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INLEIDING.

Het vraagstuk van de rationalisatie en de werkloosheid heeft al
van ouds voortdurend de belangstelling van politiei, economisten
en sociologen gaande gehouden, in het eene tjjdperk wat meer, in
het andere wat minder. Vooral in een periode, waarin men spreekt,
zooals in den modernen tlid, van den „Untergang am Ueber-
flusz", 1) laat het zoeken naar een bevredigend antwoord op de
vragen of, waarom en onder welke omstandigheden de machine de
arbeiders verdringt of voor hen meer werkgelegenheid sehept, den
menseheloken geest niet los. Het is juist in deze kwellende en
verontrustende paradox, die in onzen tod van teehnische wonderen
den eeonomisehen vooruitgang gepaard doet gaan met uitstooting
van menseheliike arbeidskraehten uit het produetieproces, dat de
sehriiver dezes aanleiding heeft gevonden de oorzaken van de
rationalisatie-werkloosheid en de voorwaarden, onder welke deze
opreedt, nader te bestudeeren.

Een prikkel te meer tot dit onderzoek was gelegen in de om-
standigheid, dat tot op he(len de meeningen der theoretici en
praetiei uiteenloopen niet alleen over het begrip van de ratio-
nalisatie, maar ook over hare werking, zooals typiseh in de leer-
stellingen over de compensatie- en de uitschakelingstheoriean tot
uiting komt.

Deze van elkaar afwijkende meeningen deden de aandacht uitgaan
in de eerste plaats naar de gesehiedenis van de leerstellingen over
rationalisatie en werkloosheid.

Vervolgens leerde een retrospectieve besehouwing van de gevonden
resultaten de beteekenis van de methode kennen voor de be-
handeling van het onderhavige vraagstuk. Om verwijten over het
gemis aan werkelijkheidszin bii het onderzoek te ontgaan en mede

:)  J.A. E.J o h a n n. Amerika. Untergang am Ueberflusz. Berlin,   1932.
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in verband met den opnieuw ontbranden strijd, of in dit geval de
induetieve of de deductieve methode moet worden toegepast, heeft
de sehrijver gemeend ziin standpunt te moeten bepalen en ver-
antwoording over den door hem gevolgden weg van analyse ensynthese te moeten afleggen.

In verband met de verwarring over begrip en werking bleek
het tevens noodig te zijn, begrip en wezen van de rationalisatie
te definieeren, alsmede vast te stellen of er tussehen rationalisatie
en werkloosheid al dan niet een eausaal verband bestaat.

Het onderzoek naar het causale verband had een bevestigende
uitkomst. Daarom moest verder worden nagegaan, of niet in het
maatsehappelijke leven met en door de invoering van de ratio-
nalisatie reaeties worden gewekt, die tot gevolg hebben, dat de
uitgesehakelden weer worden ingesehakeld.

De bevindingen leverden als resultaat op, dat rationalisatie in
de bestaande maatsehappti niet automatiseh de compenseerende
kraehten oproept.

De vraag bleef daarbii vooreerst nog open, of de toepassing van
de rationalisatie in de huidige maatsehappii, zoo zij al uitstooting
van de mensehelijke arbeidskraehten tot gevolg heeft, dan toeh niet
met een vermeerdering van de algemeene welvaart te samen kan
gaan. Zoo dit inderdaad het geval moeht zijn, ware nader te ver-
antwoorden, of deze op zuiver economische gronden verdedigbare
stand van zaken, zelfs bij een juiste verdeeling van het surplus
mede onder de uitgesehakelden, ook soeiaal en ethiseh wensehelijk
is. Het gaat daarbii om de beoordeeling, of de onbeheersehte
economisehe werking van de rationalisatie in de huidige maatsehappij
voor den menseh een zedeljjk goed is.

De bevestiging of ontkenning van deze wensehelijkheid is ook van
wezenliike beteekenis voor het vraagstuk der voorkoming der
rationalisatie-werkloosheid. Want in het geval van ontkenning heeft
het pas zin om te onderzoeken op welke wijze deze werkloosheid
kan en moet worden voorkomen. De eventueele conelusie over de
noodzakelijkheid van de voorkoming leidt derhalve aan het slot tot
de beantwoording van de vraag, hoe de voorwaarden er dan w61
uit moeten zien om den mensehelijken arbeid en de productie in
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verband met de veranderde teehniek zoo te kunnen riehten, dat de
algemeene welvaart binnen het kader van het algemeene welzijn
van den mensch er door wordt bevorderd. Alleen een eeonomisehe

orde, die het welvaartsdoel ondergesehikt weet te maken aan het
hoogere levensgeluk van den menseh en derhalve de afzonderltike
doeleinden van mensch en gemeensehap in juiste synthese weet te
vereenigen, zal prineipieel aanvaardbaar zijn.

Hiermede is de gedaehtengang gegeven, welke den band legt
tusschen de versehillende hoofdstukken.

)



EERSTE HOOFDSTUK.

DE GESCHIEDENIS
VAN DE ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN OVER HET
VRAAGSTUK RATIONALISATIE EN WERKLOOSHEID.

A.

De populaire beschouwing van de leerstellingen over den
invloed van de machines op de werkgelegenheid bij de

mercantilisten.

Vanaf den vroegsten tiid van de eeonomie koesteren de staats-
lieden en de economisehe schrijvers volle belangstelling voor het
vraagstuk van de werkloosheid tengevolge van arbeidsbesparing.
Reeds bil de mereantilisten worden ook voor onzen tijd interes-
sante, populaire besehouwingen aangetroffen over den invloed
van de productieverbeteringen op het getal van de tewerkgestelde
arbeiders. Bii de klassieke school in de eeonomie komt eehter het
vraagstuk van de uitschakeling van arbeiders uit het produetie-
proces door invoering van betere machines eerst tot theoretisehe
verdieping.

De praktisehe politiek van de mereantilisten is hoofdzakelijk
ingesteld op het versehaffen van werk aan vele handen. Het
vergrooten van de goederen-voorraden komt pas op de tweede
plaats. De mensehen zijn bij hen subject van economische
handeling. „Tote Giiter auf Kosten der lebendigen Menschen zu
erzeugen  gilt als unsinnig". 1)    Daarbii  komt,  dat de mercantilisten
in hun denkwijze teleologiseh zijn. In dit opzieht ziin zii wezen.
lijk onder den invloed van de theoretici en zedenmeesters van
de middeleeuwen gebleven. De winst, ofsehoon op zich zelf ge-
oorloofd, moeht geen norm in zich zelf zijn, maar moest gericht
worden op het onderhoud overeenkomstig stand en andere

1  S o m b a r t   II -2   blz.   926.
1
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zedeliike doeleinden. Daarom ontbrak de groote driifveer om
goederen in bepaalde handen op te hoopen. Doelbewuste methoden
om den concurrent te benadeelen of de prijzen te drukken waren
streng verboden.

Beperkt winststreven, in toom gehouden coneurrentie en voor-
namelijk het streven naar werkverruiming doen de mereantilisti-
sehe politiek wantrouwend staan tegenover alles wat de mensehen
van hun broodwinning zou kunnen berooven. Om deze redenen
ziin zij in het algemeen afkeerig van de invoering der machines,
die arbeid sparen. C o l b e r t b.v. besehouwt de uitvinders  van
machines, die de arbeiders uit hun werk zetten, als „ennemi du
travail, par lequel   il (C o l b e r t)s 'efforee de faire vivre   hon-
n6tement le peuple". 1)

Om rechtvaardig tegenover de mereantilisten te bluven, moet
vermeld worden, dat hun bezwaren geenszins de machines zelf
golden, waarvan zij wel degeliik de gunstige werking op zieh
zelf zagen. Zii kantten zieh alleen tegen het onmaatsehappelijke

gebruik van de machines, indien dit geregeld werd door de jaeht
naar  winst in plaats   van  door het verstand 2).

Enkele sehrijvers wiiken in deze van den gewonen regel af.
V o n  J u s t i  wil het gebruik der machines  in alle opziehten  be-
vorderen, ook al maken zij arbeiders broodeloos, mits het alge-
meene welzijn er maar door wordt gediend. Dit acht hij het
geval, indien de machines de produetie goedkooper maken. 3)
Deze afwijking wordt verklaard door de andere doelstelling van
welke hij uitgaat. J u s t i  ziet het uiteindelijke  doel  van  de
machines in het goedkooper worden van de produeten, om via
een voldoenden afzet de industrie te bevorderen. Daarentegen
ontkent S o n n e n f e l s, als typisehe representant  van  de   ge-
bruikeliike opvatting, geenszins de uitbreidingsmogelijkheid van
den afzet voor een manufactuur, die zieh dit voordeel weet te
verschaffen. „Jedoeh in Beziehung auf das Ganze wird die
Einfiihrung der Masehinen nieht ohne alle BesehrRnkung, nieht

9 P.C l e m e n t. Lettres, instructions et m6moires de C o l b e r t.   Geci-
teerd bij Ergang bk 5.

2)  D e   M o n t e s q u i e u   II,   blz.   34.
3)  Vgl.  J.  H. v o n J u s t i. Vollstandige Abhandlung von denen  Manu-

facturen und Fabriken. Geciteerd bij Ergang bk 15.
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unter allen Umstaenden anzurathen seyn", want „die TVohlfeil-
iwit ist dem Staate der Manufakturen ein bloss untergeordneter
Endzweek, der dem Haitptendzweck, die Beschiiftigungen 211 ver-
vielf iltigen, nicht entgegen stehen    darf. "  1)

Duidelijk komt hier een tegenstelling in den gang der gedaehten
naar voren. die, typiseh mereantilistisch, bii geen der beide
gedachtenriehtingen economiseh voltooid zijn. Ofsehoon ook
J u s t i het algemeene welzijn voor oogen staat, wil S o n n e n-
f e l s het goedkooper worden  van de goederen  toch  niet  ver-
werven ten koste van de vermindering der arbeidsbeziging. Voor
hem bestaat er onderordening der doeleinden en op grond daar-
van de noodzaak van de plaatsbepaling van de machine in het
eeonomisehe proces.

Het streven, om zooveel mogelijk handen te werk te stellen,
kan op zieh zelf echter niet voldoende ziin om de over het alge-
meen vijandige houding van de mereantilisten tegenover de
machines te reehtvaardigen. Deze gezindheid kan alleen ver-
klaard worden in verband met een tweede belangrijk argument,
dat de mereantilisten tegen de arbeidsbesparende machine aan-
voeren, n.1. de afhankelijkheid in de productie van den afzet.

De meesten onder hen gaan bii de bepaling van hun standpunt
uit van een standvastige vraag. Het is duidelijk, dat invoering
van betere werkmethoden dan arbeiders uitschakelt. Deze ge
dachte van den beperkten afzet, die niet altijd direct wordt
uitgesproken, gaat toeh overal in de redeneering verseholen.
D e M o n t e s q u i e u geeft haar typiseh   weer.    Hii   acht   de
machines, die de ambaehtsman gebruikt om den landbouwer van
het niet-noodzakelijke te voorzien, niet altiid nuttig. Want, zoo
zegt hij, „si un ouvrage est A un prix mddioere et qui eonvienne
6galement   A    celui    qui    l'ach8te    et A l'ouvrier   qui    l'a    fait",    -
hetgeen dus een bepaalde stand van behoeftebevrediging onder-
stelt  -  „les  machines  qui en simplifieroient la manufacture,  e'est
A dire qui diminueroient le nombre des ouvriers, seroient
pernicieuses': 2)

1  J.  v o n S o n n e n f e l s. Grundslitze ete. Geeiteerd bij D i e h l  und
Mombert blz. 60.

s) De Montesquieu M blz. 298.
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Een andere aanduiding voor een constant niveau der behoeften
kan in de hooge prijzen, die de eeonomisehe schrovers van de
17e en 18e eeuw veelal verdedigen, worden gezien. Alleen hooge
prijzen dwingen de arbeiders tot grootere productiviteit, daar zij
anders hun onderhoud niet verdienen;  zijn de prijzen daarentegen
laag, dan werken de arbeiders niet langer dan twee dagen per
week, „their humour being such, that they will not provide for
a hard time, but just work so mueh and no more, as may maintain
them in  that mean condition to which they have been accustomed",
yerzekert C h i l d.1) Het middel  om door priisverlaging  het ver-
bruik te stimuleeren, zou toen derhalve hebben gefaald en tevens
de produetie hebben doen afnemen.
Ook S o n n e n f e l s staat eigenlok  op het standpunt  van  de

begrensde vraag, daar hii het gebruik van de machines nadeelig
acht overal, waar de werkgelegenheid in zoodanige verhouding
tot de bevolking staat, dat de door de machines vrtigekomen
arbeiders niet op andere wijze kunnen worden te werk gesteld.
Hii voegt daaraan toe : „Ungefiihr wiire diese die Stellung eines
Staates, der keine bedeutende auswiirtige Handlung   hat". 2)

Intussehen laten de mercantilisten algemeen een tweetal uit-
zonderingen op dezen regel toe, n.1. den uitvoer en de luxe. Een
gunstige handelsbalans doet het goud het land in vloeien, het-
geen de vraag in het binnenland verhoogt en het aantal te bezigen
handen doet groeien.  Voor dit doel stimuleert zelfs een C o l b e r t
de uitvinding van machines, die de inheemsche produeten op de
wereldmarkt kunnen doen mededingen.

De luxe wordt door versehillende mereantilisten voor eeonomisch
nuttig gehouden, omdat ze werk verschaft, den afzet in het
binnenland doet stijgen en het geld onder de mensehen brengt.
M u n,  die  tot deze eategorie moet worden gerekend,   kant  zieh
toch sterk tegen „bounty  and pomp", „because  they  do so greatly
wast our wealth".   3) Ter wille   van de algemeene welvaart   van
het volk geeft hij de voorkeur aan een behoeftebevrediging, welke
niet boven het noodzakeliike uitgaat. „As plenty and power do

1)  C h i l d   blz.   17.
4  J.   v o n S o n n e n f e l s. Grundsatze etc. Geciteerd bli D i e h l   und

Mombert blz. 60,
3)  M u n  blz.  59  en  60.
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make a nation vicious and improvident, so penury and want do
make a people   wise and industrious". 1) De verklaring  voor   de
sehijnbare tegenstrijdigheid   in M u n's opvatting moge gelegen
zijn in het feit, dat in zlin tijd het zaken-doen berustte op den
afzet aan de rijken.

Naast de opvatting van de beperkte markt staat, zooals werd
opgemerkt, die van de uitbreidingsmogelijkheid van den afzet
tengevolge van het goedkooper worden van de produeten door
de machinale voortbrenging. Of er nu ook verband bestaat
tussehen het uitstooten van de bespaarde arbeidskrachten en het
wederopnemen ervan tengevolge van de uitbreiding van den
afzet komt nergens tot formuleering, zelfs  niet bij J u s t i,   bii
wien de gedaehte aan expansie het meest onbeperkt leeft. Hij
komt ook niet boven de bewering uit, dat de door de arbeid-
besparende machine broodeloos gewordenen elders wel een onder-
komen zullen vinden, of dat anders de regeering zeker in staat
zal zijn hun arbeid en onderhoud te versehaffen.

Een vaag begrip van eompensatie der uitgesebakelde arbeids-
krachten breekt eerst door bii den laatste der mereantilisten,
J a m e s S t e u a r t. Hii meent, dat in een goed geordenden staat
de door de machine vrijgekomen arbeiders steeds weder opge-
nomen kunnen worden, omdat er in de industrie geen gevaar
van overproductie is te duchten. In de machine ziet hii daarom
een wezenlijk middel om het getal van de nijvere handen te
vergrooten, zonder dat het noodig is in verhouding tot de toe-
name van de industrieele produeten meer mensehen te voeden,
daar de machine geen levensmiddelen gebruikt. 2) S t e u a r t
gaat bij zijn pogingen om een verklaring voor de compenseerende
werking te vinden uit van de veronderstelling, die reeds bij
D e M o n t e s q u i e u leeft,   dat de bevolking toeneemt   niet
alleen in verhouding tot de levensmiddelen maar ook in ver-
houding tot de industrie. Theoretiseh maakt hij eehter een
voorbehoud, dat hii weliswaar praktiseh voor een „ehimerieal
supposition" houdt. In een geisoleerde, statiseh gedaehte maat-
sehappij, in welke de bevolking en de vraag niet meer kunnen

1)  M u n  blz.  59   en  60.
2)  Vgl.  S t e u a r t  blz.   170-175.
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worden uitgebreid, veroordeelt hii het gebruik van de machines,
omdat het dan voor menigeen physiek onmogelijk zou zijn op
een andere dan de vroegere wiize zijn onderhoud te verdienen.
Ook noemt S t e u a r t de prijsverlaging der produeten ingevolge
de aanwending van de machine in 66n adem met de mogelijkheid
van grootere behoeftebevrediging, zonder dat hij er toe komt de
werking van de prtisverlaging op de vraag nader te onderzoeken
of het directe verband tussehen de veranderde vraag en de uit-
gestooten arbeiders   na   te   gaan.    HO zegt hieromtrent:   „The
introduction of machines is found to reduce prices in a surprising
manner. And if they have the effeet of taking bread from
hundreds, formerly employed in performing their simple operation,
they have that of also giving bread to thousands, by extending
Iiumberless branches of ingenuity, which, without machines,
would have remained eireumseribed within very narrow limits". 1)

De  opvatting van J a m e s S t e u a r t bewijst  te  meer,  dat  het
vraagstuk van compensatie of uitsehakeling der arbeidskraehten
bij de mereantilisten in wezen bepaald wordt door het al of niet
mogelijk.zijn van de uitzetting van den afzet of de vraag. Het
is een eigenaardige speling in de ontwikkeling van de leer-
stellingen van het onderhavige vraagstuk, dat de latere „uit-
sehakelingstheoretiei "  zieh, met uitzondering van M a l t h u s  en
S i s m o n d i,  van het vraagelement hebben losgemaakt, terwiil
de „compensatie-voorstanders" juist   zijn gaan voortbouwen    op
de onbeperkte uitzetting van de vraag.

Er is nog een punt: n.1. de besehikbare arbeidsmiddelen, dat
enkele mereantilisten met het oog op de arbeidsgelegenheid in
het voorbijgaan hebben aangeroerd. In verband met de rol, die
het kapitaalargument later in de compensatie- en uitschakelings-
theorie zal spelen, is het van belang even in te gaan op den
mereantilistisehen gedaehtengang. Daarvoor moet bij de mereanti-
listen in het bijzonder aan den bodem als produetiemiddel worden
gedaeht.

Reeds S u l l y wil H e n d r i k   I V, die industrie6n   en   manu-
faeturen in het land wil vestigen om zijn onderdanen uit de ver.
warring en de verwoesting vari den burgeroorlog te bevroden, 9

1) S t e u a r t. Geciteerd bij Ergang   blz.   21.
2)  Vgl.  M o m b e r t blz. 149-152.
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weerhouden van dit kostbare experiment. Hij is er zeker van,
dat de vruehtbare streken, waaraan Frankrijk zoo rijk is, geen
handen ledig laten. 1) S u l l y is daarmede van meening,  dat  de
toen heersehende werkloosheid niet toegese.hreven moet worden
aan   gebrek aan productiemogelijkheden. D e M o n t e s q u i e u
is van het tegendeel overtuigd. Hem staat de beteekenis van de
beperktheid van den bodem als arbeidsgelegenheid voor den
geest. Het middel om deze sehaarsehte te ontgaan, ziet hii in de

intensiveering van de bebouwing van den grond. Zoo vermeldt
hij, dat de intensieve wiinbouw in Frankrijk de bevolkings-

vermeerdering sterk bevordert, terwijl in Engeland, dat terug-
keert naar den sehapenteelt, het aantal bewoners vermindert. 2)
Hii doelt daarbti op de onteigening van de communale gronden

en den akkerbouw ten behoeve van de omzetting in weiland voor
de schapen, waardoor een deel van het landvolk van den grond
verdreven  en van ziin middelen beroofd werd, zoodat T h o m a s
M o r e  in zijn Utopia beteekenisvol kon opmerken : „Your sheep

that were wont to be so meek and tame, and so small eaters, now,

as I hear say, be become so great devourers and so wild that
they  eat  up and swallow  down  the  very men themselves". 3)
Toeh  kan D e M o n t e s q u i e u niet nalaten den bodem   als

arbeidsmiddel in verband met den afzet te brengen. Immers hij
neemt aan, dat de bevolking bii de bestaande ongelijke verdeeling

van den bodem niet anders kan groeien dan door de grond-

bezitters te prikkelen door intensievere bewerking meer voort te

brengen dan ze noodig hebben, teneinde het overtollige tegen
industrieprodueten te kunnen uitwisselen. 4) Het afzetargument
stelt het kapitaalargument zoo wederom in de sehaduw.

De mercantilistisehe besehouwingen, die nog onderling verband
missen en van weinig systeem getuigen, zijn niettemin voor de
economie van veel belang geweest. Behalve losse elementen voor
de latere uitsehakelingstheorie bevatten zij het thema, waarop de

klassieken hun compensatieleer opbouwden. Evenwel is de latere

1)   VgL  S u l l y   III   blz.   487   e.v.
2)  Vgl. D e M o n t e s q u i e u  II  blz.  296.
')  M o r e   bk   39.
*)  Vgl.  D e  M o n t e s q u i e u   II  blz.   297.
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theorie aan de fundamenteele beteekenis van hun voornaamste
beginsel voor het economisehe leven, vele handen werk geven,
voorbogegaan.

B.

De verdere ontwikkeling van de economische theorie  over
compensatie en uitschakeling.

I.

De principieele tegenstelling tusschen de populaire opvatting
en de theorie.

Het vraagstuk „rationalisatie en werkloosheid" werd, zooals
bleek, bij de mereantilisten beheerseht door besehouwingen van
ethiseh-philosophisehen en soeiaal-politieken aard. De klassieken
en latere schrovers wenden nu pogingen aan om het vraagstuk
meer in zuiver economisehen zin te verdiepen. Zii traehten het
innerlijk verband tussehen de economiselle versehiinselen van het
probleem bloot te leggen.

Bij de bestudeering van de klassieke opvatting van het pro-
duetieproees valt op te merken, dat men weldra op de principieele
tegenstelling stuit met die der mereantilisten. Deze beschouwen
de verschiinselen van het economisehe leven als een gevolg van
handelingen van den bewusten wil. De klassieken daarentegen
zien daarin uitingen van een proees, dat zieh natuurwettellik
afspeelt. Eerstgenoemden vatten de goederen-voortbrenging daar-
om op als een gebeurtenis, waarbij de mensch actief een rol speelt;
de laatsten als een toestand tegenover welken hij zieh passief
gedraagt. De rjjkdommen bestaan bii hen in de som van de
goederen zelf, niet zooals bii de mereantilisten in de mogelok-
heden om goederen voort te brengen, in de bronnen. 1)  Deze in
wezen van de mereantilisten afwiikende zienswtize verklaart,
waarom het bli de klassieken met betrekking tot de vermeerdering

1)  Vgl.  S o m b a r t   n -2  blz.   915  en  919.
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van de productiviteit juist om de hoeveetheid goederen gaat en
de menseh als doel van het produetieproees op den aehtergrond
geraakt. In het vervolg zal blijken, van welke verstrekkende be-
teekenis deze frontverandering voor het vraagstuk der rationali-
satie-werkloosheid is.

Er is nog een reden aan te voeren, waarom de klassieken in
het algemeen geheel anders tegenover de arbeidbesparende machine
staan. De invoering ervan in hun tijdvak heeft plaats onder totaal
gewtizigde omstandigheden. Voor een goed begrip van de door
hen ontwikkelde compensatie- en uitsehakelingstheorie is het ge-
wenseht zieh van dit verschil in voorwaarden rekensehap te geven.
In de eerste plaats is dit van belang, zooals naderhand zal bliiken,
omdat het tot stand komen van de al of niet compenseerende
werking van de rationalisatie niet onbeinvloed bltift door het
veranderen van de omstandigheden. En ten tweede zal een juist
inzieht in de in een bepaald tijdsgewrieht voor het productie-
proces geldende voorwaarden het begrip kunnen verhelderen
omtrent de door de tijdgenooten daaruit afgeleide theoretisehe
beginselen voor het hier behandelde vraagstuk.

Het versehil in de voorwaarden van de beide tiidvakken komt
in het kort hierop neer. In het mereantilistisehe tijdperk kwam
de handenarbeid naast den maehinearbeid voor. De wiize van
werken, behoeftevoorziening en levenshouding waren sterk tradi-
tioneel gebonden. De noodige prikkels voor stimuleering van de
produetie ontbraken, omdat zii niet werd beheerseht door het
onbeperkte winststreven en de handwerker zieh tevreden stelde
met een burgerlijk, afgemeten en rustig bestaan. 1) Het ontstaan
van een algemeene tendenz voor de uitbreiding van den machine-
arbeid ten koste van het handwerk werd daardoor verhinderd.
Een eigenlijk machine-probleem heeft deze tijd dan ook niet ge-
kend. Indien ineidenteel de invoering van de machine arbeids-
krachten broodeloos maakte, kwam dit door de beperktheid van
de behoeften, die als regel op een laag peil stonden. Toch was
door het braakliggen van de onbevredigde behoeften de mogellik-
heid voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe

1)  S o m b a r t  II -1  blz.  14-60.
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ondernemingen voorhanden. Gunstig werkte in dit opzieht de
omstandigheid, dat bij eventueele verdringing van de eene door
de andere onderneming op hetzelfde terrein, het verlies tengevolge
van de geringe kapitaalintensiviteit niet groot en de besteding
van het vrijkomende kapitaal in een andere riehting niet zoo
moeilijk kon zijn. Daarentegen was het stiigen van de kosten
per eenheid van product, tengevolge van het feit, dat de gunstigste
werkplaatsen in beslag genomen waren door de bestaande onder-
nemingen, voor de werkgelegenheid een bezwaar. De wet van de
toenemende kosten deed haar remmenden invloed gelden. 1)

Dit wil geenszins zeggen, dat deze periode van „Staats und
Volkwirtschaftsbildung ", zooals S e h m o l l e r 2) ze noemt,   vrij
zou zijn geweest van werkloosheid. Integendeel, het was een tijd
van groote politieke en economisch-politieke omwentelingen, die
door groote struetureele herorganisatie in staat en huishouding
een enorme werkloosheid heeft gekend. Deze struetureele werk-
loosheid was eehter in het algemeen niet het effect van de in-
voering van de machine, daar de teehnisehe vooruitgang gering
was en het traditioneele bleef overheersehen. 3)

Moeilijkheden tengevolge van een gemeehaniseerde produetie
ontstaan eerst in de tweede helft van de 18e eenw, met het uit-
breken van de industrieele revolutie in Engeland. Het handwerk
moet nu sueeessievelijk plaats maken voor de machine. De zieh
snel ontwikkelende markt- en verkeersteehniek openen nieuwe
eeonomische mogeliikheden op tot dusver ongekende sehaal en de
nieuwe, op massaproductie ingestelde teehniek is nauwelijks in
staat om in de loskomende, op het noodzakelijkste geriehte be-
hoeften van een toenemende bevolking te voorzien. Het vaste

kapitaal gaat voor de voortbrenging van de massa-producten in
het grootbedrijf van groeiende beteekenis worden. De wet van de
afnemende kosten per eenheid van product laat zieh voor deze
periode bij uitbreiding der produetie gelden en prikkelt op haar
beurt door verlaagde prijzen wederom een nauwelliks te ver-
zadigen behoefte. Uit de periode van de traditioneele productie-
wijze is men nu getreden in het tijdvak van de meer rationeele

') V g l.C o b b e n h a g e n. Duurzaam Eeonomisch Herstel   blz.   11.

2 ) Vgl. S e h m o l l e r in Jahrbuch,   Heft   I   blz.   43.
3)   Vgl.  S o m b a r t   II -2   blz.   912   e.v.



