen. Verzwakking van de opgaan-
de als neergaande lijn der ontwikkeling is voor de algemeene welvaart veelal
gunstiger dan de vrije loop in op- en neergaande lijn. Op dit gebied zijn de
tegenstellingen in de theorie verstomd, waardoor het vraagstuk der tusschenvorm
zelve actueel is.

Aanvaardende de noodzaak van handelen, van hiermede inhaerente risico's
derhalve, dienen wij na te gaan in hoeverre de economisch mogelijke risicobe-
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perking verder aan grenzen gebonden is.
Het complex van risicobeperkende maatregelen zou men kunnen samenvatten

in een substitutieproces van risico tegen "weten en kunnen".
Voor de rationeele maatregel staat het weten; niet slechts het kennen van het

risico, doch evenzeer het kennen en het treffen der risicobeperkende maatrege-len. Wil men risicoverwekkers neutraliseeren c.q. in werkzaamheid beperken,zoo diene men de causa te kennen en daarnaar de middelen inrichten; wil menden mensch tegen ziekten immuniseeren, dan dient men de oorzaak, de ziekte-
verwekker, op te spooren en hiernaar het immuniseeringsproces te richten.

Het symbool der klassieke oudheid voor de wetenschap, de uil, heeft ook in
onze tijd haar beteekenis behouden. Ook de moderne wetenschapsbeoefenaar is
verblind door het licht en gaat tastend, fladderend voort bijdragen te leveren. Het
menschelijk weten is beperkt; belangrijke bijdragen leverden eeuwen van bescha-
ving aan het weten op. De stand van het weten zelve dwingt tot nederigheid, tot
erkenning van het niet-weten. Hoe ironisch klinkt ons de slogan in de ooren van
de beheersching van de natuur. Zeker ligt een belangrijke ontwikkeling tusschen
de eerste oceaanvlucht en het moderne transatlantische luchtverkeer. Doch de
natuur laat niet met zich spotten en voert diepe menschelijke drama's ten toonee-
le om de beperktheid van het kunnen te bewijzen.

Ook op het eigen economische terrein treedt een overschatting van het weten
op; wij denken aan de verheerlijking der conjunctuurprognose. In het weten zijn
belangrijke beperkingen aanwezig en zoo ook in het kunnen. In de risicobeper-king, in het substitutieproces van risico tegen weten en kunnen liggen grenzen,
in het weten zelve gelegen. Ook deze grenzen zijn moeilijk te omlijnen. Voor
den enkeling wellicht in ruime mate; voor de samenleving in beperkter mate.

Arbeidsverdeeling op het gebied van het weten met daaruit voortspruitende
ruil, uitwisseling derhalve, verhoogt in belangrijke mate de stand van het weten.
Doch daarmede is tevens een afhankelijkheid geschapen, een afhankelijkheid
welke de grensaanduiding verzwakt; het bestaan ervan wordt daarbij niet geloo-chend. Het weten omvat de analyse naar de oorzaken van verhoudingen; ook hetrisico is daarbij object van beschouwing, niet slechts voor economie, doch ookvoor andere wetenschappen. Zij allen werken tezamen, ieder op haar gebied het
wezen, de oorzaken van risico's te achterhalen. Doch elke analyse is beperktdoor het weten zelve.

Tenslotte is nog een derde grens aan te duiden, gelegen in de menschelijke
natuur zelve. Stellen wij ons voor, een "risicolooze" samenleving. Knight veron-
derstelt ten behoeve van de analyse van het risico een dergelijke constructie.
Aihoewel voor ons doel van beperkt belang, is de aanduiding van een enkele
karakteristiek van interesse. De samenleving wordt dan conform Knight's visie
teruggebracht tot een mechanisme, waarvan elk lid een organisatorisch onderdeelis. Elk deel handelt volgens het eene mogelijke systeem. Voor den mensch is
alles   "cut and dried". Terecht stelt Knight daarbij de vraag  of  zich  hier  het"behaviour" van den mensch niet verzet, of het niet in strijd is met de mensche-
lijke strevingen, met de menschelijke idealen. Wellicht is voor een belangrijke
groep der samenleving zoo'n mechanisme wenschelijk. Maar sluimeren in elken
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mensch geen idealen, welke eerst werkelijke idealen zijn wanneer risico's geno-
men moeten worden, wanneer gevaren getrotseerd moeten worden? Diep men-
schelijke eigenschappen worden miskend, blijven onontdekt, in een risicovrije
constructie. Huxley teekent in zijn meesterlijke parodie "Brave new World' een
soortgelijke situatie; hoe hoog het "weten en kennen" een samenleving opvoerde,
hoezeer moeilijkheden en gevaren ook uitgeschakeld werden, in die mate treedt
de mensch op de achtergrond. Ook in die samenleving vindt de mensch zijn
geluk niet. Zelfs al leidt deze constructie een hoogere welvaart in, deze vult niet
alleen de menschelijke strevingen. "Man's chief interest in life is after all to find
life interesting, which is a very different thing from merely consuming a maxi-
mum amount of wealth" (p. 310), aldus Knight. De aanname van de strikte
rationaliteit van het menschelijk handelen is een veelgebruikte hypothese. Doch
ook het irrationeele moment speelt in de realiteit van het leven een rol en ook die
rol moet een plaats vinden in de theorie. Geen gebied als het risico biedt in deze
meer mogelijkheden. De grenzen der risicobeperking zijn in concreto moeilijk,
desalniettemin in abstracto aan te duiden.

Voor elke samenleving moeten deze grenzen in concreto bepaaid worden. Dit
eischt voorzichtigheid in het kader der complexiteit der verschijnselen. Doch het
principe van de risicobeperking als taak voor mensch en samenleving kan alleen

gelegen zijn in het welvaartsstimuleerende effect. Ditzelfde principe eischt ook
actie in een onzekere omgeving; dit houdt in het aanvaarden van risico's. De
kern der problematiek ligt niet in de vraag: al of niet risico, doch in de vraag:
meer of minder risico.

Het risico zelve prikkelt den mensch tot handelen, een handelen dat gericht
moet worden op het doel der gemeenschap; er moet gepast en gemeten worden,
steeds nieuwe instrumenten worden gevraagd om het te bereiken doel verder te
benaderen. Geen risico, dan is dit overbodig; doch dan is ook de mensch als
mensch overbodig.

In het tweede voor ons belangrijke probleem rond het risico, de verdeeling,
zijn evenzeer als in de beperking grenzen gelegen. In voorafgaande analyse
zagen wij in eerste instantie het risico in de verdeeling gebonden aan den hande-
lenden mensch: in de loop der ontwikkeling zien wij deze band losser worden,
welke verschijnselen beide door belangrijke economische motieven worden
gedragen. Het losser worden van deze band beteekent niet dat de eerdere verhou-
dingen zonder eenige realiteit zijn. Ook deze vormt nog een belangrijk onderdeel
der maatschappelijke organisatie. In deze realiteit neemt de mensch de gevolgen
van zijn daden zelve. In wezen is dit niets anders dan de toepassing van het

beginsel der zelfverantwoordelijkheid, waarin door den mensch, "de economi-
sche eenheid", zooals Cobbenhagen het uitdrukt, "de goede als de slechte resul-
taten van de (deze) zelfstandige beslissing (of zij voor economisch bestaan zal

zorgen en over de richting en de wijze waarop zij dit bestaan zal vinden en
behouden) zelf worden gedragen" (p. 9). Als in de natuur van den mensch

gefundeerd, speelt dit principe een wezenlijke rol in de moderne samenleving.
Zijn plaats is evenwel niet dezulke als in het maatschappelijk stelsel van het
individualisme aangeduid. Geen plaats toch biedt dit voor den mensch, wanneer
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de gevolgen van het risico te groot voor de draagkracht van den mensch zijn. De
gemeenschap, welke in deze gevallen optreedt, wordt daarin geloochend, eenfiguur welke in dit verband niet uit te schaketen is. De realiteit geeft het beeld
dat eenige gemeenschap in deze gevallen optreedt en aldus de risicoverdeeling
een ander aspect geeft dan dit op basis van het beginsel der zelfverantwoordelijk-heid werd geconstrueerd.