11

werkmethoden. Het eigenbelang en het onbeperkte winststreven
worden leiders en regulatoren van het eeonomisehe leven. Het
streven van den ondernemer naar rentabiliteit en afzet, vrije
coneurrentie, vrife markt- en prijsvorming worden wezenstrekken
van deze periode.

Weliswaar ging de invoering van het maehinale grootbedrijf
en de verdringing van het handwerk door de machine niet zonder
schokken op soeiaal en eeonomiseh gebied. Men denke sleehts
aan de vernietiging van de huisindustrie en de daarmede samen-

hangende levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking, aan de
verdringing van den gesehoolden door den ongesehoolden arbeider,
aan de vervanging van mannen- door vrouwen- en kinderarbeid.
Maar van den anderen kant nam de produetiviteit geweldig toe
en sehiep voor de stjigende bevolking op den langen duur nieuwe
werkgelegenheid. 1)

Over de rol, die de machine op zieh zelf vervult bii de ver-
hooging van de produetiviteit, stemmen de klassieken allen over-
een, n.1. de vermindering van de voortbrengingsmoeite en het
overvloediger maken van de goederen. Over het effect van deze
werking op de werkgelegenheid zijn zij het eehter niet eens. De
versehillende opvattingen, die naar voren komen, vallen in drie
wel onderseheiden richtingen uiteen:

De eerste riehting, van R i c a r d o-S a y-M e.C u l l o c h
vindt haar aanknoopingspunt bij het onbeperkte afzetargument
en traeht hare theorie van de vraag- of koopkraehteompensatie
te   fundeeren   op de Saysehe .,thdorie   des   ddbouchds".

De tweede riehting van S i s m o n d i e n M a l t h u s, welke dien
onbeperkten afzet door de feiten, de versehillende crises van den
na-Napoleontischen tijd, gelogenstraft meent te zien, keert met
het oog op het gebrek aan koopkracht terug naar het argument
van de beperkte vraag en traeht hare uitsehakelingstheorie te
motiveeren door de crisisleer van de overproduetie.

De derde richting, waaraan de tot inkeer gekomen R i c a r d o
den stoot geeft en die haar voornaamste verdedigers vindt in
J.  S.  M i l l  en M a r x, staat eveneens  op het standpunt  van  de
uitsehakeling der arbeidskraehten. Zij meent zieh aan den greep

')  VgL  M o m b e r t blz. 283-285.
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van het afzetargument te kunnen ontworstelen en een nieuw
element, dat van het kapitaalgebrek, in de besehouwing te moeten
binnenleiden.

Achtereenvolgens zal de ontwikkeling van deze verschillende
riehtingen worden nagegaan.

II.

De compensatie-theorie.

1. De afzet- of koopkrachttheorie: de „thdorie des ddbouchds"
van   S a y.

Ten tijde  van A d a m S m i t h bestond het eigenlijke machine-
probleem nog evenmin als bii de mereantilisten. De vader van
de economie verwaehtte de progressieve stijging van den natio-
nalen rijkdom van de arbeidsverdeeling, als het beginsel van het
eigenbelang en de coneurrentie maar vrij kon werken. Het is
daarom begriipeliik, dat hii zieh nergens tegen de machine uit-
laat of daarover in verband met de onderhavige quaestie nieuwe
geziehtspunten opent.    Wel   is aan S m i t h de psychologisehe
zode van den machine-arbeid niet ontgaan, daar ho op den
degenereerenden invloed van de arbeidsverdeeling op den geest
van den ambachtsman  wlist. 1) Bij R i c a r d o,  S a y en latere
sehrovers daarentegen wordt reeds volle belangstelling voor het
vraagstuk van de maehines aangetroffen. Zij treden op in een
tijd, toen het optimisme van het invloedrijke „Wealth of nations"
door de feiten aehterhaald scheen te zijn. De sociale nood, vooral
in den landbouw, was tegen het einde van de 18e eeuw door de
algeheele omvorming van de industrieele productie in hevigheid
toegenomen en de land- en fabrieksarbeiders verkeerden in een
ellendigen toestand. De arbeiders begonnen in de maehines hun
vijand te zien, riehtten petities aan de regeering om ze te ver-
bieden en gingen bii gebrek aan sucees er tenslotte toe over om
ze te vernietigen. 2)

1) Vgl. S m i t h  I   blz.   7-8.
')  Vgl  M o m b e r t blz. 283-285.
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Welk was nu het standpunt, dat de theoretiei tegenover de
arbeidbesparende maehine innamen ? De grondgedaehte,    waar-
van   sommigen   van de klassieken uitgaan   en   die   S a y   en
M e.C u l l o e h uitdrukkeliik vooropstellen,  is,  dat de technische
vooruitgang dezelfde werking bezit als de verbeteringen van den
menscheliiken arbeid. Beide verhoogen zij de „facility of pro-
duction", hetgeen sleehts een ieders rokdom en behoeftebevredi-
ging kan vermeerderen. Het resultaat van het gebruik van de
arbeidbesparende machine denken zij zieh als volgt. Bij een gelijk-
gebleven soeiaal product doet de arbeidbesparende teehniek eener-
zijds produetieve arbeidskrachten vrokomen en anderziids ver-
mindert zij de prijzen. Het surplus aan koopkraeht, hetwelk
daardoor bii de eonsumenten ontstaat, schept de mogellikheid om
de zonder werk gekomen arbeidskrachten op andere wijze te ge-
bruiken en zoo de voortbrenging te vergrooten, daar dit surplus
hetzij bespaard en in de productie geinvesteerd, hetzij voor de
bevrediging van gestegen consumptieve behoeften wordt aan-
gewend.

Bil de invoering van de machines bestaat de grootere koop-
kraeht uit een surplus-winst bij de kapitalisten. Deze verdwiint
weer bii het algemeen worden van de machine door de nivel-
leerende werking van de eoncurrentie. Zoolang deze winst aan-

' wezig is, treedt zij in de plaats van de ingehouden loonen der
aanvankelijk uitgesehakelde arbeiders.

Het kapitaal, dat zonder emplooi moeht komen, indien de ver-
betering van de machines de produetie sterker doet stijgen dan
den afzet, bijv. in het geval van minder elastisehe vraag, bliift
aanwezig. Het blijft zoekende tot het onder den prikkel van het
winststreven wederom een produetieve belegging heeft gevonden.
De ondernemers zorgen ervoor om het braakliggende kapitaal en
de zonder werk zijnde arbeidskraehten bij elkaar te brengen voor
de voortbrenging van die goederen, die het toegenomen verbruik
vermoedelijk zal vragen. De versehuivingen in kapitaal en arbeid
gaan bo eventueele omzetting van het bedriif wel met wriivingen
gepaard, maar dit is nu eenmaal onvermijdeltik bli alle verande-
ringen. Deze tijdelijke nadeelen wegen niet op tegen de blovende
voordeelen. De behoeften van de menschen, althans aan indu-
strieele producten, zijn onbegrensd. ZO nemen toe met de ver-
grooting  van de productie, daar, volgens   S a y, de vraag  naar



'

14

goederen  op de produetie berust.    „C'est la production qui ouvre
les   ddbouchds". 1)     Het    doel   van de produetie wordt   door   de
verbeterde methoden niet veranderd;   dit doel bloft het koopen
van andere produeten. „Produetions are always bought by pro-
ductions, or services".  2)

Dit  is in korte trekken de compensatie-theorie, zooals  o. a.
Ricardo, Say, MeCulloeh en Bastiat die geven.
Zij berust in wezen op de onbegrensde afzetmogelijkheid. De
kern van deze theorie komt hierop neer. Er bestaat via de uit-
breiding van den afzet een automatisch verband tussehen de
surplus-koopkraeht, ontstaan door de prilsverlagende werking van
de arbeidbesparende machine, en het wederopnemen van de uit-
gestooten arbeidskrachten in het produetie-proces.

2. De ge kstelling van de mechanische verbeteringen met de
verbeteringen van de menschettlike bekwaamheid en de daaruit
Voortvloeiende verwaarloozing van de kapitaalintensiviteit.

Indien deze „thdorie   des ddbouch6s" nader wordt bezien, wordt
het duidelijk, dat de compensatie berust op twee stellingen. De
eerste is de gelijkstelling van de mechanisehe verbeteringen met
de verbeteringen van de menseheljike bekwaamheid, de tweede een
noodzakeliike evenredigheid tussehen de uitbreiding van de vraag,
de daling van de prijzen en de besparing op de arbeids- en
kapitaalkosten.

Door geen onderseheid te maken tussehen den invloed op de
werkgelegenheid van de verbetering van de menscheltike arbeids-
methoden en dien van de meehaniek, gingen de klassieken aan-
vankeliik voorbii aan de beteekenis van de kapitaalintensiviteit bij
de   mechaniseering.    R i c a r d o komt, zooals   bij het kapitaal-
argument zal worden aangetoond, later op dit punt tot bezinning,
zonder het eehter te doorgronden en naar voren te brengen, dat
voor de doorvoering van de eene verbetering geen vast kapitaal
noodig is en voor de andere wel.

1)  S a y. Trait6  I  blz.   110.
2) R i c a r d o. Principles   blz.   194.
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Aan den ineest vurigen voorveehter van de compensatie,
M e C u l l o c h, ontging   de    rol,    die het kapitaal daarbij speelt,
echter  niet. Hij Polemiseert  dan  ook  druk met M a l t h u s  en
R i c a r d o  over den invloed  van het omloopende  en het vaste
kapitaal op den arbeid.

M a l t h u s stelt, dat tengevolge  van de starheid  van  het  een-
maal geinvesteerde kapitaal kapitaalonttrekkingen bij de omzetting
van het eene bedrof in het andere biina steeds met aanzienlijke
verliezen samengaan en bijgevolg met uitstooting van vele arbeids-
kraehten. Tegen deze opvatting, dat het door de teehnische ver-
betering nutteloos geworden vaste kapitaal invloed op de werk-
gelegenheid zoude hebben, komt M e C u l l o c h op, omdat    „a
manufaeturer's power to employ labour   is not measured   by    the
total amount of his capital, but by the amount of that portion
only    which is circulating".  1)

Het omloopende kapitaal blijft in ieder geval intact, al moet
de ondernemer de winst derven van dat deel van het vaste kapi-
taal, dat hij bij omzetting van zijn bedrijf er niet aan kan ont-
trekken. „Individuals may lose, but society always derives an
aceession of wealth from the adoption of every device of saving
labour". 2) De reden daarvan  is,  dat  noeh de koopkraeht,  noeh
de wil om goederen te koopen door het gebruik van de verbeterde
machines wordt aangetast. En vervolgens, daar de vraag naar
arbeid afhankelijk is van het bedrag aan omloopend kapitaal, zal
deze vraag er niet op aehteruitgaan. Met de noodzaak, dat de
uitgeschakelde arbeiders, waarvoor dus volgens M e C u l l o c h
het loonfonds aanwezig blijft, bovendien een produetieapparaat
noodig hebben om mede te werken, wordt geen rekening gehouden.
M e C u l l o c h volgt hiermede R i c a r d o's aanvankelijke  op-
vatting, dat het voor de arbeidsgelegenheid alleen op het om-
loopende kapitaal aankomt. Hij aanvaardt eehter     Ri i c a r d o's
gewiizigd standpunt, dat het vaste kapitaal zieh ten koste van
het omloopende kapitaal kan uitbreiden, slechts ten deele, daar
ho deze stelling wel theoretiseh toegeeft, maar praktiseh verwerpt.
Het gaat tussehen hen over de vraag, of bij meehanisatie de bruto-
opbrengst van de produetie kan verminderen. In de werkelijkheid,

1) M e.C u l l o c h. Principles blz.  211.
') M c.C u l l o e h. Principles  blz.  212.
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zoo betoogt M e C u l l o c h, „machines never lessen, but always
augment gross produce;  for  they are introduced  only  when  it  is
believed that the demand for the products, in the manufacture
of which they are to be employed, may be supplied by their
agency     at a cheaper     rate".    1)       Om deze reden     ziin    zij     voor
de arbeidende klasse van blijvend voordeel. In het geval dat
R i c a r d o stelt, zouden de prijzen, volgens M e C u l l o e h,   ten-
gevolge   van het geringere aanbod moeten stijgen. R i e a r d o
toont (laarentegen aan, dat bij geltikgebleven kapitaal, maar sub-
stitutie van machines voor arbeid, de produetiekosten kunnen
dalen bij Stogende netto-winst en dalende bruto-opbrengst. 2)

Op    de    opmerking van M c C u l l o c h,    dat een grootere    of
kleinere bruto- of netto-opbrengst niet terzake doen, antwoordt
R i e a r d o,   dat het juist daarom   gaat.    Want   met de afname
van het bruto-inkomen moet ook het aantal koopers dalen.
„Diminish the quantity of exchangeable articles and you di-
minish the demand for commodities". 3) En zoo belandt de aan-
vankelijk als kapitaalaangelegenheid aangesneden quaestie door
de onvoldoende motiveering van R i c a r d o   toeh   weer   bii   het
vraagelement, waarvan hij juist had willen afzien.

S a y, die eveneens alleen den vraagkant   kent,   wist   met   de
uitgevallen koopkracht   wel raad. Volgens   hem   is het consumer's
surplus bii de invoering van de machines niet ontstaan ten koste
van de loonen der uitgesehakelde arbeiders. Deze hebben hun
productieve krachten behouden en behoeven sleehts een ander
beroep te kiezen om geen inkomen te derven. Op de vraag waar
dan de koopkraeht vandaan komt om hun produeten te koopen,
daar wel het sociaal product is gestegen, maar niet de som van
inkomens, antwoordt  S a y,  dat deze koopkraeht is voortgebraeht
door het feit van de productie zelf. De aan de weer ingeschakelde
arbeiders betaalde loonen beteekenen meer vraag naar goederen. 4)
Intussehen vertellen   S a y  of de andere voorstanders   van  deze
vraag-koopkracht-compensatietheorie niet waar het vaste kapitaal

1) Me.Culloch. Principles blz. 915.
2·)   VgL R i c a r d o. Letters to M c.C u l l o c h  blz.   108.
3) Ricardo. Letters to Me.Culloch blz. 107.
4)   Vgl.  S a y.    Lettres a M a l t h u s   blz.   639.
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vandaan wordt gehaald, waaraan de uit- en weder ingesehakelde
arbeiders moeten worden tewerk gesteld.

Men moet nu niet denken, dat de aanhangers van de compen-
satietheorie den faetor van het vaste kapitaal heelemaal over het
hoofd hebben gezien. Alleen hij baart hun geen zorgen, omdat
zij steeds een voldoenden kapitaalvoorraad aanwezig aehten. Bij
M e C u l l o c h beteekent gestegen inkomen grooter verbruik,   dus
meer vraag naar consumptiegoederen, maar ook een vermeerdering
van de besparingen, dus kapitaalvorming. 1) Hij acht het over-
bodig om zieh over de verhouding tussehen beide uit te laten.
Bti   S a y   ligt een bepaalde verhouding tussehen produetie   en
verbruik in de redeneering opgesloten. Hij laat de productie-
mogelijkheid mede bepalen door de kapitaalaceumulatie. Hetgeen
geaeeumuleerd wordt ziin de voortgebraehte waarden, die boven
de behoeften uitgaan. De graad van besparing is op zijn beurt
weer afhankeltik van de vergrooting en verbetering der pro-
ductie. 2) En R i c a r d o spreekt zieh aanvankelijk explieiet  over
een evenwiehtig groeien van omloopend en vast kapitaal uit, waar
hij verklaart, dat hij, wat zijn oude standpunt betreft, van een
evenredige ontwikkeling tussehen het netto- en bruto-inkomen van
de malltschappij is uitgegaan. 3)

3. De evenredigheid tusschen de daling der kosten door de
arbeidsbesparing, de dating der pr#zen en de stiiging van den
afzet.

Werkloosheid is, volgens sommigen der klassieken, mede niet te
duehten, omdat de vraag uitzet door de naar evenredigheid van
de bespaarde arbeids- en kapitaalkosten gedaalde prlizen. Het
effect van deze prijsdaling is een proportioneele stijging in den
afzet van de goedkooper geworden artikelen. Indien de afzet in
een artikel wegens te geringe elastieiteit van de vraag niet vol-
doende omhoog kan gaan, verplaatst de surpluskoopkracht zich

1)   Vgl.  M c.C u l l o c h.    Principles   blz.   209.
2)  Vgl. Say. Trait6  I  blz.   74-88.
3)  Vgl.  R i c a r d o.     Principles   bk   264.

2
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naar andere producten. Kapitaal en aantal arbeiders zijn gelok

gebleven en men kan wel genoeg van 66n artikel krijgen, maar
nooit van alle. 1)

M a l t h u s en S i s m o n d i  ziin het daarmede  niet  eens.
M a l t h u s wil gaarne eompensatie erkennen   voor die artikelen,
waarvan de afzet zieh naar verhouding van de prosdaling uit-
breidt. Voor de artikelen waar dit niet het geval is, vindt hij de
mogelijkheid voor vergrooting van den afzet niet vanzelfsprekend
gegeven. S i s m o n d i   gaat   in de bestrijding nog verder.    HO
beweert bovendien, dat de prijs van de machinaal voortgebraehte
produeten, die vroeger met de hand gemaakt werden, bijna nooit
zooveel omlaag gaat als de loonen van de uitgevallen arbeiders
bedragen. De uitvinding van machines,  die de katoentjes  5 %
beneden den huidigen prijs zou brengen, zou tengevolge van de
eoneurrentie aanleiding tot ontslag zijn voor alle Engelsehe katoen-
spinners en -wevers. Daarentegen zou de door deze geringe prijs-
besparing gestegen vraag naar andere goederen sleehts Vzl deel 2)
van de ontslagene arbeiders kunnen te werk stellen. S i s m o n d i
vergeet te vermelden, eritiseert M c C u l l o c h,  hoe deze machines
worden gemaakt. Indien de machines niets kosten, zouden de
katoentjes ook niets moeten kosten en kan de vrijgekomen koop-
kracht de uitgeschakelde arbeiders weer opnemen. Kost evenwel
de vervaardiging van de machines 20/21 van de vroegere katoentjes-
produetie, zooals S i s m o n d i had moeten veronderstellen,   dan
zon daarvoor ook naar verhouding evenveel arbeiders en kapitaal
noodig, terwjil daarnaast 1/21 aan bespaarde koopkracht vrij
wordt. M e. C u l l o e h neemt hierbii weliswaar     aan,     dat     de
maehines sleehts een levensduur van Wn jaar bezitten. Voor het
geval deze 20 jaar zou bedragen, verandert de zaak daarmede
niet. De prlis van de katoentjes zou weer dienovereenkomstig

lager kunnen worden. Naast de bespaarde koopkraeht treden
dan de jaarloksche afschrijvingen, welke de beteekenis van loonen
bezitten. 3) Consumers' surplus en afsehrijvingen, besluit    M e.

C u l l o c h, vormen steeds volledige compensatie.

1)  Vgl.   M c.C u l l o c h.    Principles   blz.   206.
2) 5 %  iIi het honderd.
3)  Vgl. M e.C u l l o c h. Principles   blz.   208--209.
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Wat nu de onbeperkte afzetmogelijkheid aangaat, volgen
R i c a r d o    en    M c.C u l l o e h den reeds summier aangegeven
S a y sehen gedaehtengang. S a y redeneert a]s volgt. De mogelijk-
heid tot afzet is onbeperkt, omdat de behoeften van de mensehen
onbegrensd ziin. De wil tot koopen is derhalve steeds aanwezig,
maar op het vermogen om te koopen komt het aan. Daarom is
de afzet afhankelijk van de koopkraeht. Deze is gegeven met de
productiemogelijkheid. Door de productie wordt van zelf de ge-
legenheid tot afzet geopend.     Want het fundamenteele   van   S a y's
„thdorie   des   ddbouch§s"   is,   dat   de productie vraag naar goederen
sehept, zoodat er geen aanbod zonder vraag kan bestaan. De
eyclus is daarmede gesloten en de zaak sehtint perfect. Want
S a y onderstelt, dat ieder aanbod  ook die vraag verwekt,  die het
zon afzet verzekert, hetgeen juist bewezen dient te worden. Toch
ontkennen   S a y en M c.C u l l o e h,  die  op het standpunt  van  de
onmogelijkheid van een algemeene overproduetie staan, de tijdelijke
disproportie in de productie, de partieele overproductie niet. Zij
speelt eehter bij hun besehouwingen over de machine verder geen
rol. Het eenige effect van de gestegen productiviteit is, volgens
hen, de uitwisseling van grootere hoeveelheden goederen tegen
elkaar. Ttideltike overvloed van goederen wordt niet toegesehreven
aan een „indisposition to consume ", zooals M a l t h u s    dat    doet,
maar   aan een „indisposition to produce".  1) De produetie   doet
de ontbrekende vraag ontstaan. Evenwieht daartussehen wordt
gebraeht door den ondernemer, die, geleid door zijn eigenbelang,
ervoor te zorgen heeft, dat de produetie plaats heeft volgens het
eeonomisehe prineipe, d.i. dat hij van tevoren dient te bepalen
welke goederen het meest gevraagd zullen worden. 2) Misrekening
en verkeerd gebruik van productiemiddelen veroorzaken wel tijde-
loke storingen in den afzet, maar correetie door aanpassing aan
hetgeen verlangd wordt, volgt spoedig. Indien men zijn eigen-
belang en het eeonomisehe prineipe vrii laat werken, is het alge-
meene belang het beste gediend. 3)

1) Me. Culloeh. Principles biz. 201.
2)   Vgl  S a y. Trait6  I  blz.   129.
3)  Vgl.  S a y. Traiti  I bli 133-134.
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De eonsequentie van dit individualistisehe standpunt zou moeten
ziin, dat de voorstanders van deze koopkracht-compensatie zieh
ten opziehte van de werking der arbeidbesparende machine op een
rentabiliteitsbasis plaatsten, hetgeen zii eehter niet doen. De
„bekeerde "   R i e a r d o    doet dit later wel, waarbii   hij    in   conflict
met M e.C u l l o c h geraakt. Bii dezen  is  het  doel  van het maken
van een maehine de kosten te verlagen of de hoeveelheid goederen
te  vermeerderen ; volgens R i c a r d o  gaat het daarbo wezenliik
om de winst van den kapitalist en is het bijkomstig of de pro-
ductie wordt vergroot. 1) Het merkwaardige daarvan is,  dat
R i e a r d o's aandaeht    door    zijn bedrijfseeonomisehe geziehtspunt
juist op het kapitaalelement wordt gevestigd. De anderen, die
van een algemeen-economisch standpunt uitgaan, weten den kring-
loop van de onbeperkte vraag-koopkracht-gedachte niet te ver-
breken. Doordat zij van de aanwezigheid van een voldoenden
kapitaalvoorraad bljiven uitgaan, bliikt iedere produetie-uitbreiding
mogelok en wordt de invloed van den kapitaal:factor onvoldoende
onderzoeht. Het ondernemersinitiatief om de vrijkomende produe-
tieve krachten telkens opnieuw samen te brengen, wordt als van-
zelfsprekend verondersteld.

Er bltiken derhalve aan deze kringloopgedaehte van de onbe-
perkte produetie-uitbreiding, die de noodige vraag sehept, ver-
sehillende haken en oogen te zitten, die aan de opmerkzaamheid
van sommige tijdgenooten niet zijn ontgaan.

In de volgende paragraaf zal de aandaeht gewijd worden aan
de  critiek,  die voornamelok S i s m o n d i en M a l t h u s riehten
tegen deze onbeperkte produetie- en afzetmogelijkheid, alsmede
tegen het automatisehe ondernemers-initiatief. Op het kapitaal-
argument zal naderhand worden ingegaan.

1) V g l.M c.C u l l o e h. Principles   blz    213-214.
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III.

De uitschakelingstheorie611.

1. De gebrek-aan-koopkracht- of overproductie-theorie van
Sismondi.

De    tegenstanders    van de „thSorie    des dibouch6s" verdedigen
de these, dat de machines wel degelijk tot een algemeene over-
productie aanleiding kunnen geven, zoodat niet meer aan alle
handen in het eeonomisehe proees arbeid kan worden verstrekt.

De voornaamste voorstander van de overproductietheorie,
S i m o n d e d e S i s m o n d i, beroept zieh hiertoe  op  het
werkelijke leven. Hij meent in de toen heersehende langdurige
crises  de feitet*ke bevestiging  van  zijn  leer  te zien. R i c a r d o,
met wien hij daarover te Gendve van gedaehten wisselt, moet de
algemeene opstopping van de markten van landbouw- en industrie-
producten toegeven, maar sehrijft het versehijnsel aan een andere
oorzaak toe dan Sismondi. „J'y voyais", aldus Sismondi,
„1'exeds de la production, ou sa disproportion avec la consom-
mation;   mais eet excOs   ou cette disproportion 6tant 6galement
impossibles, selon R i c a r d o, il attribuait eet effet aux viees
de l'ordre social, aux g6nes apport6es     A     la     circulation     des
produits  et aux impots." 1)    Als theoretisch argument ontwikkelt
S i s m o n d i het tegendeel van hetgeen R i c a r d o-S a y-
M e.C u l l o e h verdedigen. Deze houden de produetie   en   de
vraag (inkomen) voor twee kanten van de medaille. Volgens
S i s m o n d i behoeft het totale inkomen niet gelijk  aan de totale
productie te zijn, zoodat „il est possible que le produit s'accroisse,
et que le revenu diminue". 2) De voortbrenging en het verbruik
worden daardoor w61 uit het evenwieht gebraeht.

S i s m o n d i rieht  zieh  bij zijn motiveering  in de eerste plaats
tegen de stelling, dat de wil om te verbruiken ongelimiteerd is.
Dit ontkent hij niet alleen voor de noodzakellike levensbehoeften,
maar ook voor luxe-goederen. Bii de eerste categorie treedt ver-

1)  B i s m o n d i H blz.  411.
9  S i s m o n d i  II  blz.  375.
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zadiging spoedig genoeg in en bii de tweede soort dient men reke-
ning te houden met de keuze, die de arbeiders hebben tussehen
de grootere inspanning voor de verwerving van meer producten
en de mensehelijke neiging naar rust en ontspanning. „Tout
travail  n'est  pas un avantage, tout repos  n'est  pas une perte."  1)
Ja, zelfs indien de door de machine bespaarde tijd alleen maar
aan de rust en de ontspanning werd gewtid, zou de natie daar
niet minder gelukkig om behoeven te zijn, daar de rtikdommen
toeh nergens anders voor dienen dan juist voor het genoegen en
de rust. 2)

In  de tweede plaats houdt S i s m o n d i staande,  dat de macht
om te consumeeren ook niet zonder grens 6, omdat de totale
koopkracht kleiner kan zijn dan de totale produetie. De ver-
klaring hiervoor zoekt hti niet bij de teehnisehe uitvindingen als
zoodanig, waaraan de menschen allen vooruitgang te danken
hebben, maar in het gebruik, dat ervan gemaakt wordt in verband
met het verbruik. 3)

In de bestaande sociale orde rieht de productie zich niet naar
de algemeene vraag, maar zij wordt bepaald door bedrijfsecono-
mische motieven van den ondernemer. „Ce sont toujours les
moyens de produire qu'il considbre     et    non les moyens     de
eonsommer". 4) Daarom wordt de werktijd   van de arbeiders
bij  invoering van arbeidsbesparende methoden niet verkort. 5)
Zij moeten ofwel voor hetzelfde loon meer produceeren of,
indien het verbruik beperkt is en zieh niet kan uitbreiden, zij
ontvangen voor een langeren werkduur, waartoe zti door het over-
tollig worden van de arbeidskraehten gedwongen worden, minder
loon. 6) In beide gevallen hebben  zii  geen  decl  aan de grootere
opbrengst, omdat een stuk van hun koopkracht wegvalt, waardoor
het verbruik vermindert. S i s m o n d i heeft  het niet tegen   de
werking van de machines op zieh zelf, maar tegen de maatsehappe-
lijke organisatie, die een onreehtvaardige verdeeling van de voort-
brengselen  met  zie.h mede brengt. „C'est notre organisation aetuelle,

1)  S i s m o n d i II blz.  388.
2)  S i s m o n d i  II  blz.  388.
3)  Vgl.  S i s m o n d i  I  blz.  349.
4)  S i s m o n d i  I blz.  341.
5)  S i s m o n,d i  I  blz.  341.
6)  Vgl.  S i s m o n d i  I  blz.  349.
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c'est la servitude de l'ouvrier qui le r6duit, lorsqu'une machine

a augmentd ses pouvoirs, A travailler non pas moins, mais plus
d'heures   par   jour   pour   le meme salaire". 1) Tevens   is   hij   voor-

looper van de nog heden geldende crisisopvatting, die in loons-

verlaging een aantasting van de koopkracht en een vermindering
van het verbruik ziet.

Bii het onderzoek naar de juistheid van zon these heeft
S i s m o n d i zelf reeds de tegenwerping geopperd,   of   door  ver-

mindering van het looninkomen de koopkraeht niet sleehts ver-
schoven wordt en of het verbruik niet op andere wijze is uit te
breiden. Hii gaat daarbii drie mogelijkheden na. lIn de eerste

plaats wordt door S i s m o n d i onderzoeht    of het Consumers '
surplus tengevolge van prijsdaling uit kostenbesparende verbete-

ringen de arbeidsvermindering eompenseert, ofwel dat inkrimping
van het volksinkomen en zoomede van het verbruik daarvan het
gevolg zijn. 2)

Tegenover  S a y  e. s.,  die de uitgeschakelde arbeiders  weer  een
nieuw emplooi doen zoeken en een eigen vraag seheppen, brengt
S i s m o n d i  in  het  veld,  dat deze samenhang tussehen productie
en vraag wel algemeen-economisch, maar in de gegeven maat-
sehappli bedrtifseconomiseh niet noodzakelijk bestaat. „La sociatd

demande qu'un nouveau revenu appelle un nouveau travail;    il
suffit   A   chaque   producteur qu'un aneien revenu se d6tourne   de

son ancien canal pour venir   A    lui". 3) Daarom hangt    van    den

individueelen producent geenszins een zoodanige vergrooting van
het maatsehappel#k inkomen of van zijn debiet af, dat deze tegen

een verhoogde produetie zouden kunnen worden uitgewisseld. De
afzet voor zijn artikel is voor hem eerder een gegeven grootte,
waarvan hu zieh een zoo groot mogelijk deel zal traehten te be-
machtigen,  maar ten koste  van zijn medebroeder. 4) S i s m o n d i

erkent, dat de door de machinale productie goedkooper gewordene
artikelen een breedere en minder koopkrachtige laag koopers
kunnen aanboren, in welk geval het verbruik toeneemt en de

1)  S i s m o n d i  II  blz.  318.
2)  Vgl.  S i s m o n d i  I  blz.   345.
3)  S i s m o n d i  I biz. 340--341.
4)  VgL  S i s m o n d i I blz. 341-342.
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arbeiders niet benadeeld worden. t) Dit is mogelijk wanneer het
verbruik de productie te boven gaat. 2, Maar wanneer de pro-
duetie volop voor het verbruik voldoende is, zal de door de be-
sparing op het verbruik van een artikel verschafte nieuwe werk-
gelegenheid niet evenredig ziin aan de ontstane werkloosheid,
zooals   S a y en M e.C u l l o e h aannemen. 3)     En   wel   om   twee
redenen, beweert S i s m o n d i. Ten eerste  zal er sleehts  een  ver-
sehuiving naar betere qualiteit plaats hebben, die niet meer werk
versehaft en ten tweede is de priis van een artikel niet direct
evenredig  aan den arbeid,  dien het vereiseht; de priis houdt tevens
elementen in van vroegeren arbeid, die niet meer behoeft ver-
nieuwd te worden, zooals het opriehten van gebouwen en het
maken van machines, dus van het vaste kapitaal, en tenslotte van
het omloopende kapitaal. De prijs van een artikel wordt daarom,
volgens S i s m o n d i,  niet tot een honderdste verminderd, wanneer
door middel van een machine 99 van de 100 arbeiders overbodig
worden, maar sleehts met 10 %, zooals hii met een ciifervoorbeeld
van den kousen-breistoel traeht duidelijk te maken. Hij stelt
daartoe de rekening van de kosten en van de inkomens van de
oude en de nieuwe productiemethode tegenover elkaar. Uitgegeven
worden:

oud nouw
millioen millioen

aan  grondstoffen       . . .                                             . . .                   10                       10

" loonen        . . .                                                           - -                   40                          1

„ reparatie en vernieuwing van machines         -             2
„ interest  voor vast kapitaal en winst...                  -               30
„      interest voor omloopend kapitaal  . . . . . .                  -                  2  32

Totaal                                                                                . . . .                   50                       45

Besparing    . . . . . .                                                          . . .                   -                          5

Aantal arbeiders  voor het b r e i e n. . . . . . . . . . . . 100.000 1.000
Aantal arbeiders voor het maken van betere

qualiteit      . . .                                                                           -                  100...

Aantal arbeiders voor reparatie en ver-
nieuwingen                                               -           100

1)  Vgl.  S i s m o n d·i  I  blz.  352.
2)  VgL  S i s m o n d i  II blz.  317.
3)  Vgl. S i s m o n d i  II  blz.  322  e.v.
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S i s m o n d i  laat in het gegeven voorbeeld als inkomen gelden
de 5 millioen besparingen, die tegen het gemiddelde loon van
400 frs. 12.500 mensehen zouden kunnen insehakelen. Hij brengt
echter het aantal tot 100 terug, omdat de mensehen volgens ziin
meening niet m66r, doeh alleen betere kousen zullen gaan dragen.
Dat betere qualiteiten meer arbeid, hooger loon, of meer interest
vereisehen en dat het restant van de 5 millioen ook voor andere
artikelen kan worden besteed, ziet S i s m o n d i   niet.   Voor   de
2 millioen reparatie en vernieuwing laat hij sleehts 100 arbeiders
optreden, hetgeen M e.C u l l o e h doet opmerken,  dat deze kosten
geheel in loonen dienen te worden opgelost. 1) En tenslotte  laat
hij den grooten post van 32 millioen aan interest en winst in het
geheel niet als koopkraeht tot zijn reeht komen, evenmin als de
verdubbeling van het gemiddelde loon van de 1200 arbeiders, die
ongemerkt  in de becofering is binnengeslopen. S i s m o n d i  acht
op deze gekunstelde wijze het bewijs geleverd, dat van de som,
die vroeger 100.000 werklieden onderhield er thans nog sleehts
1200 leven. Dit doet hem zijn waarneming van Mn blizonder geval
tot alle industrieon uitstrekken en generaliseeren, dat door pro-
ductieverbeteringen de prjizen in een rekenkundige reeks afnemen,
de uitsehakeling van de arbeidskrachten daarentegen in een meet-
kundige verhouding. 2)

Voorloopig in het midden latend of produetie en inkomen in de
werkelijkheid parallel moeten loopen, moet erkend worden, dat
S i s m o n d i   door zon gebrekkige bewijsvoering   er   niet   in   is
geslaagd het door de klassieken gelegde automatische verband
tussehen het consumer' surplus     en de werkgelegenheid     te     ver-
breken. Evenmin gelukt het S i s m o n d i duidellik te maken,  dat
het inderdaad van belang is voor de werkgelegenheid of en hoe
de versehuivingen in de koopkraeht worden besteed.

Het tweede geval, dat S i s m o n d i overweegt,  is de mogeltik-
heid van eompensatie der uitgestooten kraehten door uitbreiding
van het verbruik via den export. Inderdaad aeht hij zulks voor
het exporteerende land door de lagere prtizen zeer wel mogelijk,

1)  V g l.M e.C u l l o c h.   Principles  blz.  209.
2)  Vgl. S i s m o n d i  II  blz.  324.
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maar ten koste van het importeerende land. 1) Het nadeel, dat
aan het buitenland berokkend wordt,   telt men echter   niet:   „la
politique aecoutumant A renfermer l'obligation des devoirs soeiaux
dans le eerele des compatriotes".     Of er kapitaalmoeiliikheden   aan
de uitbreiding van de productie verbonden ziin, gaat S i s m o n d i
niet na.

De export, oordeelt S i s m o n d i, is tenslotte een versehuiving
van de moeilijkheid. Eens komt het tijdstip waarop de geheele
geeiviliseerde wereld sleehts 66n enkele markt is, binnen welke
geen nieuwe afzetgebieden meer te veroveren vallen. „La demande
du mareh6 universel est alors une quantit6 pr6eise que se disputent
les diverses nations industrieuses".  2) De breistoel bracht sleehts
heil  voor de mensehheid, omdat, volgens S i s m o n d i, stijgende
eivilisatie, bevolking en welvaart het gebruik verhoogden. Maar
een dergelijke uitvinding zou thans, nu het aantal verbruikers
niet of biina niet meer kan groeien en zij het aantal voortbrengers
zou doen slinken, een nationale ramp zon. B) De compensatie
springt  hier  af  op de beperktheid  van het verbruik. S a y gelooft
niet  aan die begrenzing en schroft aan M a l t h u s,  dat  de  teeh-
niek nog steeds voortsehrtidt op den weg der verbetering en dat
„de nouveaux millions d'hommes, dans quelques sideles, produiront
des choses qui exeiteraient dans notre esprit, si nous pouvions
renaitre alors, une surprise non moins grande que eelle qu'Arehi-
m&de et Pline 6prouveraient en revenant parmi   nous". 4)

Ter  reehtvaardiging en aanvulling van S i s m o n d i's opvatting
over de bij de invoering van rationeele werkwijzen optredende
versehuivingen in de koopkraeht moet erop gewezen worden, dat
de ondernemerswinst uit rationalisatie als derde compensatie-moge-
lokheid zijn volle aandaeht heeft. Deze belangstelling doet in ver-
band met het voorafgaande eenigszins vreemd aan, daar hii in het
gegeven voorbeeld de versehuivingen van het looninkomen naar de
kapitaalbezitters als koopkraeht verwaarloost, niettegenstaande
hij wel degelijk de hooge interest in zijn kostprosberekening

')  Vgl. S i s m o n d i  I  blz.  345.
2)  S i s m o n d i  II  blz.   316.
')  Vgl.  S i s m o n d i  II   blz.   317.
4)  S a y·    Lettres a M a l t h u s   blz.   639.
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opneemt.       Bij de bestrijding     van     Me.  C u l l o c h's standpunt,
produetie gelijk verbruik, beroept S i s m o n d i  zieh  op de wiize
lessen van de ervaring. Deze leert, zegt hii, dat, indien in de
bestaande maatsehappij de door den vooruitgang van machines en
kapitalen steeds groeiende rijkdommen samengaan met verlaging
in plaats van met verhooging van het loon, enkele grootkapitalisten
geroepen zouden ziin „A consommer tout le superflu du produit de
toute la elasse qui travaille". 1) S i s m o n d i houdt  dit  nog  wel
mogelijk   voor de luxe-goederen;   voor de voedingsmiddelen   moet
hij zulks in ieder geval ontkennen. Deze zullen deels onverkoeht
bloven, tenminste bij handhaving van de bestaande verhouding
tussehen landbouw en industrie.

R i c a r d o   en   M e.C u l l o c h,   die   bii de veronderstelling   van
een plotselinge verdubbeling van de productie den overgang op
groote sehaal van den landbouw naar de industrie als doeltreffend
geneesmiddel aanprijzen om overproduetie te voorkomen, houdt
S i s m o n d i gebrek  aan werket<ikheidszin tegen. Zij maken  voor
deze omvormingen ongeoorloofde abstraetie van de beperktheid
van den grond, de geheehtheid aan den bodem en de onbeweeglitk-
heid van den factor arbeid. Bovendien gaan zo aan den tiid
voorbo, daar voor de voltrekking van deze hervormingen een
eeuw nauwelijks voldoende is. Deze reformaties op langen duur
komen steeds te laat om de jaarlijksche sehommelingen op te
vangen. De opstoppingen volgen elkaar op van den eenen tak
van industrie naar den anderen, met als resultaat een duurzame
overproduetie. 2)     Daarbij    komt, zoo argumenteert S i s m o n d i
verder, dat volledige compensatie eerst mogelijk wordt als de luxe-
industrie is geschapen. Want voor hare produeten beginnen pas
behoeften te entstaan, nadat de uitvindingen resultaat hebben
afgeworpen. Voor de opriehting van deze industrie zijn echter
gesehoolde werklieden noodig, die, op het moment dat hun diensten
verlangd worden, nog geboren moeten worden. Ook moet er nieuw
kapitaal zijn en moeten de grondstoffen missehien van ver komen.
Intussehen waehten degenen, aan wie de nieuwe industrie het
brood zou versehaffen, vergeefs. 3) S i s m o n d i raakt  hier  voor

1)   S  i s m o  n  d  i    II    blz.    397.
:)  Vgl. S i s m o n d i II blz.  403.
')  Vgl.  S i s m o n d i  II  blz.  426.
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het eerst door ziin zin voor de werkellikheid het probleem van het
tijdselement in het productieproces, van welk element de klassieken
in hun leerstellingen over productie en inkomen zoo gaarne, zU
het ten onreehte, abstraheeren.   Ook  is het S i s m o n d i  niet  ont-
gaan, dat het bti optredende versehuivingen in de koopkraeht ten
gevolge van de rationalisatie niet onversehillig is voor het behoud
van de totale vraag of de produetie vanzelf op die veranderde
situatie reageert. De stellige twofel aan deze automatisehe aan-
passing komt tot uiting in zijn vraag, hoe het mogelijk is, dat de
elkaar beeoneurreerende produeenten erin slagen de onophoudeliik
wisselende en uiteenloopende, vaak ver in het versehiet liggende
behoeften van de markt te kennen, waar het geen enkelen eeono-
mist of regeering is mogen gelukken den omvang van sleehts 66n
enkele markt met zekerheid vast te stellen. De oplossing van deze
moeiltjkheid  is voor S i s m o n d i niet raadselaehtig en eenvoudig
deze, dat de producenten er niet naar zoeken om den afzet te
kennen, maar er sleehts op uit zijn elkaars afzet weg te nemen.
Hij acht deze handelwijze op zieh zelf reeds voldoende bewos, dat
de produetie grooter  is   dan de vraag. 1) Sismondi meent  dan
ook, zooals hij het kernaehtig weergeeft, „que le pouvoir de con-
sommer ne s'aeeroit point nkessairement    avec le pouvoir    de
produire". 2)

Er is tenslotte nog een punt, waarop S i s m o n d i voortdurend
den nadruk legt, n.1. het fundamenteele belang van de soeiale
orde voor het onderhavige vraagstuk van de rationalisatie-
werkloosheid. Hij doet dit steeds in verband met de reehtvaardige
verdeeling van de opbrengst der productie of met een betere
aanpassing van de productie aan het verbruik. Vooral trekt hij
te velde tegen R i e a r d o's sterke, wellicht  in hot individualisti-
sehe stelsel eonsequent passende aeeentueering van het netto-
inkomen. R i e a r d o,   die  in ziin „Principles " verdedigt,  dat  het
er voor een land niet op aankomt, of het in plaats van twaalf
sleehts tien millioen inwoners bezit, mits het netto-inkomen, pacht
en  winsten maar hetzelfde blijven, 3)   bijt hii spottend  toe:  „En

1) Vgl. S i s m o n d i  II  blz.  403.
2)  S i s m o n d i  II  blz.  407.
*)  Vgl. R i c a r d o. Principles   blz.   235.
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v6rit6,   il ne reste   plus qu'A d6sirer   que   le roi, demeur6   tout   seul
dans   l'ile, en tournant constamment une manivelle, fasse   ae-
complir,    par des automates, tout l'ouvrage de l'Angleterre".   9
In S i s m o n d i herleven in dit opzieht de mereantilisten, die den
menseh in de volkshuishouding hooger stellen dan de rijkdommen.

Het behoeft geen verwondering te wekken, dat het S i s m o n d i
niettegenstaande zijn nieuwe en vaak belangwekkende geziehts-
punten niet is mogen gelukken bij ziin tijdgenooten meer waar-
deering op te wekken voor ziin standpunt van de uitsehakeling
der arbeidskraehten tengevolge van de rationalisatie. Het lijkt
aannemellik, dat deze mislukking aan verschillende redenen moet
worden geweten.

Ten  eerste is S i s m o n d i niet altiid even gelukkig  in  ziin
bewijsvoering. Ook weet hij de gangbare opvatting onder zijn
tijdgenooten over den onverbreekbaren band tussehen produetie
en vraag niet te keeren, daar hij er niet in slaagt genoegzaam
duidelijk te maken, dat produetie en inkomen uit het oogpunt
van het verbruik een eigen sfeer bezitten. Daarbil komt, dat het
probleem van de beperktheid van de vraag in het aanvangsstadium
van een aera van tot dusver ongekende mogeljikheden voor de
behoeftenbevrediging weinig diseutabel en aantrekkelok seheen.
En tenslotte heeft de eenziidigheid van S i s m o n d i's nadruk  op
het belang van de vraag voor de werking van de arbeidbesparende
produetie-methoden met voorbiigaan van de rol, die het kapitaal
daarbii speelt, er niet toe bUgedragen om zon tegenstanders te
overtuigen.    Het zal eehter   S i s m o n d i's verdienste bltiven,   dat
hij het eerst heeft gewezen op het belang van de sociale orde als
voorwaarde voor de oplossing van het probleem van de rationa-
lisatie-werkloosheid. Naderhand zal gelegenheid gevonden wor-
den dieper op dit punt in te gaan. Over den invloed van den
kapitaalfactor wordt in de volgende afdeeling gesproken.

1)   S i s m o n d i    II    blz.    331.
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2. De kapitaaivoorraad-theorieIn.

a.    De  theorie  van het afnemende loonfonds van B a r t o n  en
Ricardo.

In het voorgaande werd reeds terloops de aandacht er op ge-
vestigd, dat R i c a r d o den stoot er aan gaf om naast het afzet-
argument het kapitaalelement in de besehouwing te betrekken.
Dit element neemt bij hem den vorm aan van een bepaalde
hoeveelheid levensmiddelen, die als beschikbaar loonkapitaal de
mogellikheid voor de tewerkstelling der arbeiders bepaalt. In de
theorie  van het afnemende loonfonds ontwikkelt R i c a r d o  de
opvatting, dat de invoering van de machines het loonfonds kleiner
maakt; het werkloos worden  van de arbeiders wordt daardoor
onvermijdelok.

Hoe   komt   R i e a r d o   aan deze veranderde opvatting?    De
lezing  van Ba r t o n's geschrift,  „On the condition  of the labour-
ing  classes  of the soeiety", heeft  hem  van zon onjuiste veronder-
stelling, de evenredige ontwikkeling van het netto- en bruto-
inkomen eener maatschappij, overtuigd. 1) B a r t o n leert  daar-
in, dat de vraag naar arbeid afhangt van het nieuw te investeeren
kapitaal, voorzoover dit aan het omloopende kapitaal wordt toe-
gevoegd. De toevoeging aan het vaste kapitaal versehaft geen
grootere werkgelegenheid. Indien de verhouding tussehen beide
soorten kapitaal steeds dezelfde bleef, zou het aantal gebezigde
arbeiders naar evenredigheid van de algemeene welvaart groeien.
Dat is evenwel niet zoo. De vooruitgang in teehniek en de ver-
spreiding van de besehaving doen het vaste- ten opzichte van
het omloopende kapitaal steeds grootere afmetingen aannemen,
zoodat in bepaalde omstandigheden alle jaarlijksehe besparingen
aan het vaste kapitaal kunnen worden toegevoegd, in welk geval
zo geen effect hebben op een vermeerdering van de vraag naar
arbeid. 2)

1)   Vgl. R i c a r d o. Principles   blz.   264   en    270.
2)   VgL B a r t o n. Principles  on the condition   of the labouring classes

of society. G.eciteerd bti R i c a r d o. Principles  blz.  270,  noot  1.
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R i c a r d o en B a r t o n vinden het overbodig om te verklaren,
waarom alleen aan het omloopende kapitaal deze uitzonderings-
positie, van vraag-naar-arbeid-te-zijn, wordt toegedaeht. Deze
meening, die de klassieken in het algemeen vanzelfsprekend
aehten, moet wellieht worden toegesehreven aan den nadruk, die
zii bij de verklaring van hun besehouwingen omtrent het eeono-
misehe leven leggen op de teehniek van de productie. Om deze
reden is kapitaal   bij hen „result of anterior labour"  1) en wordt
volgens hun loonfondstheorie de vraag naar arbeid bepaald door
den aanwezigen voorraad onderhoudsmiddelen, die den kapitalis-

ten ter besehikking staat om de productie te beginnen en te
voltooien. De eeonomisehe opvatting van de produetie was hen
nog vreemd. Volgens deze is de produetie een proees, niet in
den zin van een handeling zooals een veredeling met een begin-
en een eindstadium, maar een op de toekomstige behoeftevoor-
ziening gerieht voortdurend proces, in hetwelk op een bepaald
moment grondstoffen, halffabrikaten en gereede produeten naast
elkaar en in de vereisehte hoeveelheden voor de voortzetting van
de produetie worden aangetroffen. 2)

Wel traeht R i c a r d o een verklaring te geven  van de reden,
die de verhou(ling van vast- en omloopend kapitaal voortdurend
verandert. Deze is volgens hem gelegen in de sttigende tendenz
van de loonen, veroorzaakt door de groeiende voortbrengings-
moeite van de voedingsmiddelen bij het toenemen van kapitaal
en bevolking. Substitutie van kapitaal voor arbeid is daarvan het
gevolg. „Maehinery and labour are in constant competition". 3)
De vraag naar arbeid zal bitiven stijgen met iedere kapitaal-
vermeerdering, maar niet evenredig daaraan. „The ratio will be
necessarily a diminishing ratio" 8),  m. a. w. het vaste kapitaal
neemt sneller toe dan het omloopende.

Toeh gaat R i c a r d o in verband  met het onderhavige vraag-
stuk niet zoo zeer door op deze tweedeeling van het kapitaal,
dan dat hij zieh in de mogeltikheid verdiept van het stijgen van
het netto-inkomen van een maatsehappij bij het afnemen van het

1) M e.C u l l o c h. Principles   blz.   530.
2)   C a s s e l  bk   19-23.
3) R i c a r d o. Principles   blz.   270.
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bruto-inkomen. Dit beteekent een vermindering van de werk-
gelegenheid en een versleehtering van de positie van den
arbeider. 1)

R i e a r d o demonstreert zijn stelling aan een gemengde onder-
neming, in welke landbouw- en industrieprodueten worden voort-
gebraeht  met £ 20.000 kapitaal, waarvan  £ 7.000  vast  en £ 13.000
omloopend  en een jaarlijksehe winst  van  £ 2.000. De kapitalist
sehiet gedurende  het  jaar £ 13.000  aan  loon  voor  in  den  vorm
van onderhoudsmiddelen, welke aan het eind van het eerste jaar
door zon werklieden met £ 15.000 ziin gereprodueeerd. Plotseling
gaat hij een machine bouwen, waartoe hij gedurende het tweede
jaar de helft van zijn werkvolk noodig heeft. De situatie is na
afloop  van  dat  jaar:  de eene helft  van ziin werklieden heeft  aan
producten  £ 7.500 opgebraeht, de andere helft een machine  ter
waarde  van  £ 7.500; het vaste kapitaal  is  tot £ 14.500 gegroeid
en het loonfonds tot £ 5.500 verminderd (omloopend kapitaal ad
£ 7.500  minus  £ 2.000). Zijn middelen   voor het derde  jaar   ten
behoeve van zijn arbeiders worden daarom teruggebraeht van
£ 13.000 tot £ 5.500, „and consequently all the labour which  was
before employed  by  £ 7.500 would become redundant". 2)    Voortaan
moet het verminderde aantal arbeiders met behulp van de
machines,  en na aftrek van onderhoud, de loonkosten  ad  £ 5.500
met een winst  van  £ 2.000 reproduceeren.   Zoo  lang het netto-
inkomen van den kapitalist niet vermindert, is het voor hem
van geen belang of het bruto-inkomen, het loon van de arbeiders.
£ 13.000  of  £ 5.500 bedraagt.   „And  as the power of supporting
a population, and employing labour, depends always on the gross
produee of a nation, and not on its net produce, there will neees-
sarily  be a diminution  in the demand for labour". 3)     R i c a r d o
aeht hiermede een duurzame uitsehakeling bewezen.

De mogelokheid van compensatie ontkent hij daarmede niet.
Wanneer door invoering van maehines de prijzen dalen en de
besparingen in grootere mate in kapitaal worden omgezet, kunnen
met elke kapitaalvermeerdering wederom werkloozen worden in-

1)    Ricardo.    Principles   bk   264.
2) R i c a r d o. Principles  blz.  265.
3) R i c a r d o. Principles blz.  266.
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gesehakeld. Indien de produetie zoo sterk zou groeien, dat het
netto-inkomen evenveel steeg als het bruto-inkomen daalde, zou
er volgens R i c a r d o  compensatie zjin voor alle werklieden.  In
dit geval van compensatie moeten er weliswaar in het begin van
het derde jaar waardeveranderingen en moeilijkheden optreden,
daar er in het voorafgaande jaar, toen de machines gemaakt
werden, sleehts een bruto-opbrengst aan levensmiddelen is voort-
gebraeht, toereikend voor de helft van de arbeiders. Deze moeilijk-
heden ontstaan echter meer tengevolge van het op 66n jaar stellen
van den duur van de productie in het voorbeeld. Het bezwaar
van het gebrek aan een productie-apparaat voor de weer in te
sehakelen arbeiders, waarvoor in het geval van een langeren
productieduur wal de onderhoudsmiddelen aanwezig zijn, bliift
daarentegen bestaan. Bovendien zullen er thans minder dan de
helft van de arbeiders noodig ziin om de tot £ 14.500 vergroote
installaties te bedienen. Er zal alleen compensatie mogelijk ziin,
indien de oversehietende koopkracht van £ 7.500 de uitgesehakel-
de arbeiders voor persoonlijke diensten opvraagt. De onvolledig-
heid van de verklaring der uitschakelingstheorie alleen uit hoofde
van het loonfonds ligt derhalve in het voorbeeld van R i c a r d o
zelf opgesloten.

R i c a r d o heeft weliswaar  een vaag vermoeden  van  dit  be-
zwaar, daar hij er op attent maakt, dat de woze van besteding
van het netto-inkomen voor de werkversehaffing niet onversehillig
is. 1) Hij meent te moeten onderseheiden in een vraag, die 6611
keer een productie in het leven roept, zooals van kostbare kleeren

"en meubels, en een vraag, die „consequently werk versehaft,
zooals van dienstpersoneel, omdat dit weer op zijn beurt levens-
middelen zal verlangen. Daarom acht hii ook een oorlog, die uit
het netto-inkomen wordt bekostigd, gunstig voor de werkgelegen-
heid. In dit geval komt in de bestaande vraag alleen versehuiving,
daar een deel van het inkomen, dat in den vorm van belastingen
moet worden afgestaan, oorlogsbehoeften in plaats van luxe-
goederen koopt. Daarnaast treedt de toegevoegde vraag naar
soldaten en matrozen op. 2)

R i e a r d o  gaat  bij deze redeneering tegen zijn beginsel  van

')  Vgl. R i c a r d o. Principles   biz.   269.
2)  Vgl.   R i c a r d o.   Principles  blz.   269.