De samenhang der eenheden vereischt het wakend oog eener gemeenschap.
Op basis der arbeidsverdeeling is n.1. een nauwe afhankelijkheid ontstaan, als
gevolg waarvan de handeling van den eenen mensch in haar gevolgen, dus ookin het risico, haar weerslag vindt op de overige eenheden. Dat in de samenhangde mensch de gevolgen van zijn daden, van zijn beslissingen volledig zelve
draagt is dan ook in strijd met de realiteit; de samenhang verhindert zelfs het
risico naar de oorzakelijke handeling terug te brengen, waardoor het handelend
subject een onbekende blijft.

Is het individualisme als zoodanig als de eene uiterste te beschouwen, waarvan
de realiteit is afgestooten, het collectivisme vormt de andere pool waartoe de
realiteit in soortgelijke verhouding staat. Ook hier heeft de gemeenschap hetrisico niet complex van de enkelingen overgenomen.

In het individualisme is door de samenhang der enkelingen de band van risico
en oorzaak onvoldoende naspeurbaar; in het collectivisme is deze band als a
priori verbroken geaccepteerd. Is in het individualisme het vrije streven der
enkelingen reguleerend tot een rationeele risicoverdeeling, in het collectivisme is
de machtsfactor dienstig tot dit doel. De groei van het moderne ondernemings-wezen en de rationalisatie der risicoverdeeling is voorbeeld voor het eerste
middel; dit ging gepaard met een marktontwikkeling in de leidende instituten,
waardoor het vrijwillige proces van risicoverdeeling doorkruist werd door een
onvrijwillig proces. Dit impliceerde nadeelige effecten op de risicoverdeeling inhet algemeen. Normeerend in deze ontwikkeling is n.1. niet het algemeene
belang, doch dat der ondernemingen, i.c. de machthebbers dier ondernemingen.
Strict op het algemeen belang gericht, biedt het machtsinstrument van het collec-
tivisme evenwichtiger aspecten. De mogelijke concentratie van macht en risico
bij de gemeenschap biedt de mogelijkheid van verdeeling naar een gesteld doelen dus ook naar het algemeen belang. Doch welke is, dit laatste aanvaardend, de
richtsnoer voor de verdeeling met behulp van het machtsinstrument? Elk resultaat
der menschelijke handelingen is voor de gemeenschap, goed zoowel als slecht.
Naar de oorzaak van het resultaat is een verdeeling echter niet gerechtvaardigd,
omdat ook de verdeeling der goede resultaten niet specifiek aan den enkeling,welke tot dit resultaat bijdroeg, ten goede komt. Hier liggen uiterst gevaarlijke
welvaartsbelemmerende aspecten; mogelijk is dat de minst draagkrachtige dezwaarste lasten op zich heeft te nemen alsook dit de meest draagkrachtige de
gunstige elementen incasseert.

De concentratie van risico en macht in 6dn gemeenschap, tendeert niet alleenin het facet der verdeeling, temeer in dat der productie tot welvaartsverminde-
ring. Wanneer de economische gevolgen van 's menschen daden, in het bijzon-der de goede, via vele schijven en aanmerkelijk getemperd toch niet specifiek op
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den handelenden mensch terugvallen, gaat een belangrijke prikkel ontbreken, de
prikkel tot de vooruitgang van den enkeling. Niet dat een element van ondoor-
dachtheid en roekeloosheid in het handelen haar intrede behoeft te doen, doch
kunnen andere doeleinden een rol spelen als technische vervolmaking, aestheti-
sche voldoening, welke elementen niet direct economisch gericht zijn. Belangrij-
ke economische motieven,  zorg voor de toekomst voor zichzelf en gezin zijn uit-
geschakeld. Het economische motief wordt afgeleid.

De techniek eener soortgelijke verdeeling stuit op een verdere moeilijkheid.
Het meest karakteristieke van het risico is het onzekere element. Als zoodanig is
een verdeeling van het risico naar draagkracht niet mogelijk. Men weet n.1. niet
df en wddr de ongewenschte gevolgen zullen vallen. Deze verdeeling kan slechts
een verdeeling van het te vormen draagvlak van de besparingen beteekenen.
Voor berekenbare risico's zijn hier breede aspecten, breeder nog dan die der
zelfstandig georganiseerde verzekeringsfunctie. Het probleem van het onbereken-
bare risico daarentegen ligt veel moeilijker. De rationalisatie van de dracht zegt
in principe niets omtrent het onberekenbare risico. De te vormen besparingen
door de gemeenschap blijven op een subjectief, menschelijk oordeel rusten. Ligt
in het complex der individueele besparingen, evenzeer subjectief van karakter,
nog de mogelijkheid van compensatie van foutieve waardeeringen, deze moge-
lijkheid is niet aanwezig bij den monopolistischen spaarder; de Overheid. Een
zekere compensatie is mogelijk in verloop van tijd, doch deze is beperkt en
inferieur aan de daarenboven synchrone private besparingen. Een zeer ingewik-
kelde techniek van nivellatie der besparingen in tijd aan de hand der te verwach-
ten risico's is in dit geval aan de orde.

Niet het technische, doch het principieele element moet op de voorgrond
staan. Met de eigenschappen van den mensch houden beide - genoemde - polaire
maatschappij-opvattingen onvoldoende rekening. Het waardevolle in het verband
individu - risico miskent het collectivisme; de noodzakelijke plaats van de ge-
meenschap tot risico ontkent het individualisme.

Noch die organisatievorm welke den enkeling zijn risico's garandeert, noch
dezulke welke den enkeling alleen met zijn risico's laat, houdt voldoende reke-
ning met de natuur van den mensch. Een samenleving welke deze natuur ver-
waarloost, mist het volkomene eener gemeenschap. Als zoodanig geven dan ook
de risicoverdeeling op basis eener individualistische maatschappij-opvatting
eenerzijds, dezulke op basis eener collectivistische opvatting de grenzen aan
waarbinnen zich de gewenschte risicoverdeeling zal bewegen.

De maatschappelijke meest gewenschte risicoverdeeling kan alleen gerealiseerd
worden door een tusschenvorm. In de huidige samenleving vigeert een tusschen-
vorm (in welke ruime inate de Overheid ook belangrijke risico's van de arbeiders
afschoof, steeds weer blijven deelen van dit risico op hem rusten) als product
eener ontwikkeling, een ontwikkeling, die principieel haar grondslag vindt in de
eeuwige "struggle" tusschen zelfverantwoordelijkheid en gemeenschapsverant-

woordelijkheid.
In dit hoofdstuk zagen wij een Overheid en haar politiek jegens het risico zich

ontworstelen aan een individualistisch patroon. Opportunisme eenerzijds, princi-

201



pes anderzijds doorkruisten elkaar. Ingrijpen van de Overheid is echter niet meer
weg te denken; vraag blijft: "how far to go".
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Noten

1)        Kuin  deelt  op  p.   9  Um   11   (Ordening)  dit maatschappelijk gebied  in  een
twaalftal deelgebieden meer of minder volledig in en wel als volgt:
1)    Zorg voor de stoffelijke bestaansmiddelen.
2)    Instandhouding van het geslachts- en gezinsleven.
3)    Zorg voor veiligheid.
4)   Rechtsvorming en rechtshandhaving.
5)    Zorg voor de gezondheid.
6)    Maatschappelijke hulpverleening.
7)   Opvoeding en onderwijs.
8) Berichtgeving.
9) Ontspanning.
10) Cultureele activiteit.
11)  Geestelijk en godsdienstig leven.
12) Staatkunde.