8
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het groeien van de vraag met de productie in, daar het versehil
in werking van den vraagkant gezien in werkeliikheid niet be-
staat. De arbeiders, die luxe-goederen vervaardigen, vragen op
hun beurt even goed levensbenoodigdheden als het dienstpersoneel,
de soldaten en zeelieden. Inderdaad bestaat er w81 versehil van
den kant van het vaste kapitaal. Dat ontging R i c a r d o, waar-
sehiinlijk omdat hij den nadruk voor de werkgelegenheid legt op
het loonkapitaal. In het geval van het dienst- of oorlogspersoneel
worden er via het grootere netto-inkomen werkloozen inge-
sehakeld, die goederen uit de markt nemen, welke reeds zijn
voortgebraeht. Bii de besteding aan kostbare kleeding en meubels
kunnen er bii gebrek aan een grooter produetie-apparaat geen
werkloozen worden ingesehakeld en kan er derhalve ook geen
koopkraeht worden doorgegeven. Het productie-apparaat zal eerst

gemaakt dienen te worden, alvorens aan de vraag naar luxe-
goederen kan worden voldaan. De vervaardiging zal natuurlijk
ook grootere vraag naar arbeiders tengevolge hebben. Niet omdat
het inkomen anders is besteed geworden, in den zin zooals
R i c a r d o bedoelt,  maar  in  den  zin van besparing,  dus  via  de
kapitaalvorming.

Uit deze statisehe beschouwing blijkt, dat niet alleen het om-
loopende kapitaal, maar ook de vergrooting van het vaste kapitaal
een wezenlijke beteekenis heeft voor de wederinsehakeling van
de werkloozen in het produetieproees en dat overwegingen van
de vraag principieel afwiiken van kapitaalquaesties.

Bij het nagaan  van de wijze, waarop R i c a r d o ziin nieuwe
theorie ontvouwt, is er n6g een punt, dat de aandaeht verdient,
n.1. zijn bedrijfseconomisehe rentabiliteitsopvatting voor de ge-
heele maatsehappij.  In het aangehaalde voorbeeld laat R i c a r d o
den opgetreden ondernemer te reeht leiden door het bedriifs-
eeonomisehe streven naar rentabiliteit. Ten onreehte - ofsehoon
eonsequent passend in het kader van zijn kapitalistische systeem
en van zijn individualistische optelsomvatting van de maatsehappij

- past R i c a r d o  deze norm onveranderd  op de geheele maat-
sehappii toe. Hii begaat daardoor de fout van het bedrijfs-
economisehe met het algemeen-economisehe opzieht te vereen-
zelvigen. I-Iet gevolg hiervan is, dat hii het rentabiliteitsstreven
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van den ondernemer laat samenvallen met het algemeene welvaarts-
streven, ja dit laatste afhankelijk maakt van het eerste. Deze
afhankelokheid komt tot uiting in het hoofdstuk over „Gross and
net  revenue"  uit zijn „Principles". 1) Hii betoogt daarin,  dat  het
werkellike belang van een natie hetzelfde is als dat van een
ondernemer en dat het dus op de netto-winsten aankomt en niet
op de bruto-voortbrenging, waaruit de arbeiders betaald worden.
Daar de maehines volgens R i c a r d o de tendenz hebben   de
netto-winst te verhoogen en de bruto-opbrengst te verkleinen,
moet ho erkennen, dat de meening van de arbeiders, dat machines
hun belangen dikwiils afbreuk doen, „is not founded on prejudiee
and error, but is eonformable to the correct principles of political
economy': 2)      S i s m o n d i,    die het onheil,    dat de machines
kunnen stiehten, als een uitvloeisel van de soeiale orde beschouwt,
laat niet na haar te veroordeelen. Hii verwijt de Engelsehe
eeonomisten dat zij vergeten hebben, „que l'accroissement des
richesses n'est pas le but de 1'6eonomie politique, mais le moyen
dont elle dispose pour procurer le bonheur   de   tous". 3)

M a n n s t a e d t,   een   van de nieuwere compensatie-theoretiei,
oefent eritiek  uit   op de „Isoliermethode ", die R i c a r d o   in   het
aangehaalde voorbeeld voor de bewijsvoering van ziin uitsehake-
lingstheorie gebruikte. Om versehillende redenen zou de gevolgde
methode ongeoorloofd zijn geweest, hetgeen K i i h l e r terecht
bestrijdt. 4) Ten eerste zou R i c a r d o het eeonomische  principe
geweld hebben aangedaan, daar hij den ondernemer in zijn voor-
beeld niet eeonomisch laat handelen, omdat deze na invoering
van de teehnisehe verbetering een gedeelte van den grond braak
laat liggen. „Und niemals wird ein Wirtschaftsmenseh eine
Produktionsverbesserung einfuhren, wenn ihre Kosten ihn zwingen,
einen grossen Teil der seiner Maeht unterworfenen Produktions-
kraft brachzulegen ".  51     lIn het midden latend   of   R i e a r d o   het
braakliggen van den grond dan wel extensieve bebouwing be-
doelde, kan M a n n s t a e d t tegen worden gehouden,   dat   de

i) R i c a r d o. Principles bk  234-235.
:) R i c a r d o. Prineiples  blz.   267.
')   S i s m o n d i   blz.   IV.
4)    K Khler    blz.    43.
5)  M a n n s t a e d t  biz.  37.
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objeetie, zooals hij ze stelt, geen steek houdt, daar de handelingen
van den ondernemer van uit een bedriffseconomiseh oogpunt in
geen geval tegen het eeonomisehe principe indruisehen. Dit ge-
beurt inderdaad w81 van een algemeen-economisch standpunt ge-
zien, maar niet in Ricardiaansehen zin. Bovendien kunnen er
gegronde bezwaren worden gemaakt tegen het generaliseeren van
deze geisoleerde handelingen, waarover later.

Ten   tweede zou R i c a r d o het eoneurrentiebeginsel hebben
uitgeschakeld, aangezien verkleining van de productie door in-
voering van technisehe verbeteringen in een coneurrentiesysteem
onmogelijk zoude zijn. De andere ondernemers zouden hun afzet

uitbreiden en bii het doorzetten van den coneurrentiestrlid zou
de ondernemer, die overeenkomstig de veronderstelling van
R i c a r d o handelde, spoedig  door het dalen  van de winst  al
zijn voordeel verliezen. 1) M a n n s t a e d t veronderstelt   onge-
motiveerd, dat het kapitaal wel besehikbaar is voor de uitbreiding
van den afzet van de andere ondernemers en dat de rationali-
seerende ondernemer daarvan geen gebruik wenseht te maken.
R i c a r d o wilde in zijn voorbeeld sleehts aantoonen hoe bij  een
bestaande kapitaalhoeveelheid de ondernemer ziin winst kan ver-
hoogen door invoering van machines.

M a n n s t a e d t,  die  dus de mogelijkheid van beperking  van
de produetie door het gebruik van machines bestrijdt, wil ook
het bewijs leveren, dat „Maschinen iiberhaupt nicht oder nur zum
kleinsten    Teil    aus dem Lohnfonds hergestellt werden".  21     De
reden daarvan is, dat het loonfonds alleen voor de aansehaffing
van de maehine gebruikt zou kunnen worden bij een rendement
van 100 %. Dit geval zou zieh in de praktijk niet voordoen. 9
M a n n s t a e d t gaat hierbij   van de onmogellikheid   van   een
kleiner worden van het brutoproduet uit. Wanneer deze hypo-
these een oogenblik als juist wordt aangenomen, moeten de over-
bliivende, aan de machine tewerkgestelde arbeiders evenveel erbij
produeeeren als vroeger de door haar uitgesehakelde arbeiders
voortbrachten.   M. a. w. de winst  van den ondernemer  moet  bij
gelijk gebleven prijzen met het bedrag aan uitgevallen loon

1)   Vgl. M a n n s t a e d t  blz.  42.
2)  M a n n s t a e d t  blz.  42.
3)  Vgl.  M a n n s t a e d t  blz.  44-45.
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stijgen, onder aftrek van de afsehrijvingen. Het loonfonds, dat
voor den aankoop van de maehine bestemd wordt, moet derhalve
ongeveer  met   100 % rendeeren. 1) K i i h l e r critiseert  M a n n-
s t a e d t tereeht  en  zegt,  dat  in deze bewijsvoering  ligt  opge-
sloten het gelijk zijn van het loonfonds aan het product van
,.een jaar arbeid. Want al naar gelang deze duur kleiner of
grooter wordt, zou de winst moeten stijgen of dalen. Indien
bijvoorbeeld die duur vier jaar ware, zou de winst sleehts 25 %
bedragen, hetgeen niet meer abnormaal lijkt. Wat eigenlijk onder
een loonfonds moet worden verstaan en waarom dit juist gelijk
aan een jaarproduet  moet zijn, verklaart M a n n s t a e d t  niet,
waarmede zijn critiek, dat het afnemende loonfonds niet aan de
werkelijkheid beantwoordt, valt.

R i c a r d o stoot  met zijn nieuwe  leer  over de mogelijkheid
van het kleiner worden van het brutoproduct bo afnemend loon-
fonds en gestegen winst ook bij ziin tiidgenooten op heftigen
tegenstand. Vooral   moet   hij zieh tegen M e.C u l l o c h weren.
Deze  meent, dat R i c a r d o  met zon uitsehakelingstheorie  zijn
wetensehappellike reputatie op het spel heeft gezet 2) en ho ver-
denkt hem ervan naar M a l t h u s'  leer  van de overproductie  te
zon  overgeloopen. 8) R i c a r d o verklaart  bij deze gelegenheid,
dat hij Zijn vroegere opvatting over de verhooging van de bruto-
produetie door de machines. heeft herzien, „and I now think that
the use of it rather tends to the diminution of the gross
produce':D Om het versehil in zienswijze tussehen hem en
M a l t h u s beter  te doen uitkomen, stelt  hii de meeningen  nog
eens tegenover elkaar. M a l t h u s  laat de machines de bruto-
produetie zoodanig verhoogen, dat de voortgebrachte produeten
niet verbruikt kunnen worden, omdat er geen vraag voor is.
R i c a r d o's meening daarentegen    is,    dat het gebruik    van
machines de brutoproduetie dikwijls vermindert en dat daardoor
de vraag bij gebrek aan koopkraeht zal afnemen, ofsehoon de ge-
neigdheid tot koopen onbeperkt is.4)

1)   Vgl.   K R h l e r    blz.    45.
')VgLRicardo. Letters  to  M a l t h u s  blz.   184.
:) R i c a r d o. Letters   to M c. C u l l o c h   blz.   106.

4)  Vgl. R i c a r d o. Letters to M e.C u l l o c h   blz.   106.



38

M e.C u l l o e h, die beide doctrines als identiek beschouwt,
kan zieh met geen van beide vereenigen en poneert, dat iedere
voortbrenging een vraag creifert, zoodat er geen permanente
overproduetie, noch ondereonsumptie, maar wel volledige eom-
pensatie bestaat. M e.C u l l o e h stemt weliswaar   toe   in    de
theoretisehe mogelijkheid van het werkloos worden van de
arbeiders, wier diensten niet meer gevraagd zullen worden en
voor wie er ook geen onderhoudsfonds meer besehikbaar zal ziin,
maar  in de praktijk   „the ease under review is barely possible".  1)
R i c a r d o heeht niet alleen theoretisehe,   maar wel degelijk
practisehe waarde aan zjjn nieuwe leer en hij weet de drie voor-
gedragen opvattingen seherp te onderseheiden. Het rentabiliteits·
streven in verband met den overwegenden invloed van het loon-
fonds op de productie doen hem de nadeelige werking van de
maehines voor de arbeiders tenslotte uitsluitend toesehrijven aan
het afnemen van het brutoproduet.

De  eenige, die R i c a r d o   min   of meer blivalt is S t u a r t
M i l l 2)    M i l l,   die   de   onderscheiding  van   vast- en omloopend
kapitaal onvoldoende aeht ten opziehte van het gebruik van den
arbeid, maakt geen wezenliike vorderingen. Hii ziet het belang
voor de werkgelegenheid niet zoozeer in het omloopende of vaste
karakter van het kapitaal dan wel in het eonstant- of variabel
zijn van het kapitaal. Omzetting van loonen in grondstoffen werkt
voor de arbeiders even nadeelig als overgang van loonen in vast
kapitaal. Tot de beteekenis van het nieuw te seheppen vaste
kapitaal   voor de werkgelegenheid dringt M i l l evenmin  door.
Het  standpunt van R i e a r d o erkent hij theoretiseh als juist ;
zooals evenwel in zijn dagen de dingen in de praktok van het
leven gelegen zijn, moet hij het verwerpen. Invoering van
machines gesehiedt in de werkeltikheid niet plotseling en in
grooten omvang, maar langzaam. Daarom behoeft zij niet ten
koste van het omloopende kapitaal te gebeuren, maar kan zij
bestreden worden uit de kapitaalvermeerdering. Praktiseh nemen
omloopend en vast kapitaal in gelijke mate toe.

1)  M e.C u l l o c h.   Principles  bk  215.
2)    VgL    J.    St,    Mi 1 1 Principles of Political Economy. Geciteerd     bij

E r g a n g  blz.  76-81.
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b. M a r x' theorie  van de omzetting van variabel- in constant

kapitaal.

Terwijl M i l l alleen uit overwegingen van praktisehen  aard

geringe waarde   aan de uitsehakelingstheorie van R i c a r d o

heeht, neemt  M a r x  haar in vollen omvang weder  op.   Hij  door-
trekt er ziin eeonomiseh ontwikkelingsproees van de maatsehappij

mede, zonder bepaald    zijn    in „Das Kapital" verspreide ideeen

over de uitsehakeling zelf in een theorie samen te vatten.

Voor ziin uitgangspunt vindt hij aansluiting bij de door het
winststreven gedreven meehaniseering van R i c a r d o.  BijMarx
is het doel van de kapitalistiseh gebruikte machine „Mittel zur
Produktion von Mehrwert". 1) De machines zouden de produeten

goedkooper moeten maken en het deel van den arbeidsdag, dat
de arbeider voor zlin onderhoud noodig heeft, verkorten om het
andere deel van ziin arbeidsdag, dat hij gratis aan den kapitalist
geeft, te verlengen.  1) Alle nadeelige gevolgen  van het gebruik

van de maehines moeten, volgens  M a r x,  aan de huidige kapita-
listisehe orde van de maatsehappij toegesehreven worden en niet
aan het wezen van de maehine zelf. De machine op zieh zelf
verkort den arbeidsdag. verlicht den arbeid, vermeerdert de

rijkdommen van de voortbrengers en is een overwinning van de
menschen op de natuurkraeht. De maehine, kapitalistisch ge-
bruikt, verlengt den arbeidsdag, voert de arbeidsintensiviteit op,
brengt de mensehen door de natuurkraeht onder het juk en maakt

hen tot paupers. 3
In de soeialistisehe maatsehappij, meent M a r x, komt de meer-

arbeid niet meer ten gunste van de individueele ondernemers,
maar    aan het geheel ten goede. De arbeidsdag.  kan    dan    tot

den noodzakelliken werktijd beperkt worden en tegenover de

anarehistisehe productiewiize, met haar matelooze verspilling aan

productiemiddelen en arbeidskraehten, kan een geordende pro-
ductie worden geplaatst. 3)

Van prineipieel belang voor den kapitaalkant van de rationali-

t)   M a r x   I   blz.   354.
')  Vgl. M a r x I blz.  419.
3)  VgL M a r x I blz. 490-491.
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satie-werkloosheid   is   het,   dat   M a r x   van   meet   af   aan   de   op-
vatting van de Enge]sehe economisten, die in het werktuig een
eenvoudige machine en in de machine een samengesteld werktuig
zien, uit economisch oogpunt ondeugdeltik verklaart, „denn ihrfehlt das historisehe Element". 1)    Voor M a r x bestaat tussehen
het werktuig van vroeger, als instrument in handen van den
arbeider, en de werktuigen van een door codperatie van vele
apparaten tot een machine-systeem gegroeid, in de maeht van
derden berustend zelfstandig productiemechanisme eeonomiseh een
wezenlijk verschil. 2)  lin het maehinesysteem n.1. „besitzt die grosse
Industrie einen ganz objektiven Produktionsorganismus, den der
Arbeiter als fertige materielle Produktionsbedingung vorfindet". 3)
M a r x legt daarmede den nadruk  op de economisehe noodzakelijk-
heid van een productie-apparaat voor het arbeidsproees. Tevens
karakteriseert hii het kapitalistisehe gebruik ervan. In het kapi-
talistische stelsel is de machinerie het subject in het produetie-
proees geworden en de arbeiders zijn sleehts als bewuste organen
gecoBrdineerd aan de niet-bewuste organen en met deze onder-
worpen aan de eentrale macht van de voortbeweging. 4)

Bij het nagaan van den invloed van de meehaniseering op de
werkgelegenheid volgt  M a r x de tweedeeling  van  M i l l  in
variabel en constant kapitaal. Hii ziet in de wisselende samen-
stelling van deze kapitaaldeelen den voornaamsten factor voor de
uitschakeling. Het best aeht hti deze weerspiegeld in de afname
van het variabele kapitaal.  Bii M a r x heeft deze kapitaalsamen-
stelling echter een andere beteekenis. Zijn indeeling in variabel
en constant kapitaal geeft dezen deelen het karakter van een zieh
reprodueeerende loon- of niet-loonsom, in tegenstelling met de
onderseheiding  van  vast- en omloopend kapitaal van R i e a r d o,
bii wien deze bestanddeelen voorraadgrootheden zijn. Het versehil
tussehen beide begrippen voor de uitsehakeling zal aanstonds
blijken.

Ook  krijgt de waarde  voor de uitsehakeling,   die  M a r x  aan

1)  M a r x  I  blz.  355.
2)  VgL  M a r x I blz. 36G--361.
3)  M a r x I blz.  368.
4)  Vgl.Marx  I  blz.  401.
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het kleiner worden van het variabele kapitaal toekent, ten
deele een andere beteekenis  dan bij R i e a r d o. M a r x beweert
eenerzijds, dat de vraag naar arbeid niet door den omvang van
het heele kapitaal, maar door dien van het variabele deel wordt
bepaald. Dit zou in stijgende mate met den groei van het
totale kapitaal 1) dalen, waarmede hij R i c a r d o's opvatting
onderschrijft. Anderzijds stelt hij uitdrukkelijk vast, dat weder-
inschakeling van de bij invoering van de machine vrtigekomen
arbeidskraehten alleen gesehiedt als de band tussehen deze arbeids-
kraehten en de met hen ter beschikking gekomen levensmiddelen
weder wordt hersteld „vermittels eines neuen, zusehiissigen Kapi-
tals, das nach Anlage driingt, keineswegs aber vermittels des sehon
friiher funktionierenden und jetzt in Masehinerie verwandelten
Kapitals ". 2) Behalve een voldoend loonfonds heeft   M a r x   voor
de produetie de besehikking over een constant kapitaal noodig.
Hii vult hiermede     R i c a r d o's zienswijze     aan en plaatst     de
kapitaalquaestie voor de werkversehaffing in een ander lieht.

Het aanwezig zon van een constant an een variabel kapitaal is
derhalve  bij M a r x voorwaarde  voor de produetie. In verband
met de beperktheid van de hoeveelheid en de samenstelling van
het geheele kapitaal speelt de kapitaalaceumulatie bij hem een
voorname rol bij de uitsehakeling. Volgens hem eiseht toenemende
mechaniseering stiigende kapitaalbedragen bij daling van het aan-
tal arbeiders. Van den eenen kant trekt het door de voortgezette
accumulatie gevormde surpluskapitaal naar gelang van zijn grootte
minder en minder arbeiders aan en van den anderen kant stoot
het opnieuw samengestelde, gereprodueeerde oude kapitaal meer en
meer de vroeger door hem gebezigde arbeiders uit. 3) M.a.w. een
steeds grooter deel van het kapitaal wordt omgezet in produetie-
middelen   en een steeds kleiner gedeelte in arbeidskrachten. 4)

M a r x,   die de arbeidsgelegenheid in stijgende mate afnemend
denkt   met den groei   van het kapitaal, 5) verklaart eehter   even-

t)  Vgl.  M a r x  I  blz.  579.
2)  M a r x  I blz.  418.
3)   Vgl.Marx  I  blz.   578.
4)  Vgl.  M a r x  I blz. 578-579.
5)  VgL  M a r x  I blz.  579.
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eens, dat de door den vooruitgang van de aceumulatie veroor-
zaakte, relatieve vermindering van het variabele kapitaal geenszins
de absolute progressie ervan uitsluit. 1) Want volgens  M a r x
wisselt de samenstelling van de kapitaalbestanddeelen door den
vooruitgang in de teehniek voortdurend. Deze zoo bestendige

wisseling wordt evenzoo vaak onderbroken door rustpunten en
quantitatieve uitbreiding bii een bepaalden stand van de teehniek,
waardoor het aantal te bezigen arbeiders groeit. 2) Zoodra eehter
de industrie de „Sturm- und Drang"-periode aehter den rug heeft
en een eigen teehnisehe basis gaat kriigen, zoodra de algemeene
productie-voorwaarden zoo zijn geworden, dat zii aan een groot-
industrie beantwoorden, ontvangt deze plotselinge sprongsgewijze
expansie-eapaeiteit, die sleehts in grondstof en afzetmarkt be-
perking vindt. 3) Dan wordt  het  voor de arbeiders gevaarlok.
Want dit stootsgewoze uitzettingsvermogen van het fabriekswezen,
met zijn afhankelijkheid van de wereldmarkt, veroorzaakt nood-
zakeliik een koortsachtige produetie, gevolgd door overstrooming
van de markten, contractie en verlamming. 4) Deze voortdurende
wisseling van vooruitgang en stilstand van de teehniek, van hoog-
eonjunetuur met crisis komt eenerzijds tot uiting in qualitatieve
verbetering in het maehinewezen, die de arbeiders uitstoot en
anderzijds in quantitatieve uitbreiding van de fabrieken, die ze
wederom aantrekt. 5) Hiermede erkent M a r x nadrukkelijk   de
compenseerende werking van de accumulatie.

In dit verband verdient  het de aandacht,  dat  M a r x,  die  in
ander opzieht de funetie van den ondernemer in het produetie-
proees zoo typeerend heeft weten te sehilderen, de eompenseerende
werking voetstoots toekent aan de kapitaalaceumulatie en voorbii-
gaat aan de zelfstandige rol, die de ondernemer heeft te vervullen
bij de wederinsehakeling van de uitgesehakelde rationalisatie-
werkloozen. De verklaring    voor    Bi a r x' standpunt    zal    waar-
sehiinlijk te vinden zijn in de materialistiseh-meehanisehe kapitaal-

' )   Vgl.   Marx   I   blz.   574.
')  VgL  M a r x I blz.  426.
')  Vgl.Marx  I blz.  427.
4)  VgL M a r x I blz.  429.
5)  Vgl. M a r x I blz.  430.
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opvatting en in de sehier onbeperkte afzetmogelijkheid van dien
tijd. lIn het derde hoofdstuk zal gelegenheid gevonden worden

nader in te gaan op het economische kapitaalbegrip en de
functie, die de ondernemer of de leidinggevende instantie daarbii
voor het eeonomisehe leven heeft te vervullen. Thans zij volstaan
met  erop te wijzen,  dat  bii  M a r x  uitschakelidg en compensatie
elkaar in den tiid opvolgen, zonder dat hii tot een bepaalde
theorie van een uitsehakeling-op-den-duur komt.

De  vraag,  of  M a r x  op   den  duur het compensatieversehiinsel
zwaarder wil laten wegen dan de uitsehakeling, wordt in ver-
band  met zijn ontwikkeling   van de „kapitalistisehe Akkumulation"
in zijn theorie     van de „industrielle Reserve-armee"     o.a.     door

Wolf, Sombart en Mannstaedt omstreden. 1) Zonder
in dezen strtid partij te kiezen, kan men uit het voorafgaande
besluiten,   dat  M a r x in prineipe de uitsehakeling   niet   als   een
permanent proces, maar als tijdelijke gebeurtenissen besehouwt,
die al naar gelang van de vervulling van bepaalde voorwaarden
naast elkaar met bepaalde tusschenruimten op elkaar volgend
voorkomen, zoodat de rationalisatie-werkloosheid voor hem een
tijdelijk karakter draagt.

c. De theorie van het kapitaal als reproductie- en voorraad-
grootheid.

Uit het voorafgaande blijkt,  dat  M a r x de uitsehakeling  af-
hankelijk maakt van de omzetting van het variabele in het con-
stante kapitaal. Of nu ook inderdaad de wisselende verhouding
in deze deelen, zooals   M a r x  die   in ziin kapitaalsamenstelling
weergeeft, inzieht kan geven in de vraag naar arbeid is een punt,
dat nog nader onderzocht dient te worden.

Bii M a r x heeft de kapitaalsamenstelling een dubbele betee-

kenis, wisselend al naar gelang van het geziehtspunt onder welk
hij ze stelt. Beziet hij de kapitaalbestanddeelen vanuit het oog-
punt van het arbeidsproees, dan gelden de produetiemiddelen
en de arbeidskraeht als objeetieve en subjectieve factoren, als

')  VgL   M a n n s t a e d t   blz.   72.
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waardevormende elementen in het productieproces, die bii hem
de techniscke samenstelling van het kapitaal vormen. Gaat hij
daarentegen van de waarde van het product uit, zoo maakt
hii onderseheid naar de functie, die deze kapitaaldeelen in het
waardeeringsproces vervullen. Grond- en hulpstoffen en andere
produetiemiddelen veranderen daarbii   niet van waarde; alleen  de
arbeidskracht schept de meerwaarde. Vandaar de synthese van
het  eonstante  en  variabele  bestanddeel,  hetgeen  M a r x de orga-
nische samenstelling    van het kapitaal noemt. 1) Het versehil
tussehen arbeids- en waardeeringsproees is, volgens M a r x, daarin
gelegen, dat hetzelfde produetiemiddel als element in het arbeids-
proces in zijn geheel moet worden medegerekend en als element in
de waardevorming sleehts gedeeltelijk. 2)   Elk eigenlok arbeids-
middel of productie-instrument treedt, volgens hem, in ziin geheel
het arbeidsproces binnen, maar het gaat in zon waardeeringsproces
op naar gelang van zijn slijtage.3) Ten aanzien van de arbeids-
gelegenheid wordt de beteekenis van het kapitaal derhalve zoowel
door het gebruik als door het verbruik van de produetiemiddelen
bepaald.

Nu   is het verwonderlijk,  dat  M a r x,  wien dit proees helder
voor den geest moet hebben gestaan, ertoe komt om de beteekenis
van de teehnisehe samenstelling van het kapitaal voor de vraag
naar arbeid te vereenzelvigen met en te versehuiven naar die van
ziin organisehe samenstelling.   Hii zegt daarover  n.1. het volgende:
„Diese Vedinderung in der teehnisehen Zusammensetzung des
Kapitals, vergliehen mit der Masse der sie belebenden Arbeits-
kraft, spiegelt sieh wieder in seiner Wertzusammensetzung, in
der Zunahme des konstanten Bestandteils des Kapitalswerts auf
Kosten seines variabelen Bestandteils ". 4)

Hetgeen te verstaan valt onder den invloed van de waarde-
samenstelling van het kapitaal op de tewerkstelling demonstreert
M a r x  uitvoerig  in de analyse  van zijn maatsehappelijke repro-
ductieproces. 5) M a r x brengt hiermede de besehouwing  van  het

')  VgL M a r x  I bk  209  en  572.
9  Vgl.Marx I blz.  205.
3)  Vgl.Marx  I bk  370.
4)  M a r x  I  blz.  573.
5)   VgL  M a r x  II   blz.    371.
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uitsehakelingsprobleem op een hooger niveau, daar hij het per-
speetief opent om de werking van de versehuivingen tussehen de
kapitaaldeelen ook in hun maatschappelijk verband te aehterhalen.
Doordat het hem bij de besehrijving van ziin proces alleen om de
reproductie is te doen, komen evenwel de kapitaaldeelen alleen
in hun hoedanigheid van reproduetie-grootheden naar voren en
niet als voorraad-grootheden.