2) Vergelijk Wagner's wetmatigheid der toenemende overheidsbemoeiing.

3)    Vergelijk de betiteling zijner hoofdwerken.

4)     Vergelijk ook hieromtrent de betiteling der hoofdwerken in de historie der
economie.

5)    Interessant in dit verband is ook Cobbenhagen, Verantwoordelijkheid in de
onderneming (p. 28). Aan de hand van enkele vragen stelt hij "dat het
welvaartsprobleem niet geheel is opgelost met zoo ruim mogelijke pro-
ductie" (p. 28).

6)    In zijn inleiding tot zijn "Economics of Welfare" schildert hij de taak van
den economist als volgt: "I would add one word for any student beginning
economic study who may be discouraged by the severity of the effort which
the study, as he will  find it, exemplified here, seems to require of him. The
complicated analyses which economists endeavour to carry through are not
mere gymnastic. They are instruments for the bettering of human life. The
misery and squalor that surround us, the injurious luxury of some wealthy
families, the terrible uncertainty overshadowing many families of the poor -
these are evils too plain to be ignored. By the knowledge that our science
seeks it is possible that they may be restrained".

7)   Het element van "physical suffering" al toegepast door Willett wordt in
deze analyse door het economische karakter hiervan buiten beschouwing
gelaten. Desondanks resteert nog een belangrijke problematiek.

8)    Ook draagkracht is een van de normen waarnaar de markt in "Schichten"
wordt gedeeld.
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9)   Zie Cassel (p. 610), alsmede Van Berkum, De betalingsbalans (hoofdstuk
5).

10)  Zie in dit verband Keynes waar in een uitvoerige behandeling het tegen-
overgestelde resultaat zou blijken (Treatise on money). Het probleem zelve
is te complex om hier nader op in te gaan. Voorts Van Berkum inzake de
Koopkrachtspariteittheorie (Betalingsbalans).

11) Wij doelen hier op politieke macht, specius van het genus macht. Deze
vorm van macht wordt door Van den Tempel elders omschreven: "de
macht van publiekrechtelijke organen in een staatsverband...., welke macht
zich uit door autoritaire handelingen dier organen. De staat, resp. hetstaatsbestuur is uiteraard het voomaamste van die organen" (p. 42, "Macht
en economische wet"). Alhoewel principieel onderscheiden van de econo-
mische macht, welke zich realiseert in de ruil is een zeer enge samenhangaanwezig tusschen deze vormen. Van den Tempel gaat hier op p. 42 e.v.
nader op in.
Ook al zullen wij in den loop van het volgende niet de nadruk leggen op deverschillende vormen der macht welke aangewend worden in het kader
eener risicopolitiek, principieel staat vast, dat wanneer deze uitgaat van de
publiekrechtelijke organen in een staatsverband, primair sprake is van
politieke macht. In zooverre van den anderen kant bijv. ondernemers -of
arbeiders - gemeenschappen in het kader van de ruil machtsinvloeden
uitoefenen, is sprake van economische macht.

12)  Zie o.a. naast de algemeene literatuur omtrent de sociale wetgeving:
J.P. de Vooys, F. de Vries en Th. van der Waerden: Praeadviezen voor de
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over de vraag:
"Kan verbindend-verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten worden
aanvaard?",   1927.
S. Mok: Het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, 1939.
L.G. Kortenhorst en H.J. van Rooy: De C.A.0., juridisch en sociaal
economisch, 1930.

13)  De opvattingen van Cassel hieromtrent zagen wij in het voorafgaande.
14)   Ongetwijfeld is dit voor den "modernen" mensch minder beperkt dan voor

zijn voorvaderen, het feit zelve is niet te loochenen. De ontwikkeling der
moderne onderneming versterkt dit verschijnsel. Groepen van arbeiders
worden in toenemende mate aan de onderneming gebonden.

15)  Zie in dit verband ook Pigou, "Wealth and Welfare", p. 119.
16)  De Nederlander heeft deze leiding helaas te zeer aan den lijve moeten

ondervinden.
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17)  Zie 'Het vraagstuk der Werktijdverkorting' van Cobbenhagen, Utrecht
1935.

18)   Zie o.a. Cobbenhagen: "Economische oorzaken van de moderne werkloos-
heid",  Tilburg  1934.

19)  Zie in dit verband Cobbenhagen: Rationalisatie en werkloosheid, Tilburg
1934, waarin de opvatting i.c. de onhoudbaarheid der zgn. compensatiethe-
orie wordt behandeld.

20) Pigou beperkt zijn beschouwing  tot  de zgn. "mutual insurance".   Het  is
duidelijk dat het effect ook bij de niet "onderlinge" verzekering het zelfde
is. Het karakteristiek van de "mutual insurance" is slechts dat de risico-
overdracht minder volledig is. Hierin wordt risico niet gesubstitueerd tegen
kapitaal en arbeid, doch tegen minder kapitaal en arbeid + een kleiner
risico.

21)   Over de practijk der werkloosheidsverzekering zie H.J. Morren: De prac-
tijk der Werkloosheidsverzekering.

22)   Interessant is in dit verband de mores in deze in de sfeer der gilden. Daarin
bestonden op dit gebied belangrijke voorzieningen.

23) De algemeene maatregelen van de overheid ten aanzien van veiligheid,
rechtszekerheid e.a. in het algemeen zijn uiteraard historisch eerder. Wij
meenen deze binnen dit kader buiten beschouwing te kunnen laten.

24)   Opkomst van tijd- en vermoeidheidsstudies, de invoering van "wetenschap-

pelijke" rustpauzen e.d.

25)     Zie  in dit verband o.a.: Pigou "Wealth and Welfare",  Part  IV,  chap.  II.

26) Vergelijk wederom Smith. "The neglect of insurance...  is  in most cases,
the effect of no such nice calculation but of mere thoughtless rashners and

presumpterous contempt of the risk" ("Wealth of Nations", p. 97).

27)  De economische beteekenis van deze verzekeringsvorm is duidelijk, wan-
neer men zich realiseert dat alleen de wet van 1921 in 1939 (31-12)
195.025 verzekeringsplichtige ondernemingen omvatte, met 1.384.586

typen werklieden (dit is 300 arbeidsdagen) en een verzekerd loonbedrag
f 1.480.347.000.- (Statistisch Zakboek  1941,  p. 96, waarin ook verdere

gegevens aanwezig zijn), in het bijzonder wanneer men daartegenover stelt
het totale bedrag van het inkomen in Nederland U 3.009.866.000,-). Zie
ook Statistisch Zakboek 1941 (p. 101).

28) Het algemeen economisch belang maakt hier de monopolistische overheids-

instelling beter geschikt dan de particuliere onderneming.
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29)  In Duitschland was in oorlogstijd van een propaganda ten aanzien van de
spaarzin sprake in relatie tot het gevaarlijke aspect van de zgn. zwevende
koopkracht, resultante van een toenemend "producers' en consumers' rent".
Primair was niet het doel de draagkracht van den enkeling te vergrooten,doch het gevaarlijke aspect van de zwevende koopkracht te bestrijden. Hetverwondert eenigszins dat de slaafsch navolgende Nederlandsche "leiders"
dit proces hier niet geintroduceerd hebben.