De geliikstelling van de begrippen reproductie- en voorraad-
grootheden blijft de uitsehakelingstheorie langen tiid afbreuk
doen, daar zoowel het verbruik van het kapitaal als het gebruik
ervan voor de werkgelegenheid elk van afzonderlijk belang zijn.
Zii   geeft o.a. M a n n s t a e d t de gelegenheid tegenover   M a r x
op te merken, dat de verhouding tussehen eonstant en variabel
kapitaal nooit iets positiefs kan zeggen omtrent den invloed van
het gebruik van de machines op de arbeidsvraag. 1)   Dat de uit-
sehakeling niet wordt weerspiegeld door de opstelling van de
kapitaaldeelen als reproduetie-grootheden heeft K i i h l e r     op
grond   van   M a r x' reproduetie-schema   met een voorbeeld   aan-
getoond. D

In dit voorbeeld worden de produetiemiddelen   (= e)   in   de
maatsehappij  met de arbeidshoeveelheden   (= v) steeds tot nieuwe
produeten verbonden, waarbij de arbeidshoeveelheden tevens de
meerwaarde omvatten. Het jaarlijksche reproduetie-schema wordt
gedaeht in een afdeeling voor produetiemiddelen en een voor
consumptiegoederen :

I   4.000 e + 2.000 v = 6.000 productiemiddelen
II  2.000 e + 1.000 v = 3.000 eonsumptiegoederen.

In beide gevallen is de verhouding van het constante tot het
variabele kapitaa]sdeel 2 : 1. Hiermede wordt uitgedrukt, dat
het verbruik van twee waarde-eenheden produetiemiddelen op-
weegt tegen 66n gebruikte arbeidseenheid. Bti verandering in de
kapitaalverhouding van 3:1 ondergaat het schema, uitgaande

1)  Vgl.  M a n n s t a e d t  blz.  30.
2)   Vgl   K a h l e r   blz.   54   e.v.
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van het niet-elastisehe verbruik der consumptiegoederen, de vol-
gende wiiziging:

I   6.750 c + 2.250 v = 9.000 productiemiddelen
II  2.250 e + 750 v = 3.000 consumptiegoederen.

Uit deze gewijzigde samenstelling blijkt, dat vroeger 6.000 en
nu 9.000 constante kapitaaldeelen gedurende een bepaalden tiid
met een zelfde arbeidshoeveelheid samen verbruikt zijn geworden.
De grootte van den kapitaalvoorraad, die aan dit nieuwe verbruik
ten grondslag ligt, komt daarmede niet vast te staan. Deze kan
evengoed 3.000 als 18.000 eenheden zijn geweest. In het laatste
geval was de kapitaalvoorraad, wat het constante kapitaal betreft,
bij de eerste teehniek voor een derde verbruikt en bij de tweede
voor de helft. Met betrekking tot de variabele reproductie-groot-
heid zou hij eehter hetzelfde ziin gebleven. Uit het gegeven
voorbeeld trekt K R h l e r  tereeht de eonelusie,   dat het versnellen
van het tempo van de reproduetie niet met het verhoogen van
de kapitaalintensiviteit per arbeider is gelijk te stellen. Bij het
versehijnsel van de uitschakeling komt het eehter op de kapitaal-
intensiviteit aan. Deze wordt in het reproduetiesehema van
M a r x   niet tot uitdrukking gebraeht.    De   door de teehnische
verbetering teweeg gebraehte verandering in de omloopsnelheid
van den variabelen kapitaalvoorraad, die mede beslissend is voor
het aantal te werk te stellen arbeiders, en de slijtageduur van
den constanten kapitaalvoorraad ziin buiten besehouwing gebleven.

De  fout  van  M a r x  is dus daarin gelegen,   dat  hij  het  ver-
grooten van de kapitaalintensiviteit eveneens in de toename van
het constante ten opziehte van het variabele kapitaal, als repro-
duetiegrootheden gerekend, tot uiting wilde brengen.

V o n B E h m-B a w e r k heeft getracht de reproduetie  en   de
kapitaalintensiviteit in een schema te vereenigen door het geheele
kapitaal in 66n loonfonds op te lossen. Dit schema moet welis-
waar voor den opbouw van zon rente-theorie dienen, maar hii
beoogt tevens het verloop van de produetieve kraehten in het
productieproees erdoor   weer te geven. K a h l e r heeft  van  V o n
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B a h m's poging een besehrijving gegeven    en het volgende   is   er

aan    ontleend.  1)

De  voorstelling  van de kapitaa]reproductie  van B 6 h m hangt
nauw samen met zijn rente-theorie, die in wezen op het versehil
in waardeering van tegenwoordige en toekomstige goederen berust.
Hij neemt aan, dat de gezamenlijke kapitaalvoorraad uit een
goederenstroom bestaat, die zieh beweegt in de riehting van de
grondstof naar het consumptierijpe produet. De afzonderloke,
zieh in den kapitaalstroom bevindende goederen zijn tussehen-

produeten op den weg naar de consumptie. Met het oog op het
versehil in afstand tot de consumptierijpheid maakt hij van de
totale hoeveelheid kapitaal een aantal geledingen in rtipheids- of
jaarklassen, die men zieh door concentrisehe ringen kan voor-
stellen. De totale, uit „heranreifenden" consumptie-goederen   be-
staande kapitaalvoorraad is hiermede in 66n enkel loonfonds op-
gelost, dat door de arbeiders gedurende de produetieperiode wordt
verbruikt. Is derhalve de productieperiode lang, zoo is het loon-
fonds bii gellik loon slechts toereikend voor weinig arbeiders.
Moet daarentegen een grooter aantal arbeiders worden tewerk
gesteld, zoo zal of het loon of de produetieperiode kleiner moeten
worden. Het „Subsistenzfonds"   van   B   h m gaat ervan   uit,   dat
het van een vaste gegeven grootte is, n.1. van het in een maat-
sehappij geaeeumuleerde vermogen. Het is dus niet geheel en al
met het eenjarige loonfonds van R i c a r d o te vergelijken,  die
daaronder alleen gereede, aanwezige levensmiddelen verstond.

Volgens deze veronderstelling is het gezamenldke kapitaal in
een kapitaal-rijke, door produetieomwegen ontwikkelde maatschappij
in 10 rijpheidsklassen van in wording zonde eonsumptiegoederen

geleed. De le klas der tussehenprodueten wordt in het loopende
jaar rijp voor de consumptie. De 10e klas der eerste vervaar-
diging is het verst van het rtipheidsstadium verwliderd. De
goederenstroom, die in het totaal de waarden van 30 millioen
arbeidsjaren omsluit, wordt in beweging gehouden door de toe-
voeging van jaarlijks 10 millioen arbeidsjaren. Vier millioen
arbeiders geven hun arbeidsprestatie van elk 66n jaar aan de

1)  Een uitvoerige besehrijving en kritiek in K i i h l e r   blz.   57-80.
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le klas af om den eersten kapitaalring in consumptiegoederen te
veranderen. De 2e klas wordt door een millioen arbeidsjaren in
den toestand van de le klas gebracht en zoo vervolgens. Tenslotte
ontstaat de 10e klas telkenjare opnieuw door het inzetten van
een millioen arbeidsjaren. In dezen kringloop zijn dus niet alleen
de grond- en hulpstoffen, heel- en halffabrikaten voor hunne volle
waarde opgenomen, maar ook de werktuigen, machines, gebouwen,
et:e. De omloop van alle goederen zoowel als van het geheele
produetie-kapitaal    met ziin kapitaalintensiviteit meent   B B h m
erin tot uitdrukking te brengen. De tweedeeling van loonfonds
en maehinepark is daarmede losgelaten, evenals de onderseheiding ,
tusschen voorraad- en reproduetiegrootheid.

De juistheid en de wlize van besehouwing van dit maatsehappe-
Rike reproductieproees wordt door K t i h l e r met betrekking  tot
een aansehouwellike voorstelling van het verloop der uitschakelings-
of compensatieversehiinselen aan ernstige eritiek onderworpen. Hij
toont aan, dat de kringloop niet kan sluiten.

Ten eerste omdat de arbeidsprestatie in den eersten jaarring
zieh alleen verbindt met de grondstoffen en de jaarlijksehe sliitage-
deelen van maehines, die consumptiegoederen voortbrengen, voor-
zoover deze slijtage-deelen in de consumptiegoederen opgaan. De
machines zelf mogen eehter in dien zelfden ring niet opgenomen
worden. Want deze hebben een langen duur en worden samen-
gesteld uit slijtage-deelen van werktuigmaehines, bestemd voor de
vervaardiging van de machines der consumptiegoederen en zoo
vervolgens zonder eind. Dienovereenkomstig hooren de machines
thuis in verder gelegen jaarringen.

In de tweede plaats omdat de 10e klas alleen gereprodueeerd
kan worden door arbeiders uit een 11e klas, die zonder produetie-
middelen ziin, daar de eerste vervaardiging met halffabrikaten
eerst in de 10e klas begint. Deze voorstelling lost tenslotte alle
produetiemiddelen in arbeid op. Dit moge in abstraeto mogelijk
 n, zoolang men zich de afzonderlijke produeten denkt als rop-
wordende-consumptiegoederen. Voor het weergeven van de werke-
lijkheid is deze methode niet deugdeltik, daar in een bepaalde
productie-periode de productie-stadia elkaar niet opvolgen, maar
naast elkaar voorkomen. De moderne productie-teehniek is daar-
van het sprekende bewijs. Indien derhalve de geleding van het
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kapitaal alle produetiemiddelen, zooals machines, gebouwen, grond-
en hulpstoffen, heel- en halffabrikaten moet bevatten, kan er
geen klas zijn, in welke de voortbrenging zonder productiemiddelen
kan worden begonnen. Bovendien  is  het  B 6 h m sche schema  voor
het beoogde doel niet gesehikt, omdat het de kapitaalintensiviteit
en hare veranderingen voor de afzonderRike productiestadia niet
weergeeft. In den eersten jaarring voegen vier millioen arbeiders
in de voor de onmiddelltike eonsumptie werkende productiebedrij-
ven hun arbeidsprestatie toe aan de gezamenlijke waarde van
zes millioen arbeidsjaren. Deze jaarring omsluit eehter behalve
de grondstoffen alleen de jaarlijksehe slijtage-quota der machines,
gebouwen, enz., terwiil de overige waarden van deze bedrijven
thuis hooren in andere jaarringen. Niet kan aehterhaald worden
hoeveel van het productiekapitaal door de genoemde arbeiders in
de consumptie-industrie in gebruik is genomen. De kapitaal-
intensiviteit is weliswaar na te gaan voor de geheele maatschappij,
als de over alle jaarklassen verdeelde kapitaalhoeveelheden, die
aan de gezamenljike arbeiders werk versehaffen, wordt opgesteld.
Een onderverdeeling van de kapitaalintensiviteit en het nagaan
van het effect van hare veranderingen in de versehillende jaar-
ringen is dan eehter niet mogellik.

B 6 h m-B a w e r k i s derhalve  door de onvoldoende voorstelling
van het reproductieproees er, evenals M a r x,i n te kort gesehoten
de kapitaalintensiviteit voldoende tot uiting te brengen.

IN.

Conclusies uit de gesckiedenis van de economische beschouwingen
over de rationalisatie-werkloosheid ten aanzien van de

ver(Zero behandeling van het vraagstak rationalisatie
en werkloosheid in *in huidigen stand.

Wat is nu de leering, die uit het voorafgaande historisehe
overzieht valt te trekken, ten aanzien van het onderzoek naar
het probleem van de rationalisatie-werkloosheid, zooals dat thans
bekend   is 1    Dit   is de vraag,   die   zieh   aan   het   slot   van   deze   ver-

4



50

handeling aan den gedaehtengang opdringt en welker beantwoor-
ding belangrok is voor de verdere behandeling van het onder-
havige vraagstuk. Wellieht is het mogelijk uit de retrospeetieve
besehouwing van de vast te stellen belangrokste punten een rieht-
snoer af te leiden, hetwelk dienstig kan ziin bij het zoeken naar
de gewensehte oplossing.

Een punt, dat in verband met het begrip van de rationalisatie-
werkloosheid bijzondere aandacht verdient, is wel de economisehe
wijze van beschouwing van het vraagstuk. In het voorafgaande
is duideliik aan den dag getreden het fundamenteele versehil,
hetwelk in dit opzieht tussehen de mercantilisten en de klassieken
bestaat. De mereantilisten denken bii de voortbrenging in econo-
mische mogetijkheden met den mensch als middelpunt. Zij leggen
in hun besehouwingen van het eeonomisehe gebeuren den klem-
toon op den menseh, e. q. op de werkgelegenheid voor dien mensch,
als doel van alle economisehe handeling. De klassieken verlaten
dezen beproefden weg. Hun economische gedaehtenleven rieht zieh
op de voortgebraehte hoeveelke(Zen goederen, alsof die goederen
het doel van de produetie waren. Zij zien in de versehijnselen
van het economisehe leven een natuurliik proees, waarbii den
menseh een passieve rol toekomt. Hull zienswijze van het pro-
ductieproees wordt daardoor meehaniseh en statiseh, hun analyse
zuiver quantitatief.

Wat het onderhavige vraagstuk aangaat, werd deze mechanisch-
statisehe en quantitatieve zienswijze getypeerd door het automa-
tisme in de vraag-koopkraeht-eompensatietheorie van  S a y en  de
door haar aangenomen evenredigheid tussehen arbeidsbesparing
en     prtisdaling, consumers' surplus en verbruik, verbruik     en
kapitaalaccumulatie, kapitaalaccumulatie en werkgelegenheid.
Deze opvatting had uiteraard bij de klassieken een ander inzieht
in de rationalisatie-werkloosheid tot gevolg dan bij de mereanti-
listen, waarmede niet gezegd is, dat het bij beiden tot een „einheit-
liehe" en gesloten opvatting   komt.    BU de mereantilisten wordt
het resultaat van de invoering van de arbeidbesparende machine
beoordeeld naar het maatsehappelijke effeet, d.i. zooveel mogelii k
handen werk geven. Bii de klassieken treedt het ondergeordend-
zon van de machine aan hoogere doeleinden in de samenleving
geheel op den aehtergrond. Het in de maeht van den ondernemer
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zelfstandig geworden mechanisehe produetie-apparaat wordt
sleehts besehouwd onder het opzieht van de rentabiliteit van de
afzonderlijke onderneming. Het hoogste winststreven van de
onderneming is voor het gebruik van de machine norm geworden;
de produceerende menseh komt in de tweede plaats. De winst-
vergrooting, in het gunstigste geval de eventueel daarmede samen-
gaande productieverhooging van de rationaliseerende onder-
nemingen, wordt gelijkgesteld aan de verhooging van de alge-
meene, maatsehappellike welvaart. Deze wordt zuiver quantitatief
gezien en bestaat uit goederenvermeerdering. De rechtvaardige
verdeeling van de goederen levert in de leerstellingen van de
klassieken over het algemeen weinig moeilijkheden op. Deze ge-
sehiedt meehaniseh door middel van de vroe prijsvorming. En
zoo heeft de invloed van de arbeidbesparende maehine op de alge-
meene welvaart bij hen een automatiseh verloop.

Het kan niet ontkend worden, dat deze op de hoogste rentabili-
teit der afzonderliike onderneming geriehte quantitatieve en
meehanisehe besehouwingswiize van het produetieproees in een
tijd van sehier onbegrensde economische mogelijkheden er toe
heeft bijgedragen het inzieht in de betrekkingen, die er tusschen
de rationalisatie en de werkgelegenheid bestaan, juist op econo-
miseh gebied te verdiepen. De vraag is eehter of de voor dien
tod aangenomen en toen wellieht geldende economisehe ver-
houdingen ook nog heden ten dage, bij zoo zeer veranderde om-
standigheden, onveranderd gehandhaafd en toegepast kunnen
worden en of hun statisehe besehouwingswijze thans voor het
onderhavige vraagstuk de juiste zal blijken te ziin. Indien deze
vraag reeds door tlidgenooten op goeden grond in twijfel kon
worden getrokken, zal het van des te grooter belang zijn na te
gaan of en in hoeverre de klassieke, heden nog gangbare
eompensatie- en uitschakelingstheorieiin voor het huidige moderne
tijdsgewrieht nog dienstig kunnen ziin ten behoeve van de be-
paling van het wezen van de thans geldende rationalisatie-
werkloosheid. Het zal voor het doordringen tot dit wezen noodig
zijn om na te gaan met welken inhoud deze begrippen thans
moeten worden gevuld. Mede met het oog op den nadruk, die
de klassieke en sommige moderne schrovers op den kapitaalkant
van het vraagstuk leggen, zal het kapitaalbegrip de bijzondere
aandaeht dienen te hebben.
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Het tweede belangriike punt, dat bij het bespreken der diseussies

naar voren kwam, is de wilze van het onderzoek. Zoowel de
deduetieve als de inductieve methode vinden bii de klassieken
toepassing. Behalve dat R i c a r d o b.v. streng deduceert  van de
eenmaal gevonden algemeene beginselen naar de toepassing in
eoncreto, veroorlooft ho zich bovendien abstracties, die het wezen
van   de zaak geweld aandoen.Say   en M e. C u l l o e h daaren-
tegen passen de inductieve methode toe door, naar zij meenen,
van de feiten der werkelijkheid  uit  te  gaan. 1)   Aan  deze  ver-
andering in de methode moet het vermoedelok worden toege-
schreven, dat zo de werking van de arbeidbesparende maehine
meer uit een algemeen-economisch geziehtspunt bezien. Toeh
erkennen ook zij, geheel in het kader van hun tijd, het eigenbelang
en de vrije werking van het eeonomisehe prineipe als regulatoren
voor de algemeene welvaart. S i s m o n d i verwlit zoowel  den
een als den ander onder het beroep op de feiten gebrek aan
werkellikheidszin bij hun leerstellingen over de al of niet com-
penseerende werking van de rationalisatie. De meeningen over
de gevolgde methoden waren klaarbllikelijk verdeeld. Men kan,
nu de vraag naar de methode voor de vaststelling van de ratio-
nalisatie-werkloosheid in den jongsten tiid wederom in het brand-

punt van de belangstelling is getreden, niet beweren, dat aan
deze verdeeldheid een einde is gekomen. Het is daarom niet van
belang ontbloot uit te maken welke methode moet worden ge-
volgd om het onderzoek met kans op sueces voort te zetten.

Er is nog een derde punt, dat de aandacht verdient en waarop
S i s m o n d i   en   M a r x   voor het eerst hebben gewezen.    Zij

toonden n.1. aan, dat het voor het al of niet ontstaan van de
werkloosheid niet onversehillig is, welke voorwaarden en welke
maatsehappelijke orde gelden op het tijdstip van de voltrekking
van de rationalisatie. Daar de vorming van deze voorwaarden
afhankelijk is van de dynamische krachten, die zich in de maat-
sehappij naar tUd, plaats en omstandigheden wiizigen en ont-
wikkelen, zal de beteekenis van de verander kheid van voor-
waarden en van maatsehappeloke orde voor het probleem van de

')  Vgl   S a y. Trait6 d'6conomie politique: Diseours Prdliminaire.    Geci-

teerd bU Mc.Culloch bk XII



53

werkloosheid uit rationalisatie mede voorwerp van onderzoek
moeten uitmaken. Dit onderzoek klemt temeer in een tod, waar-
in de technocraten onder beroep op V e b l e n beweren : „twentieth-
century power and eighteenth-century economy and politieal
institutions cannot much longer tolerate each other's company". 1)
De uitleg,  die zti  aan deze uitspraak geven, is deze: „de machine-
eeuw  heeft ons werkvermogen 40-voudig opgevoerd; daarentegen
Ziin onze begrippen van eigendom, gouden standaard, prozen-

systeem en wetgeving onder veel lagere energie-quota gevormd,
zoodat deze instituten hoe langer hoe minder in staat ziin te
functioneeren. 1)

Een punt, dat niet reehtstreeks in de discussie bij de klas-
sieken naar voren is gekomen, maar hetwelk indirect uit de ver-
handeling is gebleken, is de samengesteldheid van het probleem
van de werkloosheid. Vooral in de moderne literatuur wordt op
die  samengesteldheid den nadruk gelegd. P i g o u wijst  er  in
dit verband op, dat het complex van oorzaken, waaraan de
werkloosheid is toe te sehriiven, het onmogelok maakt de werk-
loosheid, die aan een bepaalde oorzaak is te wijten, te isoleeren
van die, welke van een andere het gevolg is. De reden daarvan

zoekt hii in de onderlinge afhankeltikheid van de eeonomisehe

krachten. 2)   BU de poging om de rationalisatie-werkloosheid te
isoleeren, stoot men bovendien op het gebrek aan statistiseh

materiaal, dat vergeliikingen toelaat. Men kan daaraan de moei-

liikheid toevoegen van de begripsverwarring, die er op het ge-
bied van de werkloosheid en de rationalisatie bestaat. Voorziehtig-
heid bij de beoordeeling der statistische analyse, de ontleding en

toepassing van de begrippen is daarom geboden.

Het voorafgaande resumeerend, mag tot het volgende worden
besloten. De klassieken hebben de theorie over het al of niet
optreden van compensatie tengevolge van de rationalisatie op
eeonomisch gebied ongetwijfeld verdiept. Het is eehter de vraag,
of zij tengevolge van hun meehanisch-quantitatieve zienswiize in
het probleem, hetwelk de rationalisatie voor de maatschappij

1)  S t u a r t   C h a s e  blz.   21.
2)  P i g o u  blz.   24.
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vormt, tenvolle zijn doorgedrongen. Onderzoeht zal dienen te
worden, of de klassieken den invloed van de rationalisatie op de
werkgelegenheid niet te eenzildig hebben opgevat en of zii hun
theorielin niet te veel als voor alle tiiden onveranderlijk hebben
gedacht.

Teneinde derhalve tot het wezen van de rationalisatie en de
werkloosheid, zooals deze heden ten dage gekend worden, door
te dringen, is het in verband met de samengesteldheid van het
probleem noodig  vast te stellen: ten eerste welke methode  bli
het  onderzoek moet worden gevolgd; ten tweede  wat de juiste
begrips- en wezensbepaling  van de rationalisatie  is; en tenslotte,
wat het probleem der rationalisatie eigenliik behelst.



TWEEDE HOOFDSTUK.

HET CAUSALE VERBAND TUSSCHEN RATIONALISATIE
EN WERKLOOSHEID.

A.

Methode van behandeling van het probleem.

De quaestie van de methode van onderzoek is voor het door-
dringen in het probleem van de rationalisatie en de werkloosheid
van groote beteekenis, omdat van haar een juiste begrips- en
wezensbepaling afhankelijk   kan   zijn. Kon S i s m o n d i reeds
R i c a r d o  en S a y gebrek  aan  zin  voor de werkelijkheid  ver-
wijten bli den door hen gevolgden weg, ook thans weer is de
strijd over de inductieve of deduetieve methode bij de diseussies
van de praeadviezen over de rationalisatie-werkloosheid, uitge-
bracht voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de
Statistiek in de periode 1933/1937, seherp naar voren gekomen.
Vooral is uit de daar voorgedragen opvattingen gebleken, dat vele
debaters alleen heil verwaehten van de statistiseh-mathematische
methode en dat er een zekere ondersehatting, ja zelfs miskenning
bestaat voor de deduetie. De wetensehappeloke opvatting is
echter, dat geen van beide op zieh zelf alleen juist is, maar een
combinatie van de twee, de analytieo-synthetische methode.
Alhoewel het buiten het kader van dit gesehrift ligt op de quaestie
van de methode in het bijzonder in te gaan, is het wensehelijk,
voor een goed begrip van hetgeen volgt, daarbij een oogenblik
te blijven stilstaan.

Volgens B e y s e n s l)   kan  men  in het algemeen gesproken  op
twee wiizen uit gegeven praemissen tot een gevolgtrekking

1) Hetgeen volgt over deductie en induetie en hunne methoden en over
de juiste beteekenis van statistische gegevens is ontleend aan B e y s e n s.
Logica blz. 157-200, 240-248, 309-317.
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komen: ten eerste door toepassing  van  het meer algemeene  op
het meer bijzondere, d.i. deduetie; ten tweede  door uit bekende
feiten of bijzondere gevallen de kennis te verwerven van het
abstract-algemeene of van het colleetieve, d.i. inductie. Onder-
seheiden worden daarbij de complete inductie en de incomplete
induetie.

De complete induetie bezit geen wetensehappeliike denkwaarde,
omdat men door haar sleehts noodzakelijk een collectieve con-
clusie verkrijgt. Zij kan niet tot een algemeen oordeel voeren,
omdat de noodzakel#kheid der geeonstateerde feiten niet uit
dergeliike conclusies volgt. Men constateert sleehts wat in alle
gevallen is, geenszins wat (wettelijk of natuurlijk)  moet  ziin;  men
eonstateert wat feitelvk is, niet waarom het is. De schifting langs
den weg van de abstraetie van wat in de verschiinselen feiten-
noodzakeljjk en dus wezenlijk, wat niet noodzakelijk en dus bii-
komstig is, wordt in het geheel niet toegepast. De complete
inductie zegt derhalve niets omtrent den innerlijken samenhang.
het noodzakelijkheidsverband der verschiinselen. Ook kan zij,
omdat in de praemissen niets omtrent het abstraet-algemeene
wordt geeonstateerd, niet tot de universeele waarheid besluiten.
Zij is derhalve geen wetensehappelijke redeneering, maar een
optelsom van de geeonstateerde feiten. Heeft daarom de induetie
in het geheel geen waarde  voor de wetensehap 1 Als voorafgaande
observatie, verzameling en samenvatting van wetenschappelok
materiaal, dus als praemisse, waarop een wetensehappelijke inductie
kan worden opgebouwd, valt haar beteekenis niet te looehenen.
Ook wettigt de geconstateerde aanwezigheid van een eigensehap
in alle afzonderlijke gevallen het vermoedea, of maakt zij de ver-
onderstelling waarscl®14ik, dat deze eigensehap een natuur-
wetteliike zal zijn. Daarom kan zii OP grond van den regel, dat
dezelfde gevolgen dikwijls dezelfde oorzaken hebben (maar niet
noodzakelijk) als waarsehijnlijke conelusie of hypothese voor het
praktisehe en wetensehappelijke leven dienen.

De incomplete wetensehappelijke induetie gaat geheel anders
te werk. Weliswaar gaat ook zij uit van de bijzondere gevallen
of feiten tot het algemeene, doch zij gebruikt daartoe behalve de
waarneming de abstraetieve ontleding of sehifting der feiten.
Haar leidend beginsel is, dat reehtens van het algemeene begrip
naar zijn vollen omvang kan worden gezegd al wat aan de
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partieuliere onderhoorige begrippen met noodzakelijkheid toe-
komt. Tot de noodzakelfikheid in de afzonderlijke feiten besluit
men op grond van een genoegzaam aantat goed geconstateerde
feiten en van de abstractie. Is zoo het wezen bepaald, dan kan
men op grond van het erkende noodzakelijkheidskarakter de alge-
meene gevolgtrekking maken, dat nu ook diezelfde, als wetteltik
erkende eigensehap in alle overige afzonderltike gevallen, die
mede tot hetzelfde logisehe geheel behooren, aanwezig of toegepast
moet zijn. Men moet dus in de incomplete inductie onderseheiden
het eerste, eigenlijk inductieve gedeelte en de tweede, eigenliik
deduetieve phase.

Wat de methode aangaat, bedienen de induetie en de deduetie
zieh bij het opbouwen van de wetensehappelijke synthese van een
dubbelen weg.