30) Zie in dit verband o.a. Pigou, "Principles of Welfare", p. 28/30, p.715/717.

31) Zie Cobbenhagen: "De verantwoordelijkheid in de onderneming" (in het
bijzonder Hoofdstuk II).

32) Een typische grief, als zou de grootonderneming in ruimere mate voordeel
trekken van de "steun"maatregelen, ligt dan ook gefundeerd in een onvol-
doende onderscheid tusschen deze beide vormen.

33) Vergelijk Hoofdstuk III, § 4.

34) Men bedenke de moeilijkheden bij de baksteenindustrie.

35)  In de propaganda voor het electriciteitsverbruik liggen ter illustratie zeker
humoristische elementen. In de vooroorlogsche jaren (overvloed) werd
steeds op het beperkte electriciteitsverbruik van strijkijzers e.d. gewezen;in de Tweede Wereldoorlog (schaarschte) werden deze als de groote electri-
citeitsverslinders voorgesteld.

36) Men denke aan de ddconfiture der Koninklijke Hollandsche Lloyd.
37) Knight's combinatie van "diffusion" en "consolidation".

38) Vergelijk Pigou hieromtrent.

39)   Zie o.a. Marshall, p. 135 noot, waarin de tegenstelling "gambling" - "insu-
rance" duidelijk geteekend wordt.

40) Vergelijk Hardy "the Ethics of Gambling"   in   "Risk and Riskbearing",
1923.

41)  Zie in dit verband Weber, § 24, no. 1, p. 277.

42) Men vergelijke Schumpeter, Julius Wolf e.a.
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Samenvatting

De inhoud van het voorafgaande kwam tot stand in het tijdvak 1943-1944.

Op velerlei gebieden van het leven komt men het phenomeen van het risico
tegen. Het heeft in het spraakgebruik een negatieve klank; men voelt het aan als
een afwijking van het normale.

Als eerste taak werd gesteld, na te gaan hoe er in de geschiedenis der economie
als wetenschap met het risico is omgegaan.

Uiteraard is gestart bij Adam Smith, de man die, zoals algemeen wordt aangeno-
men, de economie tot wetenschap verhief. Zonder het risico centraal in zijn werk
te stellen, raakt hij toch het merendeel der vraagstukken, waarmee men in de
literatuur in latere tijden het risico zal verbinden, aan. In de verdieping van de
deelonderwerpen nadien komt men toch niet veel verder en het moet tot in het
begin van de twintigste eeuw duren voor de problematiek rond het risico een
meer algemeen karakter krijgt.

Waarmee werd het risico zoal verbonden en welke nieuwe begrippen deden
daarmee hun intrede?

Het belangrijkste verband was dat van het risico met de kapitaalverschaffer-
ondernemer en zijn inkomen. Bij Smith, en velen na hem, is dit aanwezig. Deze
figuur "ondernam" en droeg daarvan het risico.

Zolang kapitaalverschaffing en ondernemen in ddn hand samen zijn, hoeft dit
niet tot problemen te leiden. Het werd dit, toen Clark de zogenaamde "empty-
handed" ondernemer introduceerde, wat wil zeggen een ondernemer die geen -
financieel - risico kan dragen.

Schumpeter brengt in zijn klassieke werk rond de ondernemer dit al tot leven.

Belangrijk was vervolgens de onderscheiding van risico naar berekenbaarheid.
Enerzijds risico's die massaal en met een zekere regelmaat voorkomen, waar-

op de Wet van de Grote getallen toepasbaar is en aldus berekenbaar zijn, ander-
zijds die waar noch die regelmaat noch de massaliteit voorkomt, en dus van
berekenbaarheid geen sprake is. Von ThOnen bracht deze onderscheiding syste-
matisch naar voren, maar het idee, aan de hand van de praktijk, bestond bij
velen, die dit verder verdiepten.

Het belang van deze onderscheiding was daarom zo groot, omdat deze de moge-
lijkheid bood tot objectivering, wat weer de gelegenheid gaf risico tot kostenele-
ment te reduceren en zo in te passen in het klassieke prijsvormingsproces.

Daarmee was het risico tot iets normaals teruggebracht en kon het door de
klassieken zo belangrijke principe der kosten gehandhaafd worden.

Dit weer leidde af van het feit,  dat er nu eenmaal ook risico's waren die niet



berekenbaar waren; daarbij hielpen geen kunstgrepen.

Pigou komt nog met een belangrijke bijdrage door naast het risico het begrip"uncertainty" te introduceren, met name verbonden met de dracht ("uncertainty
bearing"). Uiteindelijk brengt hij dit echter in de "berekenbare" sfeer, hetgeenons weinig verder brengt. De grote vooruitgang kwam tot stand door het werk
van Knight die met de Clarkse conceptie van een scheiding in een statische en
een dynamische economie, het beklemmende raamwerk van de kosten, doorbrak.

Het maakte hem mogelijk niet alleen een eigen theorie van de ondernemerswinst
te ontwikkelen, doch daarnaast het terrein van de studie van het risico te verbre-
den.

Knight's naast elkaar stelling van "risk" en "uncertainty" - in de vorm vanberekenbaarheid versus onberekenbaarheid - heeft nieuwe sporen getrokken in destudie van de economie, met name die van het risico.
In de beoefening van de economische wetenschap in Nederland, heeft in het

bijzonder Cobbenhagen dit pad verder geeffend.

De inmiddels ontstane begrippenwereld wordt in Hoofdstuk II verder onderzocht
en  zo nodig nader verklaard. Het risico wordt niet ontdaan  van de negatieveklank, maar ook niet losgemaakt van het feit dat het ook de basis kan zijn vaneen positief effect.

Vraag wordt dan, hoe zich het risico in de samenleving manifesteert, hoe delasten (lusten) ervan hierover worden verspreld.
Risico's voortspruitende uit de maatschappelijke organisatie van het economi-

sche leven, verdeelden wij in het ondernemings- en het inkomensrisico. Deze
vormen omvatten evenzeer de zogenaamde functionele risico's, waardoor een
vrij sluitend beeld kan worden verkregen.

De verdeling van het risico vindt onder de verschillende deelnemers van het
economische leven plaats. Van onderneming tot onderneming, van inkomenstrek-
ker tot inkomenstrekker, van onderneming tot inkomenstrekker, terwijl binnen
de onderneming als samenwerkingsorganisatie nog een eigen verdeling plaats-vindt. Dit alles dan nog gezien vanuit een rationeel economisch handelen. Komt
namelijk daarnaast de factor "macht" in het geding, dan kan dit proces in essen-
tie gewijzigd worden. Door de factor macht kunnen bepaalde risico's getlimi-neerd worden; niet alle. Het dragen van risico's, resultaat van een verdeling, kandoor macht niet ge81imineerd worden, wel een andere vorm gegeven.Het streven naar een simpele blauwdruk van een maatschappelijke risicoverde-
ling kan dan ook als een illusie worden beschouwd.

In het volgende hoofdstuk wordt weer teruggekeerd naar de heersende theorie,voornamelijk weergegeven door Heller in zijn "Theoretische Volkswirtschafts-lehre" 1927.
Een object waaraan enig risico kleeft, heeft in de waarde- en prijsleer een
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lagere waardering en, aangezien waardering de economische ondergrond van de
prijsleer is, een lagere prijs. In het prijsvormingsproces, tussen de prijsgrenzen,
treedt, wanneer het risico berekenbaar is, geen enkele afwijking van het normale
OP.