Vooreerst kan men door analyse van het meer ingewikkelde
opstogen van het btizondere tot het algemeene, van het samen-

gestelde (concrete)   tot  bet meer eenvoudige (abstraete),   van   de
feiten tot de natuur der dingen, van de effeeten tot de oorzaak.
Dit is de analytisehe methode. Het besluit is een geanalyseerd
element, afgescheiden uit het meer samengestelde. De bewijs-
middelen dezer methode ziin inductie en deductie.

Vervolgens kan men ook van de oorzaak afdalen tot het ge-
volg, van het algemeene (abstraete) tot het meer bijzondere, van
het meer eenvoudige tot het minder eenvoudige. Deze methode
noemt men de synthetisehe, daar zij de deelen onder een logisch
geheel rangsehikt, de gevolgen onder hun nat:uurlijke oorzaak,
het algemeene toegepast op alles, wat binnen ziin omvang is be-
grepen. Hier is het besluit een samenstelling, een nadere bepaling
door toevoeging van nader bepalende elementen, welke door
voorafgaande deduetieve en vergelijkende analyse van gegeven
begrippen waren verkregen. Haar bewijsmiddel is de deduetie.

De vereeniging van beide wegen wordt de analytieo-syntheti-
sehe methode genoemd, omdat men daarbo, uitgaande van de
feiten der ervaring, opstijgt tot de kennis van de oorzaak
(analyse), om vervolgens uit de verworven en deduetief ontwikkel-
de kennis van de oorzaak opnieuw tot de effeeten (feiten) af
te dalen en aldus daarvan uit nieuwe geziehtspunten duideltiker
kennis te verkrijgen. Zii is daarom de eenig ware, omdat zij
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alleen rekening houdt met de volledige menschellike natuur, zooals
deze zieh in haar werkingen, feiten en idee6n openbaart en alle
aprioristisehe eenzijdigheden, hetzij naar den kant van de ervaring
(positivisme) hetzii   naar   de   zijde   van   het idee (idealisme),   ver-
mijdt. De reden waarom het gebruik van de analytiseh-syntheti-
sehe methode veelal nog miskend wordt, moet in de eenzodige,
niet van de werkelijkheid uitgaande bepaling van het wezen der
dingen worden gezoeht.

Wat de plaats betreft van de statistisch-mathematische methode,
moet deze een ondergesehikte bloven, alhoewel als hulpmiddel
voor de economie, om de gemaakte ervaring methodiseh te elassi-
ficeeren en te ordenen, van groote waarde. Zij kan 6f wel als
grondslag dienen eener analogische inductie 6f wel aanwijzingen
omvatten, waarop een waarsehijnliike meening of een hypothese
voor wetenschappelijk gebruik kan worden opgebouwd, welke
nader door proefneming, berekening of redeneering dienen te
worden geverifieerd. Daarbij zal van de statistiek geeiseht moeten
worden, dat zij objeetief of juist is, nauwkeurig en volledig, zoo-
wel      quantitatief als qualitatief.        Zij      mag      niet subj eetief      ge-

interpreteerd worden, noeh ontaarden in „1'art de grouper les
chiffres".

Wel geraakt in eeonomische statistieken het qualitatieve op
den achtergrond. ZO voldoen daardoor spoediger aan de vereisehte
nauwkeurigheid en volledigheid om althans als hypothese te
kunnen dienen. Daarentegen zegt de statistisehe wet, die zieh
uitspreekt over wat gewoontijk gebeurt, in welke omstandigheden
itt den regel een bepaald versehijnsel optreedt, niets en kan dit
ook niet doen, omtrent grond en oorzaak der vermelde feiten. Zii
registreert louter en alleen het feiteliike gebeuren; omtrent  dat,
wat moet gebeuren of over het al of niet noodzakeloke karakter
der geregeld voorkomende omstandigheden, geeft zii op zieh geen
inliehtingen. Eveneens kan door de methodisehe classificatie der
feiten en hare beeijfering de aandacht gemakkellik te eenziidig
op de voorgestelde opziehten worden gevestigd, waardoor de niet
afzonderliik getabelliseerde en beeijferde opziehten op den achter-
grond geraken. Het gevaar voor ongereehtigheden der volledige
induetie is derhalve niet denkbeeldig. Alleen indien de opgaven
voor het gestelde doel volledig genoeg geacht kunnen worden,
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is bij de statistisehe gegevens uiteraard de frequentie van be-
paalde kenmerken en omstandigheden of het hooge percentage
van hun aanwezigheid in afzonderliike gevallen de gewone aan-
wijzing voor het vermoeden, dat veelvuldig aanwezige factoren
reaele beteekenis voor het feitenverloop bezitten. Maar dan nog
bltift het geraden ook op eigen karakter en natuur der factoren
en op de van elders bekende geaardheid van hun invloed mede
aeht te slaan. Let men te eenzijdig op de veelheid der voor-
gekomen gevallen, dan ]oopt men daar vooral groot gevaar voor
oorzaak aan te zien, wat geen oorzaak is, het geregeld samengaan
of opeenvolgen der feiten met hun oorzakelijk verband te ver-
wisselen of uit louter particuliere praemissen een onreehtmatig
besluit te trekken. W a g e m a n n noemt de statistiek terecht
de wetensehap van het empirische getal en hil begrenst haar
terrein tot de waarsehiinlijkheden. „Wahrheit, so ruft die Statistik
aus, verspricht Euch meine hoehgeborene Sehwester, die Mathe-
matik.  Ieh  habe nur Wahrscheinliehkeit feilzubieten". 1)  Ook
daar, waar de statistieken wetensehappeliik worden verwerkt,
moet dus aan alle eisehen der 6f deduetieve 6f induetieve rede-
neering en bewjjsvoering worden voldaan. Wanneer deze eiseh
niet in aeht wordt genomen, wordt misbruik gemaakt van de
statistisehe gegevens in al te wijde gevolgtrekkingen. Door het
niet verifieeren van een zuiver hypothetische stelling, is deze meer
dan eens als bewezen waarheid voorgesteld geworden.

Waarom dan die eenzijdige klemtoon op het gebruik van de
statistisch-mathematische methode voor het vraagstuk van de
rationalisatie-werkloosheid? Op grond  van het voorafgaande   kan
een beroep op de feiten, waarbii de eombinatie van inductie en
deduetie wordt afgewezen, omdat de economie niet abstract is,
maar op cofers opgebouwd, 2) niet worden aanvaard. Bovendien
worden hier feiten met cijfers vereenzelvigd. En vervolgens wordt
algemeen erkend, dat het heden ten dage ter besehikking staande
statistische materiaal onvoldoende moet worden geacht om zo het
alleen maar den omvang van de rationalisatie-werkloosheid in
ei fers globaal vast te stellen. Er kan derhalve aan dezen weg

D w a g e m a n. Narrenspiegel  bk  22.
D  B a a r s in Verslag   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   34.
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sleehts beperkte beteekenis worden toegekend voor het bloot-
leggen van de wezenlijke betrekkingen tussehen rationalisatie en
werkloosheid. Die beteekenis kan alleen ziin hulpmiddel. ZO kan
groeien naar gelang het statistisehe gegeven vollediger en nauw-
keuriger wordt. Uitgroeien boven haar beteekenis als hulpmiddel,
vermag de statistiek in dit verband niet. Als hulpmiddel daaren-
tegen kan zij uitstekende diensten bewiizen, mits goed gebruikt.
Een bewijsvoering, die de wezensbetrekkingen tussehen rationali-
satie en werkloosheid met een beroep op het historisehe verloop
van de feiten wil opbouwen uit bloote cjjfers en losse gegevens
over produetiviteit en arbeidsbezetting buiten het kader van het
geheele eeonomisehe systeem, 1) zooals    v a n d e r W a e r d e n
dat doet, moet daarom op grond van de voorafgaande over-
wegingen, als ziinde ondeugdellik om het innerltike verband der
economische betrekkingen bloot te leggen, worden afgewezen. 9
De verklaring van den voorkeur van thans voor de positivistische
inductie moge gelegen zlin of wel in het niet of niet voldoende
bekend zijn met de gemengde methode 6f in een eenzijdige
philisophische denkwijze, die het wezen der dingen miskent, 6f
in het voorbogaan aan een juiste vraagstelling.

In het onderhavige geval gaat het erom vast te stellen, welke
betrekking er in de huidige maatschappij tusschen rationalisatie
en werkloosheid bestaat. Daarvoor is het noodig datgene te be-
palen, dat met noodzaak tot het wezen van de rationalisatie be-
hoort. Dat, wat het wezen noodzakelijk aangaat, moet ontdekt
worden door middel van vaststelling van de voorwaarden, onder
welke arbeidbesparende methoden wel of niet werkloosheid ver-
oorzaken. Dit eausale verband kan, zooals bleek, alleen logiseh
beredeneerd worden vanuit de redele gegevens der bestaande
maatsehappeliike orde. Aan de feiten kunnen dan de gevonden
eonelusies getoetst worden. De feiten en cijfers zelf hebben, zoo-
als werd uiteengezet, voor het wezenliike verband der feiten geen
beteekenis. Zij zlin niets dan een verslag van het verleden, dat
geen algemeen geldende conclusie voor het heden toelaat. Het

1)   V.   d.   W a e r d e n in Praeadviezen   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   35   e.v.
2)   Zie tevens hetgeen    over deze statistisehe methoden gezegd wordt    in

voetnoot 3 op blz. 166 van het v jfde hoofdstuk.
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' zijn slechts de veranderliike voorwaarden, waaronder het wezen
van de zaak werkt. Om het wezensverband tussehen rationalisatie
en werkloosheid aan te toonen, moeten de vooropgestelde prae-
missen  dus niet berusten op eenige algemeene overwegingen, 1)
zooals wel eens foutievelijk wordt verondersteld, maar op een
voldoend aantal goed geconstateerde reEele feiten, die vervolgens
langs den weg van de abstraetie gesehift worden. Bii het
abstraheeren moet er voor worden gezorgd de grenzen van de
geoorloofdheid niet te overschriiden. Dit gebeurt niet als het
wezen bij de abstractie geen geweld wordt aangedaan. Er kan
bij deze methode geen sprake zijn van willekeurige groepeering
van mogelokheden, maar wel van een typeerende keuze der feiten
op grond van een nauwkeurig gecontroleerde waarneming. De
uit re6ele overweging opgebouwde besehouwing zal de conclusie
moeten brengen, waartoe rationalisatie op zieh zelf besehouwd
en in de huidige maatsehappij toegepast, leidt en of rationalisatie
zelf de eompenseerende kraehten automatiseh in het leven roept.
Het is natuurliik mogeliik, dat feitelijke omstandigheden of
dynamische elementen optreden, die het resultaat zoodanig be-
invloeden, dat dit in strijd met onze bevinding geraakt. Daaruit
volgt dan alleen, dat ondanks de wezenliike werking bijkomende
krachten of voorwaarden dit resultaat hebben verwekt, waarvan
de mogelijkheid geenszins wordt ontkend, maar waarover het hier
niet gaat. Waar het op aankomt, is het onderzoek naar het al
of niet automatisehe optreden van krachten of voorwaarden in
de maatsehappii, die de werkloosheid uit hoofde van rationalisatie
al of niet compenseeren. In verband daarmede zal eerst het wezen
van de rationalisatie worden vastgesteld en daarna de probleem-
stelling nader worden bezien.

')   P o s t h u m a in Verslag   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   49.
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B.

Begrips- en wezensbepaling van de rationalisatie.

I.

De begripsbepaling van de rationalisatie.

De betrekking, die er tussehen de rationalisatie en de werkloos-
heid bestaat, is afhankelijk van den inhoud waarmede het eerste
begrip wordt gevuld. De begripsbepaling van de rationalisatie
loopt zeer uiteen. U r w i e k  somt  in „The meaning of rationalisa-
tion" 1) een elftal definities over rationalisatie   op. Het verschil
van meening, hetwelk daar tot uiting komt, berust voor een deel
daarop, dat in den inhoud van het begrip rationalisatie gaarne
datgene wordt gelegd, hetgeen men wil of wenseht en niet het-
geen in de werkellikheid is. Het is daarom voor een juiste be-
oordeeling van belang na te gaan, wat economische rationalisatie
is  en wat ervoor gehouden wordt.   M. a. w.  er  valt te onder-
seheiden in het objeetieve wezen of den eigenlijken inhoud van
de rationalisatie en de subjeetieve bedoeling.

Van oudsher wordt in eeonomisehe en teehnisehe kringen de
eeonomische rationalisatie veelal gehouden voor een toenemende
onderwerping van de stof aan de mensehelijke doeleinden, een
verhooging van het rendement der produetieve krachten. Men
vergeet, dat dit rationalisatie in den meest algemeenen zin be-
teekent en dat uit dit algemeene begrip niet is af te leiden hoe
de verhooging van de productiviteit in de werkelijkheid ge-
sehiedt. Evenmin volgt eruit wat de invloed van het rationeele
beginsel op de verhoudingen in de maatschappii en op de overige
levensbetrekkingen der mensehen zal zijn. Abstraete definities
van de rationalisatie, zooals „de reaetie van de wetenschap tegen-
over het empirisme" of „de overwinning van het menscheltike
vernuft   op de materie", 2) laten   dan ook sleehts een bepaald

1) U r w i e k. Meaning  biz.   154   e.v.
2)    Triebels    bk     5     en     6.
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aspect van de rationalisatie zien in abstracto, afgescheiden van
nog andere in de werkelijkheid bestaande kanten. Zij geven niet
het volledige karakter weer. De eonelusies, die door sommige
schrijvers aan dergeloke definities worden verbonden, zijn boven-
dien fout, omdat van het abstraete kortweg tot het eonerete wordt
besloten. 1)

Een andere, herhaaldelijk gemaakte fout is, dat men van uit
het historisehe verleden klakkeloos conelusies trekt voor het
heden. Men zou zieh nog met de opvatting, zooals die door ver-
sehillende sehrijvers wordt gehuldigd, kunnen vereenigen, dat de
aehter ons liggende eeuw een tijd was van vrliwel onafgebroken
rationalisatie met een tegeliikertijd voortdurend toenemende be-
volking en steeds stijgende re5ele loonen, terwijl de omvang van
de werkloosheid alleen in ttiden van ernstige depressie bemoeiing
van de overheid noodzakelok maakte. Maar ernstig bezwaar moet
er tegen worden gemaakt, indien uit het feit van een zoodanige
werking van de rationalisatie gedurende een lange reeks van jaren
in het verleden thans de conclusie wordt getrokken, dat de
rationalisatie daarom de tendenz heeft te leiden tot een vrijwel
onafgebroken vergrooting   van de werkgelegenheid. D     De   font
van deze argumentatie uit het verleden is gelegen in de om-
standigheid, dat bepaalde historisehe voorwaarden als constant
gegeven worden aangenomen. Het beroep op de gunstige werking
van de rationalisatie in een verleden tijd, onder verwaarloozing
in het oordeel van het veranderde kader, waarin de rationalisatie
zieh thans afspeelt, kan derhalve evenmin iets zeggen omtrent
het wezen en de resultaten van de rationalisatie in den modernen
tijd.

Voor de kennis van den aard van de eeonomisehe rationalisatie
moet worden uitgegaan van de werkeliikheid, d.i. van de gevolgen
van de rationalisatie zooals die zieh thans in eonereto manifestee-
ren. Wel kan de geschiedenis van de rationalisatie ons over de
ontwikkeling van die feitellike omstandigheden voorliehten.

1)  V a n   D o r p   is van meening, dat rat:ionalistisehe productie niets
anders is dan arbeiden met verstand en dat chronische werkloosheid daarvan
dus  niet het gevolg  kan   zijn.   V a n  D o r p  blz.  7.

D  P o s t h u m a in VersIag   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   52.
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II.

De ontwikketing van de voorwaarden voor de ratioludisatie.

1.  Het economische rationalisme.

Hoe is dan de economisehe rationalisatie ontstaan en wat is
het kader binnen hetwelk de eeonomisehe rationalisatie in den
modernen   tijd zich afspeelt ?

Vanaf het moment dat de menseh genoopt werd huis te houden,
heeft hij zijn handelingen met betrekking tot zijn levensonderhoud
rationeel moeten afwegen. Het binnenleiden in het produetie-
proees van dit rationeele of eeonomisehe principe beteekent echter
niet de intrede van de economisehe rationalisatie in de maat-
schappii· De rationaliseering van de volkshuishouding heeft eerst
een aanvang genomen, toen het eeonomisehe beginsel door de
geestellike strooming van het rationalisme in de maatschappij tot
overheersehing werd gebraeht. Een gevolg van deze over-
heersehing is geweest een herleiding van alle levensbetrekkingen
in de maatsehappij tot het eeonomisehe. Zii beteekent derhalve
een verheffing van de dienende functie van de eeonomie in de
maatsehappij tot de alles-overheersehende plaats. Daarom is
rationalisatie niet voetstoots geliik te stellen aan eeonomiseh
produeeeren, zooals wel meer gebeurt. 1)

De verklaring van de overheersehing van het eeonomisehe in
de maatsehappo is hierin te vinden, dat het eeonomisehe prineipe
in de samenleving, wanrin het rationalisme is doorgedrongen, een
zelfstandige beteekenis verwerft en dat, als gevolg van de
isoleerende werking van dit economisehe rationalisme, het winst-
streven tot absoluut zelfdoel van het eeonomisehe handelen wordt
verheven. 2) Het zelfstandig-worden van het economische prineipe
in de maatschappii komt daarin tot uiting, dat in de traditioneele
huishouding de niet-economisehe levensbetrekkingen den voorrang
genieten boven de economische. In de rationeele huishouding

D  B i j l g e r in Verslag  Ver.   v.  S.   en   S.   1937   blz.   45.
')   J o s e p h y   blz.   9   e.v.
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daarentegen worden de bestaansverhoudingen van den menseh
bewust naar eeonomisehe doeleinden gevormd. 1)  De economische
werkzaamheid, die voorheen in de rangorde der doeleinden van
het algemeen cultureele streven op een ondergesehikte plaats was
ingeschakeld, wordt in de rationeele huishouding afgeseheiden als
een afzonderlijk, op zieh zelf na te jagen doel. Aanvankelijk blijft
deze ontwikkeling beperkt tot de aan een persoon of familie
verbonden onderneming, waarin de deelhebbers met hun arbeid
en kapitaal participeeren en van welke het doel wordt begrensd
door hun redelijke behoeften. Vervolgens ondergaat deze persoons-
onderneming onder den invloed van de rusteloos voortgaande
isoleerende werking van het economisehe rationalisme een verdere
absoluteering van haar eigen doel in de moderne, onpersoonlijke,
kapitalistisehe groot-onderneming. Het eigen doel van deze zelf-
standig geworden economisehe organisatie openbaart zich in het
op zich zelf onbeperkte maehts- en winststreven van de onder-
neming, die zieh uiteraard moet in stand houden en uitbreiden
en die hare zelfstandigheid tegenover coneurreerende instellingen
en hare relatieve positie in het complex van ondernemingen moet
handhaven. In de plaats van den ondernemer-eigenaar, voor wien
de onderneming middel voor het mensehelijke bestaan was, treedt
de ondernemer-leider, die zieh door ziin vergroeiing met het zelf-
standige ondernemingsdoel nauwelijks meer als zaakgelastigde der
eigenaars van de naamlooze vennootsehap gevoelt. Haar deel-
hebbers in den arbeid en het kapitaal worden middel tot het
ondernemingsdoel, dat zieh door niets anders begrensd weet dan
door ziin eigen eischen. 2)

Ten aanzien van haar welslagen brengt de afhankelijkheid van
de onderneming van de overige ondernemingen tevens mede, dat
het effect van de rationalisatie niet alleen mag worden bezien
vanuit het enge kader van de onderneming, via welke de ratio-
nalisatie zieh in eerste instantie openbaart, maar dat dit tevens
moet worden gekend van het breedere, maatsehappelijke kader,
waarin de onderneming in haren gehee]en samenhang noodzakelijk

:)  J o s e p h y  blz.   9  e.v.
D C o b b e n h a g e n. Verantwoordelijkheid   bk   21-44   en   in   C o b b e n-

h a g e n KathoHeisme.

5
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is opgenomen. Dit beteekent eensdeels, dat de organisatie van
de ondernemingsgewjjze huishouding in zooverre sleehts econo-
misch rationeel is, als zij het doel dient van de ondernemingen.
Anderdeels is het gerieht zijn van de eeonomisehe leiding op het
objeetieve ondernemingsdoel alleen maar een vereisehte in den
zin van het eeonomisehe rationalisme. R i c a r d o heeft ratio-
nalistiseh consequent de conelusie hieruit getrokken, dat het
resultaat van de maatschappij met dat van de onderneming
identiek was. Of dit beginsel ook juist is in den breederen,
eultureel-rationeelen zin van het woord zal later bltiken, waar
wordt gesproken over de synthese van de afzonderltike doel-
einden, die te samen het totale levensdoel van menseh en gemeen-

sehap uitmaken. Hier zij alleen geeonstateerd, dat de deelhebbende

personen aan de kapitalistisehe onderneming sleehts van haar in
zooverre mogen profiteeren als dit met haar eigen zelfstandige
bestaan in overeenstemming is te brengen. De medewerkende

prestaties van kapitaal en arbeid komen eerst in de tweede plaats
en ziin voor de onderneming sleehts kostengrootheden, die zii op
grond van eeonomisehe rekening zooveel mogelijk zal traehten
te verminderen. Kostenvermindering kan zij doorvoeren door het
invoeren van betere werkwiizen of door meehaniseering, beide op

zieh zelf arbeidbesparende methoden. Dit streven naar besparing
van mensehelijke arbeidskraehten wordt sterker door de uit-
breidingstendenz, die in het wezen van de onderneming gelegen
is. Deze uitbreiding gaat thans gepaard met toenemend vast
kapitaal, hetgeen op zich zelf weer arbeidsbesparing beteekent en
hetwelk tengevolge van de coneurrentie tot het toepassen van

verdere arbeidbesparende methoden dwingt. Deze tendenz naar
meehanisatie vindt opnieuw versterking in de perfeetioneering van
de machine, die thans zoodanig is, dat zii het werk evengoed kan

doen met laag gequalifieeerden arbeid als vroeger met volledig
gesehoolde arbeidskrachten. Het opkomen van nieuwe industrieEn
wordt door deze nivelleering overal mogelijk. De strijd met de
bestaande ondernemingen ondergaat daardoor verseherping, het-
geen wederom leidt tot verdere mechaniseering en arbeidsbe-

sparing.
De ontwikkelingsgang onder het regime van het eeonomisehe

rationalisme naar de ondernemingsgewlize productie-organisatie
bergt derhalve op zich zelf, tengevolge van het absolute en
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dwingende streven van de onderneming naar de grootste rentabi-
liteit, de tendenz in zieh de arbeidbesparende techniek steeds
verder voor zieh uit te drijven.

Wat het effect zal zijn van deze arbeidbesparende tendenz in
het kader van de feitelijke omstandigheden, waarin de rationali-
satie heden ten dage plaats gropt, zal worden nagegaan nA de
kennismaking met deze voorwaarden. De veranderlijkheid van

de voorwaarden naar plaats en tUd en haar daaraan aangepasten
onderseheiden invloed op het effeet van de rationalisatie zullen
bij het onderzoek de aandaeht verdienen, omdat bij de besehouwing
van de rationalisatie en de werkloosheid aan dit punt onvoldoende
of niet de juiste waarde wordt toegekend. Deze onachtzame be-
handeling van de voorwaarden behoeft geen verwondering, indien
men bedenkt, dat de afgeloopen eeuw van sehijnbaar onuitputteliike
expansie-mogelijkheden op eeonomiseh gebied de beteekenis van
de voorwaarden, waaronder die uitbreiding zieh kon voltrekken,
op den achtergrond heeft gedrongen. En toeh is de kennis van
de feitelijke voorwaarden van wezenlijke beteekenis voor de vast-
stelling van den aard van de rationalisatie, daar de eigen aard
van een economiseh versehtinsel mede bepaald wordt door het
economische kader, waarin het versehijnsel met noodzaak tot
uiting komt. Wil het wezen van de rationalisatie worden aehter-
haald, dan zal naast den intrinsieken aard moeten worden ge-
kend, welke de voorwaarden in de maatsehappii Zijn, waaronder
de rationalisatie zieh nu afspeelt, en in welk opzieht zii verschillen
met vroeger. Want al naar gelang die voorwaarden in de werke-
lijkheid zon veranderd, zal ook het daaruit afgeleide wezen van
de rationalisatie aan verandering onderhevig ziin.

2. De voorwaarden Van vddr den oorlog vall 1914.

De beschrijving van de voorwaarden kan beperkt bliiven tot
het geven van enkele groote trekken, die het eeonomisehe
leven in de voorafgaande eeuw hebben gekenmerkt. Een reehte
seheidingslijn, die den overgang van de oude naar de moderne
ontwikkeling aanduidt, is moeilijk te trekken. Daarvoor is de
overgang naar tijd en plaats te veel versehillend. Wel wordt
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algemeen aangenomen, dat de wereldoorlog van 1914 een alge-
heele omwenteling heeft veroorzaakt in de verhoudingen op
teehniseh, economisch en soeiaal gebied, evenals in menig ander
opzieht en dat op economisch gebied bepaalde, vroeger in kiem
reeds aanwezige ontwikkelingstendenzen volledig tot doorbraak
zijn gekomen. Het sehtint om deze reden gemotiveerd om de
tegenstelling van „vroeger" en „thans" te ]aten samenvallen met
de   voor- en na-oorlogsehe periode   van    1914.

De periode van de industrieele revolutie in Engeland tot v66r
den oorlog van 1914 is gekenmerkt door den overgang van het
traditioneele handwerk naar het rationeele, meehanisehe groot-
bedrof en de intrede van het vriiheidsbeginsel in de sfeer van
het eeonomisehe leven. Vrijheid van beroep, van eoneurrentie en
ruilhandel, van markt- en prlisvorming en het vriie, onbeperkte
winststreven zijn de karakteristieke verschijnselen van dit tijdvak.
Zooals reeds werd uiteengezet, 1) heeft de groei naar het gemecha-
niseerde grootbedrof in deze periode onder zeer gunstige om-
standigheden plaats.

Vanuit het bedrijf zelf werkt de op de massa geriehte produetie,
niettegenstaande het stijgende gebruik aan vast kapitaal bo de
uitbreiding, in de riehting van een daling der kosten per eenheid
van product. De wet van de toenemende kosten wordt in dit
stadium van massaproductie omgezet in de wet van de afnemende
kosten. De ontwikkeling van de techniek in de 19e eeuw heeft
in verband met deze wet en mede met het oog op de afhankelijk-
heid van bepaalde grond- en hulpstoffen de tendenz om de
productie in bepaalde streken in groote bedrijven te concentreeren.
De eeonomisehe voordeelen van een internationale arbeidsverdee-
ling doen in deze periode de natuurliike vestigingsfaetoren zoowel
bii de industrieele als bii de landbouwprodueten op den voorgrond
treden.