Wel is dit het geval wanneer sprake is van een onberekenbaar risico. Het
gebrek aan enige objectieve waardering bij de marktpartijen belemmert een
volwaardig prijsvormingsproces. De wetmatigheid van de grenslagen (Grenz-
schichten) wordt verlaten. Het proces nadert een geisoleerde ruil.

Aangezien de moderne inkomensleer ontwikkeld is tot een prijzenleer, kan
men voor groepen van inkomenstrekkers tot een analoge oplossing bij de incalcu-
latie van het risico komen als hierboven gesteld. Probleemgebied wordt ook hier
het inkomen, gebaseerd op het onberekenbare risico, met het inkomen van de
ondernemer als voorbeeld.

Ook bij de arbeid komt naast berekenbaar, onberekenbaar risico voor, veelal
afhankelijk van de gekwalificeerdheid. In het algemeen echter blijft de arbeid een
vrij onbelangrijke risicodrager.

Anders is dat bij het kapitaal. In dit geval speelt de handel (i.c. het bankwe-
zen) een opvallende rot. Hier wordt de markt in tweeen gedeeld met volkomen
verschillende vragers en aanbieders.

Een risicopremie als beloning van kapitaal is een gegeven, dat reeds bij Smith
voorkomt en het economisch weten nimmer verlaten heeft.

Voornamelijk dient deze gezien te worden als beloning voor verlies van
kapitaal. Met de introductie van de zogenaamde "emptyhanded" ondernemer
wordt het kapitaal tot de belangrijkste risicodrager in de literatuur.

Het inkomen van de ondernemer is gerelateerd aan het onberekenbare risico,
veelal onder  de naam "uncertainty". Van belang  is  bij de verklaring  van  deze
inkomensvorm te onderscheiden in ondernemingswinst en ondernemerswinst. Niet
de ondernemerswinst maar de ondernemingswinst is correlaat voor risico. Uit die
winst krijgen meerderen een deel. De kapitaalverschaffer voor de dracht van het
risico, de ondernemer voor zijn politiek jegens het risico (het nemen en het weer
beperken, waar mogelijk) en zelfs als derde, de hoog gekwalificeerde arbeider,
de directe steun en toeverlaat van de ondernemer, hier geen prijs meer als ver-
klaring, maar een residu.

Geen prijs. want er is geen markt, geen massaliteit. De figuur van de onder-
nemer brengt ons tot de onderscheiding in de abstractie-vormen van statica -
dynamica, waarin enige plaats voor het risico is ingeruimd.

Het staticabegrip, door Clark in de economie geintroduceerd, kenmerkt zich
door de afwezigheid van enige winst. Als dat zo is dan zou de statica risicoloos
zijn. Knight aanvaardt wel risico's maar afhankelijk van de berekenbaarheid.
Onderscheiden zou kunnen worden in statische respectievelijk dynamische risi-
co's. Veel verder brengt ons dit niet. De rol van het risico moet dan in dit thema
als uiterst beperkt worden gezien.

De abstractievorm van de dynamica brengt ons het element van verandering,

van beweging. Van die verandering, van die beweging in het economische leven

is de conjunctuur 66n van de meest indringende. Te voorzien is deze niet, is
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aldus onberekenbaar, hetgeen een belangrijk maatschappelijk risico aangeeft, het
conjunctuurnsico.

Aan de deelnemers van het economische leven stelt dit hoge eisen. Van deondernemer in het bijzonder, wordt de instandhouding van het eigen instituutdoor een scherpe risicopolitiek gevraagd. Doch ook op de andere deelnemersdrukt het risico, in het bijzonder de zwaksten, de arbeid. Hiermee komt dewaker van de zwaksten, de staat, ten tonele, die met economische doch ook
niet-economische maatregelen bescherming moet bieden. Aandacht wordt besteedaan de mogelijkheid de druk van de conjunctuur te verzwakken. Tot hoe ver? Devraag:  "How  far to  go".

In de conjunctuurtheorie zelf komen in toenemende mate psychologischeelementen, mede ter verklaring, naar voren. Edn daarvan is verbonden aan het
vraagstuk van het sparen, een onderwerp dat wij ook in het kader van de risico-
problematiek, in de theorie zagen. Hoe groter men de risico's ziet voor detoekomst te zorgen, des te meer aanleiding er is tot sparen, hoe kleiner hoe
minder.

In de opgaande conjunctuur, fase van optimisme, ziet men het risico klein,reden tot afzwakking van het spaarproces, in de neergaande het omgekeerde. In
het algemeen moet de leer van het sparen antwoord geven op de vraag, wat er
de  regulator van is. "Klassiek"  is het antwoord gelegen  in de "profit". Zonderdeze is er geen motief tot kapitaalvorming, tot sparen.

Langzamerhand zijn andere elementen ingeslopen: intellect, moraal, familie-
affectie, die alle culmineren in een reactie van Cassel: de meest algemene oor-zaak van het sparen is de noodzaak voor de toekomst te zorgen. Toekomst -
ongewis vol risico's - nopen tot sparen; het directe verband sparen - rentevoetwordt aldus verbroken. Nu zijn sparen en kapitaalvorming niet synoniem. Hetsparen leidt tot twee functies: risicodracht en "waiting". Voor "waiting" is in het
verdelingsproces een inkomen weggelegd, ook voor risicodracht. Is het dan niet
logisch, wanneer, voor "waiting" een produktiefactor is weggelegd, deze ookvoor "uncertainty-bearing" te reserveren. Pigou deed dit.

Het is de vraag of de economische theorie daardoor meer mogelijkheden krijgtter verklaring van de economische werkelijkheid. De leer van de produktiefacto-
ren, waarin het risico zeker "recht" heeft te worden opgenomen, is echter zelf
nauwelijks een bron van kennisvermeerdering.

De verdelingstheorie volgens de functionele toerekening is ondergeschikt aan
een personele, waarvoor toch eigenlijk de oplossing wordt gevraagd.Wanneer hiermede het meer theoretische gedeelte van deze studie kan worden
afgesloten, wordt de blik op de praktijk van het economische Ieven gericht.Reeds in de prille aanvang van deze studie werd gesteld, dat het risico in de
praktijk van het leven zo'n grote rol speelt. Sinds het schrijven van die zinsnedeen deze samenvatting, blijkt dit nog steeds het geval!Om hier een blik in te werpen, hebben wij onze keuze laten vallen op dehandel en de overheid. Het is verwonderlijk dat in de Nederlandse economischeliteratuur de handel zo'n beperkte plaats is toegemeten, niet alleen in macro-eco-nomie, alsook in micro-economie. Dit, terwijl Nederland toch een handelsland
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bij uitstek wordt genoemd.
Aan het ontstaan van de plaats van de handel in het maatschappelijk econo-

misch verkeer is hier mede daarom een ruime plaats toegemeten. Handel wordt
uiteindelijk omschreven als de georganiseerde goederenoverdracht van producent
tot consument, een functie waaraan vele risico's moeten kleven. Die georgani-
seerde goederenoverdracht en het, in simpele vorm, weerstanden overwinnen van
tijd, plaats, kwantiteit en kwaliteit, waarvan elk element ti/d kost, sluit de moge-
lijkheid van verandering van data in: risico's. Om deze te overwinnen zien we
deelfuncties ontstaan, door de "berekenbare" risico's van de verzekering, de
"onberekenbare", van de speculatie.