De mogelijkheid tot afzet van de in massa voortgebrachte
goederen wordt van buiten eveneens sterk bevorderd. Sedert de
opheffing in Engeland van de korenwetten in 1846 en het sluiten
van het Fransch-Engelsche handelsverdrag in 1860 breekt het

') VgL Eerste hoofdstuk pag. 10.
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vrlihandelsbeginsel baan. Het toenemende internationale verkeer,
begunstigd door de ontwikkeling van het transportwezen, ontsluit
in de daarop volgende periode voortdurend nieuwe landen voor
den afzet. Het industrii el geworden West-Europa opent met be-
hulp van zon industri8ele voortbrengselen en produetiemiddelen
steeds nieuwe overzeesehe produetiegebieden van grondstoffen en
voedingsmiddelen. De wereldmarkt, waarop de producten van
alle deelen van de wereld tegen elkaar worden uitgewisseld en
waarvan het verkeer in intensiviteit toeneemt, krijgt nu eerst
een internationale beteekenis van belang. Het in de 80er jaren
opkomend economisehe imperialisme van de groote mogendheden
brengt daarin geen verandering, doeh beoogt sleehts een deel van
de wereldafzetmarkt, met name van de koloniale gebieden, voor
de moederlandsehe industrie min of meer te reserveeren. 1)  De
industrialisatie van de oude njiverheidseentra maakt in stjigende
mate de voorziening van de braakliggende, onbevredigde be-
hoeften van de breede massa mogelijk. Het aantal verbruikers
en hun individueele koopkraeht zetten zieh uit. Met het stiigen
van de koopkracht gaat tevens een snelle aanwas van de be-
volking gepaard. De bevolking in Europa b.v. wordt van 1800
tot  1900  meer dan verdubbeld. 2) De gestegen koopkracht  en

  de bevolkingsvermeerdering doen de behoeften aan produetie- en
consumptiemiddelen weer groeien en stimuleeren op haar beurt
wederom den vooruitgang van de teehniek. Er ontstaat een
zekere wisselwerking tussehen de stijgende produetie en het
groeiende verbruik, die beide kraehten in evenwieht houdt.
Afgezien van een te veel aan produetie zoo nu en dan, waaraan
na verloop van eenigen tijd de gestegen vraag tegemoet komt,
wordt er in het algemeen evenwieht bereikt tussehen het ver-
bruik  en het progressief oploopende produetiepeil. A l p e r t D
sehroft deze aanpassing toe aan de omstandigheid, dat de pro-
duetie afgestemd kon worden op de voldoening van essentieele
behoeften, n.1. hetzij op den breeden stroom van verbruiksartikelen,
die voor de massa is beginnen te vloeien, ofwel op de produetie-
middelen voor de zieh uitbreidende basis industrieEn.

91 L i e f t i n c k. Toekomst   blz.   5   e.v.
:)  A l p e r t  blz.   12.
3)   Alpert     blz.     13.
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Men kan hieraan toevoegen, dat in deze periode de vaste
kapitaalinvesteeringen nog geen overheerschende rol spelen in
het bedriifsleven. Ook de structuur van het produetieproees blijft
over het algemeen betrekkelijk individueel, eenvoudig en beweeg-
lijk, al doen er zieh op het einde van de 19e eeuw tendenzen tot
integratie en monopolievorming voor. De elastieiteit van de
kosten en de aanpassing van vraag en aanbod geven onder de
vrijwel onbelemmerde werking van de coneurrentie de prijsvorming
de vereisehte stabiliteit, waarop de ondernemers hun ealeu-
latie kunnen baseeren. De wassende bevolking en de intensivee-
ring van het internationale handelsverkeer geven in dien tijd
aanleiding tot de veronderstelling van het sehier onbegrensd-ziin
van de behoeftenbevrediging.

Het geheele bedrijfsleven verkeert onder deze omstandigheden
in expansie en mareheert als van zelf. De meening, dat staat
en organisaties zieh van inmenging in de eeonomisehe huishouding
dienen te onthouden en het bedrijfsleven onder inwerking van de
vrile prijsvorming aan zieh zelf moet worden overgelaten, vindt
algemeen ingang. De onafgebroken opgaande lijn van den wereld-
handel en de betrekkelijk gemakkeltike aanpassing van het ver-
bruik aan de produetie sehijnen de optimistisehe verwaehtingen
omtrent den invloed van de eeonomisehe vrijheid in vervulling
te doen gaan.

3. De moderne voorwaarden van na dell oorlog van 1914.

En welke is de toestand, waarin het productieproees zieh na
den   wereldoorlog   van 1914 bevindt 1

Het tempo van de produetie is veel sneller geworden en de
toepassing van uitvindingen en nieuwigheden veel vlugger. Dit
heeft in vele nieuwe industrieEn de meehanisatie op de spits ge-
dreven of deze geheel of deels geautomatiseerd. In de bestaande
industrielin zijn de groote uitvindingen weliswaar betrekkeliik
gering in aantal geweest, maar de technisehe verbeteringen hebben
hare capaeiteit sterk verhoogd. De tendenz naar coneentratie van
bedrijven heeft een eeonomisehe eoneentratie-beweging ontketend
en heeft heele eomplexen van bedriiven horizontaal of vertieaal
verbonden. Niet zelden komt het voor, dat het economisehe
optimum daarbij wordt oversehreden en de wet van de stijgende
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kosten zieh wederom doet gelden. Een beweging naar decentrali-
satie heeft zich reeds kenbaar gemaakt. Aan deze versehiinselen
wordt thans voorbijgegaan. Hier wordt gewezen op het snelle

tempo, volgens hetwelk de moderne techniek op agrariseh en
industrieel gebied in het produetieproees van alle werelddeelen

is doorgedrongen. Deze industrialiseering en meehaniseering van
het bedrijfsleven zijn eenerzijds gebonden aan de vastlegging in
een bepaalde riehting van omvangrijke produetiemiddelen van een
enorm produetief vermogen. Anderzijds hebben zij groote moeilijk-

heden bij den afzet en de aanpassing veroorzaakt, met als gevolg
overeapaeiteit, overproductie, langdurige werkloosheid en onder-

eonsumptie.

In dit tijdvak wordt de industrialiseering en teehniseering van
de voorheen opengelegde agrarisehe en grondstofexporteerende
overzeesche gebieden snel voltrokken. Tegelijkertijd zet de

meehaniseering van de oude industrielanden zieh voor goed door.
Er worden in de na den oorlog in Europa in het leven geroepen
staten sleutel-industrie8n opgerieht. Een streven naar nationale

afronding van het produetie-apparaat treedt in de afzonderlijke
staten aan den dag. Er heeft zelfs in sommige oude industrie-

landen reagrariseering plaats. Deze terugkeer naar het proteetio-

nisme, door sommigen voor een verdwazing en door anderen voor
een juist inzicht gehouden, heeft een diepere oorzaak. Deze
oorzaak is, zooals de mereantilisten reeds voor hun tijdsgewrieht
zoo juist erkenden, gelegen in de maatsehappeliike noodzakelijk-

heid, die de werkgelegenheid voor de geheele bevolking hooger
doet stellen dan het verruimen van de behoeften-bevrediging. Het
groeiende verzet tegen de z.g. wereldhuishouding en de meer naar
voren komende aetieve economisehe politiek van de moderne
staten beoogen tenslotte behoud en ontwikkeling der nationale
economische kraehten en bevordering van de continuiteit en
stabiliteit  van het bedrijfsleven. 1)   Bij de tendenz  naar  de
relatieve eeonomisehe zelfgenoegzaamheid van de volkshuishou-
ding,   zooals   C o b b e n h a g e n dat noemt, 2)    kan niet worden
stilgestaan. Er wordt slechts op gewezen, dat dit versehijnsel
geen voorbogaand karakter draagt.

') L i e f t i n e k. Toekomst   blz.   29   en   30.

')   C o b b e n h a g e n   in   Economic   1936   blz.   281   e.v.



72

De consequenties, die de voortgezette rationalisatie na den oorlog
van 1914 voor den afzet heeft gehad, zijn in vergel#king met
vroeger anders. In tegenstelling met vroeger geraken de natuur-
liike vestigingsvoorwaarden door den teehnisehen vooruitgang op
den aehtergrond. De meeste moderne massa-produetieprocessen
kunnen in biina alle landen met ongeveer hetzelfde sueees
worden uitgevoerd. Bovendien hebben in de industrie-eentra de
produetievoorwaarden de neiging met elkaar in overeenstemming
te geraken. Men denke b.v. aan de Japansehe eoneurrentie in
Indi8 en zelfs in Europa op het gebied van vele industrieele
producten en aan de vestiging van automobiel- en banden-
industri n in praktisch alle landen van West-Europa. Ook
spreekt W a g e m a n n i)   van een nivelleeringstendenz  der  van
nature gegeven struetureele tegenstellingen in de wereldhuis-
houding. Hij doelt daarbij Op de vervanging van natuurlijke door
teehnisehe stoffen, zooals het vloeibaar maken van kolen, het
vervaardigen van kunstmatige stikstof, kunstziide, synthetische
rubber, kunstwol en zoo meer. Deze ontwikkeling heeft een
verseherpten strijd om de afzetgebieden doen ontbranden, aan
welken men eenerziids door internationale kartelleering en in-
grifpende maatregelen van regeeringszijde getraeht heeft te ont-
komen. Anderziids heeft de wedloop om het behoud van den
afzet de oude industrieiin tot toepassing van de nieuwste
teehnisehe vindingen en verdere intensiveering van het productie-
proees gedwongen bo voor hen afnemende exportmogelokheid.

De kamp om den afzet wordt, vooral voor de oude niiverheid,
door bijzondere omstandigheden na den oorlog verder verzwaard.
Het actief deelnemen aan export of verzorging van de binnen-
landsehe markt geschiedt in de jonge industrielanden niet zelden
op basis van lage loonen, in tegenstelling met de oude industrie,
in welke een hooge, soeiaal besehermde loonstandaard geldt.
Groote gebieden, zooals China en Rusland zijn voor een groot
deel als eonsumenten op de buitenlandsche markt weggevallen.
Het aantal eonsumenten neemt relatief in mindere mate toe, omdat
het tempo van de bevolkingsvermeerdering in vergeliiking met
den v66r-oorlogstijd sterk afneemt. In het v66r den oorlog on-

1)   W a g e m a n n.     Struktur   blz.   362.
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begrensd geaehte verbruik treedt stagnatie in. Symptomen duiden
er op, dat de binnenlandsche markt, waarop de industrie zieh bij
de beperking van haar afzet naar buiten zag aangewezen, min
of meer verzadigd raakt. Hiervan getuigen de sterk gestegen
distributiekosten, de vinnige coneurrentie om den eonsument en
de wijze waarop grillige modewisselingen, sehreeuwende reelame-
campagnes en opdringerige afbetalings- en credietsystemen de
„latente" behoeften leven traehten    in te blazen. Vooral    de    ill
groote serie produeeerende nieuwe industriefn, die op het elasti-
sehe verbruik zijn afgestemd, hebben aan deze methoden hun
sucees te danken. De uitbreiding van hun debiet ging eehter
veelal ten koste van den afzet van de bestaande industrie, terwijl
de moeizaam, met veel kosten verkregen veroveringen vaak be-
dreigd worden door den wisselenden smaak van het publiek en
de nukken der mode.

Het effect van al deze radicale wijzigingen in de omstandig-
heden voor het economische leven kan in het kort als volgt wor-
den samengevat. Er is ontstaan in de afzonderl#ke landen in de
eerste plaats een te ruim produetie-apparaat, welk apparaat door
de overheersehing van het vaste kapitaal bovendien naar ver-
starring neigt, en vervolgens groote structureele versehuivingen in
in- en uitvoer, productie en verbruik. Daarnaast, ten minste na
1929, is het volume van den wereldhandel tegenover dat van de
industrieele wereldproduetie ingekrompen. 1)

Er wordt vaak tegengeworpen, dat de moeiltikheden, die zieh
thans voordoen, in mindere of meerdere mate eveneens in de
19e eeuw aanwezig zlin geweest en dat deze toen onder de
werking van vIlle eoneurrentie- en prisvorming, zij het dan ook
soms na geruimen tijd, werden overwonnen. Deze redeneering
gaat voorbo aan het feit, dat de z.g. automatisehe aanpassing
van vroeger onder totaal andere omstandigheden heeft plaats
gevonden en dat een terugkeer op den afgelegden weg, zoo dit
al mogelijk ware, geen vooruitgang zou beteekenen. Want tegen-

') 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Wereldhandel 100 92.8 85.3 73.9 74.9 78.6 81.6 85.4 96.2 88.7

Wereldprod. 100 88.6 79.1 69.8 78.2 85.8 96.3 110.5 119.4* 111.5*

Ontleend   aan: Bulletin Mensuel de Statistique   van   {le   Socidtd   des   Nations,
1935 No. 2, 1939 No. 1, 6, 10. * Voorloopig.
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over de vrilheid van eeonomisehe aetiviteit en coneurrentie van
vroeger moet thans geplaatst worden een hooge mate van ge-
bondenheid van het economisehe leven door inmenging in het
bedrijfsleven van particuliere groepsbelangen, kartels en trusts,
vakvereeniging  e. d.  en  van  een het geheele eeonomisehe leven
doordringende staatsbemoeiing in den vorm van maatsehappeliike
regelingen: eontingenteering, exportcontr6le, elearing, monopolies
en   zoo meer; tegenover den vrijhandel:   de ingrijpende belemme-
ringen ten aanzien van het internationale ruilverkeer tengevolge
van monetaire, handelspolitieke en politieke moeilijkheden; tegen-
over de onbeperkte expansiemogelijkheden   van   de   19e   eeuw:   de

overproduetie en de inkrimping van den afzet van thans en in
zekere mate het intreden van de verzadiging van sommige be-
hoeften; tegenover de individueele, eenvoudige en bewegeliike

samenstelling  van het bedrijfsleven van vroeger: de ingewikkeld-
heid van de eeonomisehe struetuur van heden met haar starheid
tengevolge van het overheersehen van het in bepaalde riehting
gdnvesteerde vaste kapitaal; tegenover de werking   van    het
prijsmechanisme van v66r den oorlog bij betrekkelok stabiele
verhoudingen en groeienden omzet: het falen  van den prijs   als

orienteeringsmiddel onder de huidige omstandigheden van labiele
verhoudingen, slinkend verkeer en mogelijkheid tot algemeen pIlls-
bederf in een productieproces met overwegend vast kapitaal.

Twee groote karaktertrekken van het na-oorlogsehe nationale
economisehe leven treden uit dit alles naar voren, n.1. de min
of meer volledige, somwijlen opportunistische inpassing van het
bedrijfsleven in het kader van de staatszorg en daarnaast de star-
heid en de ingewikkeldheid van de struetuur van het economische
leven. Beide hebben de handhaving van het evenwicht tussehen
den vooruitgang in de productie en het verbruik op een niveau
van blijvende inschakeling van alle mensehelijke arbeidskraehten
in het productieproees, waardoor de vroegere periode zich ken-
merkte, niet wel mogelijk gemaakt. Het uitblijven van het even-
wieht tengevolge van het steeds opnieuw invoeren van rationeele
werkmethoden, thans met voortdurende reorganisatie van het be-
drijfsleven en langdurige werkloosheid gepaard gaande, heeft de
latende vraag naar de al of niet aanwezigheid van een causaal
verband tusschen rationalisatie en werkloosheid wakker geroepen.
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III.

De bepating van het Wezen van de rationatisatic.

Wanneer wordt overwogen, dat behalve de conjunctureele en
structureele veranderingen, die zieh binnen een bepaald eeono-
misch systeem voordoen, ook de aan dit systeem eigen zonde
eeonomisehe organisatievormen zelf hun eisehen gaan stellen, zal
't duidelijk worden, dat de uitwerking van de rationalisatie
versehilt naar gelang het feiteltike economische kader, binnen het-
welk zij Optreedt, verandert. Nu kan weliswaar rationalisatie in
abstracto in elk eeonomiseh systeem als een zeer produetieve
werkmethode bestaan. Maar voor de intrinsieke en feitelijk-
noodzakelijke gevolgen van de rationalisatie, dus voor haar wezen,
is het economische systeem met zijn organisatievormen, juist
wegens de veranderlijkheid, niet zonder invloed. Zoo moet het
effect van de rationalisatie een geheel ander zon, naar gelang zij
zich doet gelden in een vrije, alleen op het economisch prestatie-
beginsel opgebouwde maatsehappij of in een gebonden volkshuis-
houding, in welke ook andere beginselen gelden, daar het met het
absolute winststreven, de ongebonden coneurrentie, de onbelem-
merde economische werkzaamheid en de vrije loon- en prijsvorming
in die beide toestanden niet hetzelfde kan ziin gesteld.

Voor de wezensbepaling van de rationalisatie kan derhalve
alleen een eonerete besehouwing tot bruikbare resultaten leiden.
Wat tot het wezen behoort, kan gekend worden aan de objee-

tieve, intrinsieke en feitelijk-noodzakellike gevolgen van het ver-
sehijnsel. Men lette er wel op, dat niet alle gevolgen tot het
wezen van het ding behooren. „Immers niet het al«id aanwezig
z#,t van een eigensehap bepaalt haar karakter van soort - of
individueel accident, maar haar moeten of niet moeten aanwezig
ziin,  haar  al  of  niet  natiturnoodzakelijkheid". 1) De vraag  is  der-
halve, welke zon de objeetieve, intrinsieke en feitelijk-noodzakellike
gevolgen van de rationalisatie in de bestaande maatsehappii, die
werd getracht in de vorige paragraaf te typeeren.

9 B e y s e n s. Logica  blz.  45.



76

C o b b e n h a g e n nu heeft het wezen   van de rationalisatie
bepaald uit hare gevolgen in de heerschende maatsehappelijke
orde en onderscheiden   in :  1)
1.  de gevolgen, die reehtstreeks met noodzaak tot de natuur van

de rationalisatie behooren, met name productievermeerdering
en uitsehakeling van menseheliike arbeidskrachten in elke
onderneming, die rationaliseert;

2.  de in feite noodzakelijk met rationalisatie verbonden indireete
gevolgen, n.1. het ontnemen van de gelegenheid aan de ont-
slagen arbeiders om hun activiteit in het productieproces te
ontplooien en in verband daarmede het doen opdrogen van
hun gewone bron van inkomen.

Wat de onmiddellijke gevolgen betreft,  kan  in een bepaald
productieproces, in hetwelk de rationalisatie wordt toegepast, de
productie ook gelijk bliiven. In dat geval worden er evenwel
meer arbeiders uitgesehakeld. Ook is het mogelijk, dat de ratio-
nalisatie zieh uit in besparing van kapitaal en dat de productie-
vermeerdering of de gellike productie niet gepaard gaat met
uitsehakeling van den bij het product reehtstreeks betrokken
menscheloken arbeid. Er is dan eehter aanwezig een indireete
uitschakeling van menseheltike arbeidskraehten. In den regel gaat
rationalisatie samen zoowel met besparing van kapitaal als van
mensehelijken arbeid. Tenslotte kunnen de bij het rationalisatie-
proces uitgesehakelde arbeiders wederom direct ingeschakeld wor-
den, indien de produetie dienovereenkomstig kan worden uitge-
breid. Dit beteekent echter niet, dat er op zieh geen uitsehakeling
van arbeidskrachten zoude bestaan bij invoering van de rationali-
satie in een produetieproces. Immers de insehakeling wordt in dit
geval slechts verkregen tengevolge van een oorzaak van buiten,
de afzetvermeerdering, welke niet inhaerent is aan het wezen van
de rationalisatie.

Het behoeft geen nader betoog, dat in de huidige maatschappij
de meeste mensehen voor de uitoefening van hun natuurlijk werk-
vermogen op het productieproces zon aangewezen en dat zo niet

')  C o b b e n h a g e n in Praeadviezen  Ver.  v.  S.  en  S.  1933  blz.  7  e.v.
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in staat zijn hun vermogens op andere wijze tot ontplooiing te
brengen. Ook is het duidelijk, dat in de op het prestatie-beginsel
opgebouwde, economisehe organisatie de uitsehakeling gepaard gaat
met het derven van de belooning. Te dezer plaatse zal niet op
de moreele en sociale consequenties van deze indireete gevolgen
worden ingegaan. Hier boezemt belang in wat de eeonomisehe
gevolgen ziin van de uitsehakeling. In de eerste plaats komt de
koopkracht te ontbreken tengevolge van het wegvallen van het
arbeidsinkomen der uitgesehakelden, terwijl het de vraag is, of
die koopkraeht later via de vergrooting van de winst of de ver-
laagde priizen in het produetieproees opnieuw ontstaat en ook
besteed wordt. Bovendien wanneer in een zich sociaal mede ver-
antwoordelijk voelende maatsehappij de werkloozenuitkeeringen de
kosten in de ondernemingen en zoomede de prozen gaan ver-
hoogen, zullen de ondernemingen onder den drang van de renta-
biliteit ertoe gedreven worden om via verdere rationalisatie kosten-
verlaging na te streven en nieuwe werkloosheid te voorsehon te
roepen. De uitsehakeling kan derhalve in haar uitwerking een
eumulatief effect hebben.

Mede in verband met dit eumulatieve effect van de uit-
sehakeling is het van wezenlijk belang na te gaan, wat de winst-
vergrooting en de kostenbesparing eigenl k met de rationalisatie
hebben te maken. Over het algemeen wordt in de economie aan
de winstvergrooting en vooral aan de kostenbesparing, die bii de
invoering van de rationalisatie zouden ontstaan, om hun eompen-
seerende werking een essentieele beteekenis toegekend. Opper-
vlakkig gezien, lijkt dit begrijpellik, omdat inderdaad aan beide

deze werking kan worden toegesehreven. Indien men de elementen
winst en kosten in de begripsbepaling zoude opnemen, wordt de
fout gemaakt van de vereenzelviging van de subjeetieve bedoe-

ling, het motief waarom de onderneming rationaliseert, met den
objectieven inhoud van de rationalisatie. De bedriifseeonomisehe
waardeering naar de resultaten van de onderneming kan niet ten
volle tot een oordeel leiden over het algemeen-eeonomiseh veel
verder strekkende versehijnsel van de rationalisatie. Voor een
volledige beoordeeling is het noodig, dat alle gevolgen, in het
bijzonder die met den aard van het versehijnsel samenhangen,
worden gekend. De gevolgen van winstvergrooting en kosten-



78

besparing, willen zo deel hebben aan den eigenloken inhoud van
de rationalisatie, zullen derhalve geen toevallige band met de
rationalisatie mogen vertoonen.

De winstvergrooting uit rationalisatie nu wordt niet alleen
door verandering in de samenstelling van de kosten bereikt. Ook
wordt zij verkregen hetzij door het vinden van uitbreiding van
den afzet voor de grootere productie of door het verloop van de
prozen. Beide factoren zijn evenwel afhankeltik van omstandig-
heden buiten het feit van de rationalisatie gelegen en zii ziin
derhalve geen kenmerken van deze.

Voorzoover de winstvergrooting w81 door de veranderde kosten-
samenstelling wordt beheerseht, is het geval van de kostenverlaging
tengevolge van de rationalisatie iets gecomplieeerder. Het is n.1.
mogellik, dat kostenbesparing als gevolg van de rationalisatie aan-
wezig moet zijn, indien deze zieh uit in z.g. qualitatieve verbete-
ringen van werkverdeeling of arbeidsmethode. In zooverre zou de
kostenbesparing een noodzakelijk gevolg van de rationalisatie zijn.
Maar wanneer die verlaging van de kosten wordt verkregen door
loonkosten in kapitaalkosten om te zetten, n.1. als gevolg van
verdere meehanisatie, is die kostenverlaging wel een nagestreefd,
maar nog niet feitelijk noodzakelijk gevolg. Dit is o.a. het geval
bij "Fehlrationalisierung".

Welke van beide vormen van kostenbesparing het meest toe-
passing vindt, is afhankelok behalve van de hoogte van het loon
en den interest van den stand van de teehniek en de phase,
waarin de conjunctuur zieh bevindt. Ten tijde van hoogeonjune-
tuur wordt gewoonkik de laatste methode toegepast, omdat dan
de meehanisatie zieh net zoo lang als kostenbesparing per eenheid
van het produet voordoet, als de afzet blijft toenemen. Bij den
omslag van de conjunetuur ontpopt een groot deel van dit soort
rationalisatie zieh veelal algemeen- zoowel als bedrijfseeonomiseh
als „Fehlrationalisierung". Algemeen-eeonomisch, omdat de bespa-
ring aan kosten in de onderneming geringer is geweest dan de
maatschappelilke kosten voor de instandhouding, het opnieuw
aanleeren en verhuizen   van de werkloos gewordenen; bedrijfs-
economisch, omdat de te voortvarende ondernemers tot de ont-
dekking komen, dat de vaste kosten hun een blok aan het been
zon geworden en zij goedkooper zouden produeeeren, indien zii
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niet  gerationaliseerd of uitgebreid hadden. 1) Daarentegen treedt
in de depressie de qualitatieve methode naar voren, wiil zij, door
de geringe kapitaaluitgaven daaraan verbonden, de kosten kan
drukken zonder tot absolute produetievermeerdering te hoeven

overgaan. Intusschen zal aan dezen laatsten vorm van kosten-

verlaging geen overdreven beteekenis mogen worden toegekend in
een tijd, waarin het heil wordt verwaeht van de meehaniseering,
ook al zou deze geen kostenbesparing, doeh alleen maar onaf-
hankelijkheid van den factor arbeid brengen. In het algemeen
genomen zal het daarom wenschelijk ziin de met de rationalisatie
samenhangende kostenbesparing niet tot haar natuurltike gevolg
te rekenen.

Rationalisatie in het eeonomische kader van de huidige maat-
schappii kan derhalve omsehreven worden als een eeonomisch

versehiinsel, waarbii de toepassing van de technisehe mogelijk-
heden in een bepaald productieproces leidt tot produetievermeer-
dering en uitsehakeling van de arbeiders en waarbij aan de uit-
gesehakelden de gelegenheid wordt ontnomen hun aetiviteit in
dat productieproces te ontplooien en hun de gewone bron van
inkomsten wordt onthouden.

C.

De probleemstelling.

Uit de voorafgaande bepaling van het wezen van de rationali-
satie is komen vast te staan, dat er een noodzakeliik eausaal
verband bestaat tussehen rationalisatie en werkloosheid in het
huidige productieproces. Deze wezensbepaling staat uiteraard los
van de eventueele reaeties, welke in het maatsehappelijke leven
kunnen worden wakker geroepen door de invoering van de ratio-
nalisatie. Daarom  is de vraag   deze:   zal de introduetie   van   de
dynamisehe kraeht, die toeh de doorvoering van de rationalisatie
in het produetieproces beteekent, in het maatsehappeliike leven
niet ergens kraehten in beweging brengen, welke de uitgesehakel-
den weer insehakelt 1

1)  O t t o B a u e r. Kapitalismus blz. 166-202.
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De meeningen van theoretiei en praetici zijn over deze werking
tot nu toe tegenstrodig geweest. Hun opvattingen staan, zooals
uit de gesehiedenis van de leerstellingen bleek, typiseh tegenover
elkaar in de compensatie- en de uitsehakelingstheorieiin. De voor-
standers van de compensatietheorie zon de meening toegedaan,
dat rationalisatie vanzelf de voorwaarden, om de uitgesehakelden
wederom in het produetieproees in te sehakelen, in het leven
roept. De aanhangers van de uitschakelingstheorie staan op het
standpunt, dat het ontstaan van de voorwaarden niet automa-
tiseh in zijn werk gaat en dat de invoering van arbeidbesparende
methoden in het produetieproees een uit haar aard duurzame
werkloosheid met zieh brengt. M.a.w. bij de eerste riehting is de
vraag van compensatie een probleem van meer statisehen aard,
n.1. van de aanpassing van de aanwezige productie-elementen,
terwijl bii de andere riehting voor de verwerkelijking van de
compensatie dynamisehe veranderingen noodig zijn.