Of deze vormen in de praktijk als zelfstandige functies opereren, is een twee-
de zaak. Dit impliceert dat ook risico's niet op deze wijze worden opgenomen en
deze blijven drukken op de handel. Natuurlijk zal, naar intensiviteit van het
risicogebeuren, politiek bedreven moeten worden, maar op enigerlei wijze blijft
de dracht noodzakelijk. Dit vereist kapitaal en nu blijkt in de praktijk dat de
beschikking hierover in de handel veelal zwakker gestructureerd is dan econo-
misch wenselijk. Sociale aspecten leiden ertoe, dat de waker van het menselijk
welzijn, de overheid, haar intrede doet in de risicoproblematiek en daarmede de
factor macht als risicopolitiek-instrument.

In de taak van de overheid in het algemeen (Weve) ligt er voor de gemeenschap
ook een deeltaak op het gebied van de welvaart.

Pigou heeft dit begrip weer een impuls tot studie gegeven door aan de over-
heid het recht toe te kennen de welvaart harer gemeenschap na te streven. In het
kader van deze studie, geschiedde dat onder de gehanteerde gezichtspunten:

* Risicoaanvaarding
* Risicobeperking
* Risico-afschuiving* Vrijwillige risico-overdracht
* Risicodracht

een en ander toe te passen op het inkomens- en het ondernemingsrisico, als
belangrijkste risicovormen.

Drie facetten van deze risicovormen worden onder de loupe genomen, te weten:

* het prijsrisico
* het afzetrisico
* het functionele risico.

Zien we bij de behandeling van de overheid in relatie tot het inkomensrisico een
langzame ontwikkeling tot een sociale wetgeving - van Armenwet tot de Wet op
de Collectieve Arbeidsovereenkomsten - in het geval van het ondernemingsrisico
overheerst toch het incidentele karakter, voornamelijk als een optreden jegens
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disproportionaliteiten, het voorkomen van een "Crisis" als die van de dertiger
jaren. De eerste Ordeningswetten mogen we meenemen, met een effect ten
aanzien van beide risicovormen.

De vraag wordt wel actueel naar de grenzen van een overheidsingrijpen, naar de
grenzen ener risicopolitiek.
Op verschillende plaatsen werd de vraag gesteld, hoe ver te gaan, "how far to
go", met hoeveel risico te leven. Een belangrijke grens in een risicobeperkings-
politiek is gelegen in de vraag in hoeverre deze een welvaartsbeperkende invloed
uitoefent. Is dit laatste als zodanig, moeilijk te aanvaarden, risico's verkleinen,
onzekerheid verminderen door het meerdere weten, met andere woorden, substi-
tutie van risico tegen "weten en kunnen", biedt brede perspectieven.

Tenslotte raakt enig ingrijpen de mens zelve: het leven moet toch nog interes-
sant genoeg blijven of zoals Knight het uitdrukt: "Man's chief interest in life is
after all to find life interesting, which is a very different thing from merely
consuming a maximum amount of wealth" (p. 310).

In de verdeling van het risico over de maatschappij zijn grenzen gelegen. In het
begin zien we het risico verbonden aan de handelende mens. Hij draagt de goede
en slechte resultaten van de zelfstandige beslissing zelf. In de ontwikkeling als
gevolg van arbeidsverdeling ontstaat een afhankelijkheid, waardoor de handeling
van de Edn in de gevolgen (risico) haar weerslag vindt bij de andere. Het risico
is daardoor niet meer terug te brengen naar de oorzakelijke handeling. In deze
samenwerking moet een overheid wel haar taak onderscheiden.

Noch het individualisme als maatschappijvorm, noch het collectivisme, kan
ons in deze een oplossing verstrekken. We zullen ons telkens weer de vraag
moeten stellen: How far to go? met als decor de eeuwige strijd tussen zelfverant-
woordelijkheid en gemeenschapsverantwoordelijkheid.
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Summary

The contents of the precee(ling dissertation was developed and written down
during the risk-laden period 1943-1944.

We encounter the phenomenon of risk in many different facets of life. Col-
loquially it has a negative tone, it is perceived as a deviation from the normal.

The first task set was to check how,  in the history of economics as a science the
subject of risk had been dealt with.

Of course the starting point was Adam Smith, the man who, it is generally
accepted, raised the study of economics to a science.

Without giving the concept of risk a central place in his works, Smith addressed
most of the major issues, which in later literature would be included.

In subsequent studies of separate aspects of risk, little progress was made and it
takes until the beginning of the 20th century before the issues related to risk
receive a more general recognition. The most important connection to risk was
that of the provider of capital entrepreneur and his income. Smith and many after
him recognised this. This person undertook the business and carried the risks
thereof. So long as the provider of capital and the entrepreneur are one and the
same, no problems arise.

However, when Clark introduced the "empty-handed" entrepreneur, i.e. an
entrepreneur who is incapable of carrying a financial risk, further analysis was
required.

Schumpeter, in his classical work on the entrepreneur, brings this to life.

The next important task was the differentiation of risk according to the degree of
predictability and therefore of calculability.  At one extreme are groups of events
which occur, often frequently and with a certain regularity, and in respect of
which the laws of statistics will be applicable. At the other extreme are
individual events which occur neither frequently nor regularly. These risks are
unpredictable and cannot therefore be calculated. Von Thunen systematically
brought forward this differentiation, however from practical experiences the idea
had occurred to many other people who delved further into the subject.

The importance of differentiation was great because it offered the possibility
of objectivity which  in turn' allowed the reduction of risk to a cost factor.  Thus
risk could be incorporated into the classical process of price setting.  With that,
risk was returned to the normal and the principle of costs, which was so
important to the classics.

However, this again distracted from the fact that there were risks which could



not be calculated, no tricks could avoid this!
Pigou made an important new contribution to the discussion by introducing

next  to  risk the notion of "uncertainty" notably in connection  with " uncertainty
bearing".

However, in the end he brings it into the realm of calculation which doesn't take
us any further.

Major progress came with Knight's work, who, using Clark's conception of a
distinction between a static and a dynamic economy, broke through the
oppressive framework of cost theory.

This made it possibile for him not only to develop his own theory of profit but
also to broaden the field of the study of risk.

Knight's setting of risk against uncertainty, - the calculable versus the
incalculable - has opened new paths in the study of economics especially on the
subject of risk. In the practice of economic research in the Netherlands,
Cobbenhagen especially has paved this way further.

In Chapter II the concepts to date in the field of risk are examined in more detail
and were necessary are explained. Risk doesn't lose its negative tone but it is
also not dissociated from the fact that it can be the basis for a positive effect.

The question is, therefore, how risk manifests itself in (economic) society and
how the burdens arising therefrom are distributed.

Risks arising from the social organisation of economic life can be grouped into
enterprise-risks and into income-risks. These groups include the so-called
functional risks and therefore a rather complete picture can be obtained.

Risk is distributed amongst the various participants of economic life.

From enterprise to enterprise, from income earner to income earner, from
enterprise to income earner, while within each enterprise a separate distribution
occurs. All this is seen from a perspective of rational economic choices.

Should at the same time "power" come into play, distribution can be
fundamentally affected. Because of the power factor some risks can be
eliminated, but not all.

The burden of risk, the result of distribution cannot be eliminated by power, but
it can be given another form.

The endeavour to create a simple generally applicable blue-print of risk
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distribution can be therefore treated as an illusion.

In the next chapter we return again to the prevailing theory mainly set out by
Heller in his "Theoretische Volkswirtschaftslehre",  1927.

An object to which any risk is attached has, in the value- and price doctrine,
a lower valuation and since valuation is the economic basis of the price doctrine
it gives a lower price. The price setting process which sets a price between the
price boundaries always proceeds normally when the risk can be calculated.

This is not the case however when it concerns a risk which cannot be calculated.
The absence of any objective valuation method by both market parties hinders a
perfect price determination process. The absoluteness of the price boundaries is
abandoned and the process approaches an isolated exchange.

Since today the income doctrine has developed into a price doctrine, it is
possible to arrive at an analogous solution for groups of income earners for the
compensation for risk.

The problem area here is also the compensation for the incalculable risk, with
the income of the entrepreneur as an example. Employees also bear
unpredictable risks, often dependant on their qualifications. In general, however,
labour is a rather unimportant risk bearer.

With capital it is different. In this respect commerce (in this case banking) plays

a striking role. Here the market is divided into completely different suppliers and
demanders.

A risk premium as a reward for capital is a feature which can be found in
Smith's work and has since, never left the economic scene.

This premium can mainly be seen as a compensation for potential loss of capital.
With the introduction of the "empty-handed" entrepreneur, capital becomes the
most important risk-bearer in economic literature.

The entrepreneur's income is related to the undeterminable risk, often referred
to as uncertainty. It is important to make a distinction in this statement between
entreprise profit and the entrepreneurial reward. Only the first correlates to risk
from which profit various parties receive a share.

The provider of capital for the bearing of risk, the entrepreneur for his policy
towards risk, (taking and limiting where possible) and also as third party the
highly qualified employee, the direct support of the entrepreneur. Here there is
no longer a price determination as explanation but a residue. No price because
there is no market; no market because each enterprise is unique.

The entrepreneur himself brings us to the differentiation between static and
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dynamic forms which give rise to risk. The static concept introduced in
economics by Clark is characterized by the absence of any profit. If that were
the case, static forms would be without risk.

Knight does accept risks but only if calculable. A distinction could be made
between static- and dynamic risks. However, this subject doesn't get us muchfurther. The role of risk therein should be considered extremely limited.

The abstract form of dynamics brings us the element of change, of movement.
Of all the changes, the movements in economic life, changes in business

cycles are the most penetrating. These changes cannot be foreseen, therefore
cannot be calculated, which indicates a significant risk to society, the
conjunctural risk.

The risk is highly demanding of the participants in economic li fe. Particularly onthe entrepreneur who must ensure the continuation of his enterprise by sharp risk
management. But this risk also bears down on all the economic participants and
is specially felt by the weakest, the employees.

Therefore the guardian of the weakest, the State, often comes into action with
economic and other measures to provide for their protection.

Attention is paid to the possibilities to reduce the burden from the business cycle
but  in this regard the question is asked:   "How  far  to  go?"

Increasingly in the doctrine itself, psychological factors are revealed as part ofthe explanation for change. One such factor is connected to the problem of
savings, a subject we also saw in economic theory in connection with the nature
of risk. The greater the risk that people are not able to take care for the future,
the more reason there is for saving, the smaller the risk, the lesser the
motivation.

In an expanding economy, the optimistic phase, people view this risk as small,which causes a weakening of the savings process. When the economy is
contracting one sees the opposite reaction.

In general, the theory of savings should provide the answer as to what the
economic regulator is. "Classically" the answer lies in the profit. Without profit
there is no motive for the formation of capital; for savings.

Gradually other elements crept in; intellect, morality, family-affection, all ofwhich resulted in Cassel's reaction: The most general reason for saving is thenecessity to take care for the future. The future - the unknown - and many risks
- compel people to save. The direct connection between the level of savings and
interest-rates was thus broken.

220



Now savings and capital formation are not synonymous. Saving has two
functions, the bearing of risks and waiting. In the distribution process an income
is set aside for waiting as well as for risk bearing.

Is n't it logical then that if a production factor is defined for waiting, this should
also be done for uncertainty bearing. Pigou did this.

It is a moot point whether economic theory should develop in the direction to
explain reality since the theory of production factors itself (in which risk
certainly has the right to be included) can hardly be described a source of further
knowledge.

The functional allocation basis in the distribution- of income-theory has to be
replaced by a personal allocation for which the solution is required.

After the more theoretical part of this study is concluded, attention is turned
towards the everyday practice of economics.

At the very beginning of this study it was noted that risk plays a major role in
daily life. Since the original writing of this sentence (1943) to the preparation of
this summary (1994) it has not lost any of its validity. Trade and government
have been selected for a more detailed examination of this role.

It is amazing that in Dutch economic literature such limited attention is given to
trade, while The Netherlands is recognized as a pre-eminent trading nation. This
is true for both macro-economics and micro-economics.

The origin and place of trade in economic life has therefore been given
significant attention. Trade is eventually defined as the organised transfer of
goods from producer to consumer; a function which carries many risks.  The
organised transfer ofgoods, including the issues (in simple form), place, quantity
and quality takes time. Thereby allowing the possibility of changes in data. To
overcome these risks we see the emergence of specialisations; insurance for the
calculable risk and speculation for the incalculable.

However, whether these specialisations actually operate in practice as
independent functions is a second question. Where risks cannot be mitigated in
this way, they remain as an impediment to trade.

Of course, dependent on the severity of the risks, political actions will be
required, but some way or other the risks must be borne. This requires capital
and, in practice, it now appears that capital for trade is often less readily
available than is economically desirable.

Social considerations (e.g. employmenO caused Government to enter the arena
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of risk management. And thereby introduced (politicaD Power as a new riskinstrument.

The general responsibilities of Government (Weve) include, in the eyes of
society some responsibility for their welfare. Pigou has given this perception an
additional impulse for study by acknowledging responsibility of Government tostrive for the improvement in the welfare of its people.

Within the limitations of this dissertation a study has been made of the following
aspects:

* risk-acceptance
* risk-limitation
* risk-alleviation / risk-shifting* voluntary risk-transfer
* risk-bearing.

The above have been considered from the perspective of income and enterpriserisks being the most important forms of risk. Three aspects of both income and
enterprise risks are examined more closely, namely:

* price-risks
* demand-risks
* functional risks.

When considering the role of government in relation to the income risk, wenoted a gradual development towards a social legislation - from the Poor Laws
to the Law on Collective Wage Agreements. However, in respect of enterprise,
government action was predominantly only of an incidental character,particularly in respect of disprortionalities and the prevention of crises as hadoccurred in the Thirties.

The first regulatory laws ("ordeningswetten") are also considered in so far as
they have an effect on both risk forms.

The question as to the limits of governmental intervention - as to the limits of
political risk management - is slowly but surely becoming topical. From variousplaces the question was being asked "how far to go" - in the political
management of risk.

A significant limitation to the extent of any risk reduction policy is formed bythe restrictive effect the policy may have on the growth of the welfare of thenation. Should this restriction be difficult to accept, the reduction of risks anduncertainties by increasing knowing, the replacement of risk by knowledge andability, offers a wider perspective.

222



Finally any intervention affects man himself. Life should remain interesting
enough or as Knight expressed it: "Man's chief interest in life is after all to find
life interesting, which is a very different thing from merely consuming a
maximum amount of wealth"  (p 310).

There are also limits within the distribution of risk amongst the economic
community. First we noted the risk connected to the individual entrepreneur. He
bears both the good and the bad results of his decisions himself. Later as a result
of the division of labour a dependancy evolves whereby the results of one party's
actions have an effect on another party. The risk cannot therefore be related back
to the originating action.

Within this economic community government must recognize its responsibilities.

Neither individualism nor collectivism as society forms provide an adequate
answer. Society will have to ask the question time and again "How far to go?"
- against the background of the struggle between individual responsibility and
communal responsibility.

223



Epiloog

Na 50 jaar

In het voorgaande is gepoogd een inzicht te geven in de gedachten van een
"jong" econoom omtrent het risico als element in de economische theorie en
practijk. Tijdstip 1943/44. De Tweede Wereldoorlog had de wereld nog in zijn
greep, in het bijzonder, vermelde "jonge" econoom.

50 jaar later buigt zich deze weer over dezel fde materie,  na een leven waarin
studie, theorie, niet meer tot de eerste prioriteiten des levens behoorde, "sadder
and wiser".

Aan het eind van het interbellum, het sluitstuk van voorgaand onderzoek, was er
ten aanzien van de plaats van het risico in de economische literatuur veel duide-
lijk geworden. Het bestaan wordt niet geloochend; er moet rekening mee worden
gehouden.

Het karakter van het risico heeft in deze literatuur een negatieve inslag: het is
de kans op een negatief effect van enige actie. Reeds vrij vroeg kwam een
onderscheiding in het risico naar voren in berekenbaarheid. 1:let berekenbare
risico werd geannexeerd in de sfeer van de kosten, het onberekenbare bracht ons
op de goede weg naar een verklaring van de problematische ondernemerswinst.

Een doorbraak vond plaats door de publicatie van het werk van F.H. Knight's
"Risk, Uncertainty and Profit" in 1921. Al is het begrip "uncertainty" eerder

door A.C. Pigou in de literatuur geintroduceerd, Knight geeft het de eigen
inhoud van het "onberekenbare". Het begrip risico werd naar de kostensfeer
verwezen, omdat het berekenbaar was. Hij raakte hierdoor het klassieke model
van de economie, waarin het kostenprincipe alomheersend was. Dit laatste was
door alle groten op enigerlei wijze aanvaard, van Smith tot Marshall, van Cassel
tot Wicksell. Epigonen, de zgn. neoklassieken, geholpen door een voortschrij-
dende toepassing van de mathematische methode in de economie, zijn daarbij
niet achter gebleven. Voor hen werd "uncertainty" de vreemde eend in de bijt,
die dus ook naar berekenbaarheid moest worden teruggedrongen, lees kosten.

In zijn dissertatie "Markets, Uncertainty and Decision-making" van 1993, kon
Wubben in zijn historische analyse van de ontwikkelingen in deze eeuw conclu-
deren, dat aan het eind van het interbellum,

"Risk eclipsed uncertainty" (p. 36)
"Uncertainty has become encapsulated in risk theory" (p. 43).

Knight verdween aldus van het toneel.
Het feit echter, dat overeenstemming tusschen theorie (prognose) en practijk

(realiteit), zelden aanwezig bleek, was voor sommigen aanleiding de "uncertain-
ty"-problematiek uit de kast te halen. Zoals te vinden in Wubben's studie hebben
zich in het bijzonder, de na-oorlogse scholen der Oostenrijkers, als ook de (post)
Keynesianen bezig gehouden met het levend houden van het "uncertainty"-be-



grip, door Wubben verwoord in "Edn economische zekerheid: Onzekerheid",'
een conclusie waarmede wij geen enkele moeilijkheid hebben.

Vraag blijft dan, wat er in die na-oorlogse jaren overgebleven is van die "Risktheory" waarvan het bestaan toch in de vooroorlogse periode door eenieder werd
aanvaard. Het voortbestaan van dit gedachtengoed kan worden bewezen door de
uiteenzetting welke J.R.M. van den Brink in 1959 gaf voor zijn mede-economen
van de Tilburgse Alma Mater: "Het risico als wezenselement in ons maatschap-
pelijk economisch bestel" (TAEK-publicatie 1959).

Noch van enige tegenstelling, noch van vooruitgang in vergelijking met voor-
gaande hoofdstukken is sprake. De gehanteerde definitie van het risico sluit aan,
evenzeer als de behandelde problematiek. Ook Van den Brink denkt bij het risico
aan de kwade kansen. Hij onderscheidt:
1. risico waarop de "wet van de groote getallen" van toepassing is  -----

berekenbaar,
2.    waar dit niet het geval is ----- onberekenbaar.
In het eerste geval speelt voornamelijk de figuur van de verzekering een over-
heerschende rol, in het tweede geval betreedt men "het economisch schemerge-
bied der kwade kansen met verschijnselen, die zich onregel,natig of niet massaal
voordoen" (p. 66/67). Uit dit laatste gebied elimineert hij die risico's die overge-
dragen kunnen worden (speculatie) en laat resteren een groep waaronder "perdefinitie het ondernemingsrisico" valt. "De maatschappelijke ontwikkeling in dena-oorlogse periode versluierde het inzicht dat dit risico een wezenselement van
ons economisch stelsel is"2 (p. 70).

Het geheel overziende komen we tenslotte tot de volgende bevindingen:

a.   De studie van risico en "uncertainty" (onzekerheid als goed Nederlands
woord te hanteren) bij de klassieke en neo-klassieke auteurs biedt nog
steeds vele waardevolle aanknopingspunten, waarvan in moderne beschou-
wingen over deze onderwerpen op vruchtbare wijze gebruikt kan worden
gemaakt.

b.      Met name het onderscheid, zoals geleidelijk ontwikkeld, tussen berekenbare
risico's (onzekerheid in engere zin) en onberekenbare risico's (onzekerheid
in eigenlijke zin) blijft bruikbaar.

c.    Terzake van de integratie in de economische theorie van berekenbare risi-
co's zijn in de na-oorlogse periode grote vorderingen geboekt. Een voor-beeld hiervan is de moderne portefeuille- theorie. Het is hier niet de plaats
om deze ontwikkelingen te bespreken.

d.      Voor de niet-berekenbare risico's (onzekerheid in eigenlijke zin) is geleide-lijk aan meer belangstelling gekomen in economische verhandelingen. Omdit type van onzekerheid tot gelding te brengen wordt vaak gebruik ge-
maakt van de scenario-analyse. Een bekend voorbeeld is "Scanning the
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future", CPB, 1992.

Al deze ontwikkelingen markeren de continuiteit in de geschiedenis van het
economisch denken en onderstrepen daarmee het belang van de onderhavige
studie!
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Literatuurllist bli Epiloog

Van  den  Brink,  1.R.M.,  Het   risico  als  wezenselement   in  ons  maatschappelijkeconomisch bestel, Tilburg 1959.

Centraal Plan Bureau, Scanning the»ure, 's-Gravenhage 1992.

Wubben, E., Markets, Uncertainty and Decision-making, Amsterdam 1993.

Noten

1. In een samenvattende beschouwing in het Economenblad (29-12-1993) gebruikt
Wubben dit als "headline".

2. Van den Brink, econoom en politicus, wijt dit (p. 69 e.v.) aan de gevoerde politiekin de na-oorlogse periode. Met name noemt hij "het in versneld tempo opgevoerde
belastingniveau, hetwelk een onvoldoende prikkel tot kostenverlaging inhield,alsmede de vele voorzieningen tot vermijding van een depressie als in de jaren
dertig'. Dit leidde in de na-oorlogse periode tot een vrijwel onafgebroken gunstige
conjunctuur. Er ontstond 'een conjunctuuroptimisme dat uit wetenschappelijk oog-
punt als lichtvaardig moet worden bestempeld".

8
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