De    beteekenis van „automatiseh"    in de compensatietheorie
moet goed verstaan worden. Naar onze meening is de opvatting
door   v a n d e r W a e r d e n weergegeven niet juist. Volgens
v a n d e r W a e r d e n zou onder automatiseh niet worden
bedoeld „een zoo direct verband, dat eausaal, door rationalisatie-
maatregelen, werkgelegenheid zou vrijkomen en aan den anderen
kant uitstooting zou ontstaan, maar een ontwikkeling van het
bedrijfsleven in die richting, dat eompenseerende opslorping na
uitstooting in het bedrijfsleven binnen redelijke tijdsgrenzen
plaats heeft".   1)         Van      der      Waerden      onderseheidt     naar
onze meening niet voldoende tusschen de theorie en de praktijk.
In tegenstelling met v a n d e r W a e r d e n meenen wii, dat
de compensatie-theorie de krachten, welke tot insehakeling leiden,
reeds gegeven aeht met de rationalisatie, zoodat tussehen ratio-
nalisatie en insehakeling een noodzakelok causaal verband wordt
aangenomen.    In   het   aan   v  a  n   d  e  r   W  a  e  r  d  e n's ontleende
citaat wordt het theoretisehe eompensatieprobleem eigenlijk om-
zeild.   Want dat bestaat immers juist hierin: waarvandaan komen
de krachten, welke de ontwikkeling van het bedrtifsleven zoo
maken,    dat    in de werkelijkheid eompensatie optreedt ?     Terwijl
in beide theorieBn over het algemeen overeenstemming heerseht

1)   V.  d.W a e r d e n   in   Verslag  Ver.  v.   S.   en  S.  1933   blz.   104.
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over de werking van de rationalisatie op zieh zelf, loopen de
meeningen zeer uiteen over haren invloed op de voorwaarden,
waaronder uitsehakeling of compensatie optreedt. Want de voor-
standers van de uitsehakelingstheorie bestrijden de eventueele
mogelijkheid van compensatie niet. Waarover de strijd gaat, is
over de al of niet automatisehe aanwezigheid van de kraehten
en voorwaarden, welke compenseerend werken. Het probleem kan
dan  ook  niet  zijn het alternatief: duurzame werkloosheid  of  eom-
pensatie  op  den duur, zooals Z a a l b e r g het stelt, 1)  maar  het
moet luiden: wanneer  er een eausaal verband tussehen de ratio-
nalisatie en de werkloosheid bestaat, onder welke voorwaarden
treedt dan rationalisatie-werkloosheid op, onder welke   niet ?    Het
object van het probleem moet dan ziin het blootleggen van de
reaetie der huidige voorwaarden in het eeonomisehe leven op de
inwerking van de rationalisatie.

In verband met de omstandigheid, dat de rationalisatie zieh
via de kosten in de onderneming uit, ziin voor het nagaan van
de werking van de rationalisatie in algemeen-economisehen zin
belangwekkend eenerzijds de samenstelling van loon- en kapitaal-
kosten en anderzijds de daaraan verbonden inkomens en hunne
koopkraehtige vraag. Het is daarom wenschellik den economisehen
invloed van de rationalisatie op den menseheltiken arbeid onder
een drieledig opzieht te onderzoeken,  n.1. :  uit het oogpunt  van
de  samenstelling  van  loon- en kapitaalkosten;  van  den  kant  van
de opbrengst, met de daaraan verbonden inkomensverdeeling,
quaesties van prijsdaling, afzet en loonhoogte;  en  van het stand-
punt van de algemeene koopkracht.

Voor het geval dat de bevindingen van het onderzoek niet als
resultaat opleveren een vermeerdering van de algemeene welvaart,
maar de gevonden algemeene eonelusie bevestigen, ontstaan er
verdere moeilijkheden. Maar ook indien de gestegen produetiviteit
uit de rationalisatie wel aanleiding is geweest tot vermeerdering
van het eonsumptiefonds, bltift nog de vraag bestaan, zelfs bii
een juiste verdeeling van de vergroote produetie mede onder de
uitgesehakelden, of deze op zuiver eeonomisehe gronden verdedig-

0  Z a a l b e r g in Praeadviezen   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   bk   98.

6
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bare stand van zaken ook soeiaal en ethiseh gereehtvaardigd is.
Want wil men zich een volledig eindoordeel vormen over de be-
teekenis van de rationalisatie voor het maatsehappeliike bestel,
zoo zal men niet halt kunnen houden bij de vaststelling alleen
van de eeonomisehe betrekkingen van het vraagstuk. Bij het
nagaan van de rationalisatie in den breederen zin van het woord
zal de eeonomie in haar dienende functie op de juiste plaats
moeten worden ingesehakeld in de hierarehie van soeiale en moreele
waarden van het algemeene welzijn der maatsehappij als geheel.

Biet andere woorden het probleem zal uitgebreid moeten worden
met de vraag of een toestand van rationalisatie-werkloosheid, zelfs
al gaat deze gepaard met vergrooting van het netto-soeiale pro-
duet en een juiste verdeeling, sociaal en moreel wensehelijk is.

De bevestiging of de ontkenning van deze wensehelijkheid zal
van beslissende beteekenis zijn voor het waarde-oordeel over de
eeonomische werking van de rationalisatie in de huidige maat-
schappU en voor het zoeken van een soeiaal-eeonomiseh juiste

oplossing van het vraagstuk van de voorkoming van de rationali-
satie-werkloosheid.



DERDE HOOFDSTUK.

DE ECONOMISCHE INVLOED VAN
DE RATIONALISATIE OP DEN MENSCHELIJKEN ARBEID

IN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ.

L

De economische invloed van de rationalisatie op de
samenstelling van de kostenfactoren.

Bij de bestudeering van de vraag naar de eompenseerende
werking van de rationalisatie in het maatschappelijke leven is het,
zooals   M  o  e  11  e r aangeeft 1), doelmatig   om   de   uit-   en   in-
sehakeling van de arbeidskrachten in den uitgebreiden zin te
verstaan. De reden van deze opvatting is, dat het algemeen-
economisch gesproken onversehillig is of bij de insehakeling in
het produetieproces dezelfde arbeidskraehten, die werden uitge-
sehakeld, worden gebezigd, daar het dan op het aantal aankomt.
Bovendien veroorlooft deze zienswjjze een dieper doordringen in
het vraagstuk van de eompensatie. Want behalve dat de reeht-
streeks uitgestooten arbeiders het aanbod van de arbeidskraehten
verhoogen, komen zij tevens als consumenten weg te vallen. In
verband met deze tweevoudige werking van de rationalisatie is
het gewenseht te onderseheiden in directe en indireete werkloos-
heid, ook wel primaire en seeundaire werkloosheid genoemd. Deze
wensehelijkheid moge uit de volgende overwegingen duideltik
worden. Ten eerste kan de indireete werkloosheid met het ver-
dwiinen van de direete komen te vervallen, terwijl het omgekeerde
niet het geval behoeft te zijn. Vervolgens kan de indirecte werk-
loosheid eindeloos doorwerken en verhoogt de direete werkloos-
heid sleehts 66nmaal het aantal werkloozen. Tenslotte kan de
geheele of gedeeltelijke opheffing van de beide soorten werkloos-

9 Vgl. M o e l l e r  blz.   397,  399   e.v.
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heid worden verkregen door het optreden van tegenwerkende
krachten, b.v. door de besteding van de door de rationalisatie
veroorzaakte hoogere ondernemerswinst, maar, zooals later zal
worden getoond, niet op dezelfde wijze.

Hoe doet zich nu de uitwerking van de rationalisatie in de
huidige maatsehappij ten aanzien van den factor menseheliiken
arbeid gelden ? Zooals reeds werd opgemerkt, demonstreert   de
rationalisatie zieh in de onderneming economiseh vooreerst als
verandering in de samenstelling van de kostengrootheden, arbeid
en kapitaal. De verandering in deze samenstelling geschiedt
langs den weg van betere organisatie van het werk, van verdere
meehaniseering of een combinatie van beide. Bii de besehouwing
van den invloed, die door de versehuiving in de kostensamenstel-
ling op den factor arbeid wordt uitgeoefend, zal voorloopig van
de prijsbeweging worden afgezien, omdat deze hare werking doet
gevoelen via de verandering in de inkomens, die later wordt
behandeld.

De verbetering van de werkwijze kan gepaard gaan zoowel met
het sparen van menscheliiken arbeid als van kapitaalgoederen.
Het is evident, dat er bij de toepassing van een betere organi-
satie van de mensehelijke arbeidskraehten in het arbeidsproees
een direete uitsehakeling van arbeiders in het produetieproees
moet plaats hebben. Alhoewel aan den invloed van betere werk-
methoden op de arbeidsgelegenheid geen overdreven beteekenis
moet worden geheeht, moet hii toeh ook weer niet ondersehat
worden, waar het rapport over de huidige bevindingen van de
„National Research Project on reimployment opportunities and
reeent ehanges in industrial techniques"    tot de eonelusie    kan

komen, dat „during the last 8 to 10 years the emphasis has
been on teehnologieal changes of a labor-saving rather than
plant-expansion character".  1)     Bij een besparing   in het productie-
proees van kapitaalgoederen is de direete uitstooting van de
mensehellike kraehten niet zoo vanzelfsprekend. Die directe uit-
sehakeling zal wel bestaan in het geval van een besparing aan

1)     W e i n t r a u b   and K a p l a n. Summary, in begeleidend schrijven,
met welk het rapport aan den Works Progress Administrator wordt aan-
geboden.
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grond- en hulpstoffen in de onderneming, die rationaliseert
Daarentegen kan bij een gebruik van een geringere hoeveelheid
vast kapitaal ook een grootere arbeidsintensiviteit passen. Men
denke bovoorbeeld bij het vervoer aan de vervanging van het
spoor door de auto. Alaar zoowel de besparing aan grond- en
hulpstoffen als het gebruik van minder vast kapitaal zullen als
reehtstreeksch gevolg van de invoering van de betere methode in
de productiemiddel-industrie werkloosheid te voorsehon roepen,
daar de voortbrenging van geringere hoeveelheden kapitaalgoede-
ren uiteraard minder arbeidskrachten vordert. De bevinding van
het rapport over de „blijvende werkloosheid" en haar bestrijding,
uitgebraeht aan den Hoogen Raad van Arbeid, dat kapitaal-
sparende vindingen gunstig op de werkgelegenheid werken, moet,
naar het ons voorkomt, dan ook met een zeker voorbehoud worden
aanvaard. 1)

De vraag is vervolgens of de voortschriidende mechanisatie,
die vervanging van arbeid door kapitaal vereiseht en daarom met
uitsehakeling van arbeidskraehten gepaard gaat, geen eompensee-
rende krachten   in   de   maatschappij   te voorschiin roept g

Zonder nu reeds in te gaan op de quaestie of er aan deze
substitutie van kapitaal voor arbeid in verband met het tempo
van de kapitaalvorming en de geringe bewegelijkheid van de
loonhoogte geen bepaalde grenzen zijn getrokken, kan erkend
worden, dat de werking van de meehaniseering dikwijls nieuwe
behoeften aan meer personeel voor toezieht, bediening en instand-
houding van de nieuwe installaties zal vergen. Of deze andere
vraag naar arbeidskraehten zal opwegen tegen het direct door de
rationalisatie uitgeschakelde personeel, zal afhangen van de te
stellen eisehen aan de scholing van het bedienende personeel en
den graad van mededoogen, dien de ondernemer jegens ziin oude
werknemers in aeht meent te moeten nemen. Onder het streven
naar de grootste rentabiliteit der onderneming is het bestaan van
een tendenz van vervanging van het oude personeel door jonger
en van manneltike door vrouweliike kraehten niet twijfelachtig.

Toeh   doet   het oude argument van M e.C u l l o c h,   dat   het

1) Vgl. „Onderzoek " Hoogen  Raad van Arbeid blz.  22,23 en T i n b e r g e n
op blz. 188 van hetzelfde rapport.
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maken en het reprodueeeren van de nieuwe installaties com-
penseerend werkt, ook thans nog opgeld. 1) Ofsehoon in deze
meening een kern van waarheid zit, - men sprak in 1925 in
Duitsehland zelfs van een „Rationalisierungskonjunktur" -, 2)
blijkt zii bij nadere besehouwing niet steekhoudend te ziin. In de
eerste plaats wordt over het hoofd gezien het niet-gelijktodige,
dat bestaat in de eonstruetie van het productieapparaat en de
ingebruikneming ervan. Vergeten wordt, dat de arbeiders, die bij
het in productie komen van de nieuwe installaties direet worden
uitgestooten niet degenen kunnen zijn, die deze bouwden. Deze
machinebouwers zullen bovendien worden uitgeschakeld zoodra de
vraag naar nieuwe machines ophoudt of na verloop van de
periode, waarin zieh de rationalisatiemaatregelen opeenhoopten.
Weliswaar zullen er voor de reproduetie meer arbeiders noodig
blijken ; hun aantal zal eehter wederom afhankelijk  zijn  van  de
duurzaamheid der nieuwe machines. Ook zal de eapaeiteit van
de machine-industrie om uitgesehakelden op te nemen, afhangen
van het versehil in kapitaalintensiviteit tussehen dezen en den
rationaliseerenden tak van nijverheid. De produetiemiddelen-
industrie is eehter typiseh kapitaalintensief. De direct uitgeseha-
kelde arbeiders zullen derhalve niet allen worden opgenomen, ook
dan niet als men zou willen wijzen op het continue karakter van
het produetieproees in de werkelijkheid, waardoor de reproductie
en de uitbreiding over den tild verdeeld gedacht kunnen worden.
Want M a r x betoogde reeds „kostet die Maschine ebensoviel
als die von ihr ersetzte Arbeitskraft, so ist die in ihr selbst
vergegenstbindliehte Arbeit stets viel kleiner als die von ihr er-
setzte lebendige Arbeit'. 3 Hij beriep zieh hierbij   Op een uitspraak
van   R i c a r d o, die luidt : „these mute agents are always   the
produee of much less labour than that. which they displace, even
when   they  are  of  the same money value". 4)

Er is nog een andere reden, waarom de eompenseerende werking
tengevolge van het bouwen der nieuwe installatie niet opgaat.
Deze eompensatiegedaehte houdt namelijk ook geen rekening met
de verbeteringen in de organisatie, die gewoonlijk gelijkttidig wor-

1) VgL Eerste hoofdstuk biz. 18, 19.
S)  v o n Z w i e d i n e c k S i i d e n h o r s t. Beitriige   blz.   60.
')  M a r x  I  blz.  374.
9 R i c a r d o. Principles  blz.  26.



87

den ingevoerd en die in het geheel geen invloed op de aetiviteit
van de produetiemiddelen-industrie uitoefenen.

Ook komt het in de praktok voor, dat de naar meehanisatie
strevende ondernemer bepaalde arbeidskraehten door machines
vervangt alleen om onafhankelijk van zon arbeiders te zon. Voor
het geval de kosten van deze vervanging van arbeid door kapitaal
gelijk zijn aan de uitgespaarde loonen, heeft er uitschakeling plaats
en treden er geen compenseerende kraehten in werking.

Er is tenslotte een mogellikheid van volledige compensatie in
het geval van kapitaalsubstitutie, waarbij het door de rationali-
satie uitgespaarde loon door den ondernemer doorloopend moet
worden gebruikt voor extra-kapitaalgoederen in zijn produetie-
proces. Dit kan zieh b.v. voordoen, indien de nieuwe arbeid-
besparende techniek een betere kwaliteit grondstof vergt of ge-
paard gaat met grooter materiaalverlies. De produetie van de
grootere of betere hoeveelheden grondstoffen zou dan zooveel
aanvullende arbeidskraehten kunnen vereisehen als voldoende is
voor het opnemen van de direct uitgesehakelden. De indireete
werkloosheid komt daardoor vanzelf te vervallen. Aan deze eom-
pensatiemogelijkheid moet eehter in verband met het onveranderd
blijven van de kosten een zeer beperkte beteekenis worden toe-
gekend.

Nu kan men nog wel theoretisch het geval eonstrueeren van
successievelijke doorvoering der teehnisehe vernieuwing. Tot op
zekere hoogte wordt dan compensatie verkregen van de werkloos-
heid der direct uitgesehakelde arbeiders en van de indirect ver-
oorzaakte werkloosheid. Of hier steeds volledige eompensatie wordt
bereikt, is wederom afhankeljik van den graad van de kapitaal-
intensiviteit van de produetiemiddelen-branches, die bii de oprieh-
ting van de nieuwe industrie betrokken zijn. Is deze grooter dan
van den bestaanden tak van nijverheid, zoo zal de technisehe
vernieuwing door minder arbeiders voltooid kunnen worden.

Ter verifieering van de bovenstaande redeneering kan voor de
beoordeeling van het geval of de gerationaliseerde industrie van
thans de bespaarde arbeidskrachten opneemt, worden verwezen
naar de ejifers  van het Internationale Arbeidsbureau 1)   en  van

1) Vgl. Problames du ChOmage biz. 255.
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L i e f t i n e k.1)   Deze ctifers toonen aan voor de V. S. A., dat bii een
sterk gestegen productie, van 1919 tot 1929 met 42 %, de personeels-
bezetting  in  dien  tiid was teruggeloopen  van  100 % op 94 %.
Zelfs de top van de laatste hausseperiode en de geweldige vlucht
van de opkomende, geheel nieuwe grootindustrieiin waren lang
niet voldoende om alle vrijgekomen arbeidskraehten in de Ameri-
kaansehe industrie weder op te nemen. Deze vergelijking van de
gestegen productiviteit en de afgenomen personeelsbezetting, die
in dit verband voldoende spreekt, is nog te gunstig, omdat het
bevolkingsaceres buiten besehouwing is gelaten. Aanstonds zal nog
worden onderzoeht of andere tengevolge van de rationalisatie op-
tredende kraehten de compensatie buiten de industrie kunnen
bewerkstelligen.

Intussehen kan niet worden ontkend, dat zoowel bij betere
organisatie als bij verdere meehanisatie eompensatie mogelijk is
van de indirecte werkloosheid, die ontstaan is door het wegvallen
van de koopkraeht der uitgesehakelden, indien de door de ratio-
nalisatie toegenomen ondernemerswinst wordt aangewend. Indien
de rationalisatiewinst toeneemt, beteekent dit bij een juiste anti-
eipeering van de producenten op de besteding van deze grootere
winst wal substitutie voor het ontbreken van de eonsumptiekraeht
van de uitgesehakelde arbeiders, maar geen opheffing van de
werkloosheid uit hoofde van de uitschakeling zelf. De mogelok-
heid van algeheele compensatie is, zooals in de volgende paragraaf
zal worden besproken, eehter niet uitgesloten bij besteding van
dit surplus-inkomen in persoonlijke diensten. De versehuivingen,
die de rationalisatie via de veranderingen in de samenstelling van
de kosten in de inkomensverdeeling teweegbrengt, sehijnen der-
halve voor de compensatie van groote beteekenis te zijn.

1)  L i e f t i n c k.    Structuurveranderingen   blz.   14,   21   en   348.
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II.

De economische invloed van de rationalisatie op de
werkgelegenheid via de veranderingen in de inkomens.

1.   De besteding van de rationalisatiewinst en de werkgelegenheid.

a. Het economisehe effect van de consumptieve bestemming
van de rationalisatiewinst op de werkgelegenheid.

De door de rationalisatie veroorzaakte veranderingen in het
inkomen kunnen zieh voornamelijk openbaren in de ondernemers-
winst,  in  het  loon  en  in het consumers ' surplus. Belangriiker  nog
dan de verschuivingen in de inkomens is de wiize van besteding
van de veranderde inkomens voor het effect op de werkloosheid.
De besteding in versehillende riehtingen van de nettowinst, die
de ondernemer uit de rationalisatie toevloeit, kan van wezedliike
beteekenis zijn voor de werking op den menschenlijken arbeid.
De ondernemer kan de winst voor consumptiedoeleinden gebruiken,
voor kapitaalvorming besehikbaar stellen of ongebruikt laten.

Van de wozen, waarop het inkomen verteerd kan worden, werd
in de gesehiedenis van de eeonomisehe besehouwingen, bij de be-
handeling van de besteding van het netto-inkomen volgens
R i c a r d o's opvattingen, 1) reeds de mogelijkheid nagegaan   van
de omzetting van de rationalisatiewinst in persoonlijke of huiselijke
diensten.  Deze vorm compenseert zoowel de direete als indireete
werkloosheid algeheel en levert theoretiseh geen moeilijkheden op.
Over de praetisehe waarde loopen de meeningen sterk uiteen.
Gewoonlijk wordt aangenomen, dat de persoonliike en huiselijke
diensten, sedert de rationalisatie op den voorgrond is getreden
(1920),  sterk ziin toegenomen  en een belangrijk element vormen
voor de compensatie. 2)   In den regel bevatten eehter  de  ver-
gelijkingen, waarop een beroep wordt gedaan, niet uitsluitend de
bijzonderheden over de categorie van persoonlijke en huiseliike
diensten, maar zij sluiten tevens in de diensten, betrekking hebbend
op handel, transport en overheid, welke wel in relatie staan met
de werking van de rationalisatie, maar in dit verband niet terzake

1) Eerste hoofdstuk blz. 33, 34.
2)  Probldmes du Ch6mage  blz.  256  en L. U r w i c k. Rationalisation  does

not lead to unemployment. Geciteerd  bii  Probljmes blz. 257. B i r c k blz.  25
en 26.
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doen. Ook slaan de aangehaalde gegevens niet uitsluitend op de
vertering van de rationalisatiewinsten. Evenmin wordt de factor
van den bevolkingsgroei en van de toeneming der personen, die
een beroep kunnen uitoefenen, in rekening gebracht en de invloed
van de conjunetuur op de tewerkstelling verwijderd. De beste
voor het beoogde doel bruikbare gegevens versehaffen D a v i d
W e i n t r a u b a n d I r v i n g K a p l a n. ' ) Hun uitvoerig  en   ge-
detailleerd onderzoek dekt de gangbare bevinding niet. Integen-
deel, daaruit resulteert, dat de persoonliike en huiseljike diensten
geen markante verbetering vertoonen gedurende de periode

.       1870/1930; wel hebben de andere diensten een voortdurende
relatieve stijging ondergaan. Hun welgefundeerde meening kan
als volgt worden samengevat: „The relative importance of services
has risen constantly since 1870. Whereas 21,4 percent were
attached to the services in 1870, 35,0 pereent were so attaehed
in 1930. Only domestie and personal service, which fluetuate
around 10 percent of all persons having gainful oeeupations, did
not show a marked relative increase during the period. Even
within domestic and personal service, however, a significant
change took place. There was relatively less of domestic service
in private homes, but this decline was balanced by the growth
of commercial personal service. The relative expansion of com-
mereial serviees took place in hotels, restaurants, laundries,
cleaning and dyeing establishments and beauty parlors.

Each of the other major divisions of service has shown a steady
and constant rise in relative importance. In 1870 trade drew
7,2 percent of all persons having gainful oeeupations. This grew
to 15,4 percent in 1930. The percentage in publie service increased
from 2,1 percent to 4,6 pereent. In professional service, there
was an increase  from   1,9   percent   to 5 percent".

Een andere woze van vertering van het inkomen is het con-
sumptieve gebruik van de ondernemerswinsten via de belastingen
van den staat. R i c a r d o wees reeds op dezen vorm. 2) H o b s o n
verwacht 3)    van de progressieve belasting    van de inkomens    en
van het vermogen van de niet-werkende ten behoeve van de

1)  W e i n t r a u b and K a p l a n. Summary   blz.   124,   125.
2) Eerste hoofdstuk blz. 33.
3)  H o b s o n blz. 101.
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werkende klasse een heilzamen invloed op de uiteenloopende
riehting, in welke het productieve vermogen en het verbruik zieh
ontwikkelen. Volgens hem is de rationalisatie in de kapitalistisehe
maatschappii „an aggravation of maldistribution of income",
waarover later.  Maar daar H o b s o n aangeeft,  dat de publieke
uitgaven weer in hoofdzaak produetief door den staat en de ge-
meenten worden aangewend - „in considering the total effect
of taxation and public expenditure, it must not be forgotten that
much of the money taken in taxes and rates is put to capital
expenditure, thus ranking as national savings". 1)   -  is  het  niet
in te zien, waarom zij aan het door hem zoo noodzakelok geachte
verhoogde verbruik ten goede komen. Men moet weliswaar met
het te gemakkelijk aannemen van het productieve karakter van
deze investeeringen van de overheid voorziehtig zijn. Zij beteeke-
nen algemeen-eeonomiseh meestal productie van duurzame eon-
sumptiegoederen, zooals woningen, wegen, bruggen, trams en
dergl., waarvan de prestaties geleidelijk oD de markt komen en
die natuurlijk bedrijfseeonomiseh productief kunnen zijn.  9.  voor-
zoover deze investeeringen van staatswege het karakter dragen
van duurzame consumptiegoederen, versehaffen zij in hoofdzaak
tildelijk  werk 3)   en  slechts in geringe mate werkgelegenheid  op
den duur.

Waar het eehter bij het verbruik door den staat in verband
met de werkloosheid op aankomt, is een goede keuze van de uit
te voeren openbare werken. Indien door den staat een groot
werkenprogramma doelbewust wordt opgezet en zoodanig wordt
gerieht, dat deze werken ook na de voltooiing complementair
bljiven voor den mensehelliken arbeid, kan hun een zekere

compenseerende werking op de directe werkloosheid niet langer
worden ontzegd, ook al worden zii uit de belastingen gefinancierd.

1)   H o b s o n  blz.   101.
2) Lederer blz. 116.
s)  Het meer genoemde „Onderzoek"  v.  d.  H.  Raad van Arbeid oordeelt

het produeeeren van consumptiegoederen van collectief nut, waarbij de
woningbouw moet voorop staan en de aandacht wordt gevestigd op het
inrichten van noodzakelijke defensiewerken en besehermingswerken voor de
burgerbevolking als een der doeltreffendste middelen tot tijdelijke werk-
verruiming. In Nederland zoude alleen met den woningbouw gedurende
vijf jaren voor ca- 11.000 personen werkgelegenheid worden gevonden.

Blz. 24, 28, 290.
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Deze compensatie doet zich voor, indien dit soort groote werken
sueeessievelijk en in een bepaalde volgorde wordt ten uitvoer
gelegd en in gebruik genomen. Dit kan bijvoorbeeld geschieden
door eerst land op ruime sehaal te winnen of te ontginnen en
het vervolgens bewoonbaar en eeonomiseh bruikbaar te maken door
het bouwen van huizen, wegen, bruggen, spoorverbindingen, ete.,
om het tenslotte in te sehakelen in het economisehe leven van de
volkshuishouding. 1) De weloverwogen opzet  van een dergelijk
programma met het vooropgezette doel om de eeonomisehe
activiteit in de toekomst te bevorderen, beteekent eehter het
introduceeren in de maatschappij van dynamisehe elementen, die
niet aan de rationalisatie inhaerent ziin, vooral indien daarbij nog
finantieele combinaties moeten worden opgezet in den vorm van
toegevoegd crediet of activeering van zonder-emplooi-zijnde mid-
delen in de volkshuishouding. Aan dit punt wordt thans voorbij-
gegaan; er wordt in verband  met  de  door den staat te seheppen
mogeliikheid voor de verhaasting in het optreden van de dyna-
mische faetoren later op teruggekomen.

De nadruk moet derhalve bij de gebruikelijke, traditioneele
besteding van de belastingen niet op het verbruik alleen worden
gelegd. Want als verbruik heeft er dan slechts een verwisseling
plaats van het verbruikende subject. Wat echter aan het verbruik
via het dienstpersoneel een eigen karakter geeft, is de vraag naar
personen, die naast de vraag van hun verbruik optreedt. Deze
personen hebben weliswaar dienstbetoon te presteeren, maar zij
behoeven niet in het produetieproees te worden ingeschakeld.
Via de gewone besteding van de belastingen allddn is derhalve
geen volledige eompensatie te verwaehten, doeh sleehts opneming
van de indireete werkloosheid, voorzoover deze besteding geen
vraag naar persoonliike diensten beteekent.

Na hetgeen voorafgaat, zal het duidelijk zijn, dat een derde
vorm van eonsumptief gebruik, waarbij de ondernemer de winst
uit rationalisatie aanwendt om consumptiegoederen te koopen,
alleen de compensatie van de indireete werkloosheid tengevolge
heeft. De ondernemer kan n.1. de goederen koopen, die voor de

') Vergelijk in dit verband de beteekenis voor de blijvende werkloosheid
en  de  verhooging  van het agrarische productievermogen, die W e s t h o f f
toekent aan de cultuurtechnische werken in zijn rapport aan den Minister.
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uitgesehakelde werkloozen bestemd waren. Verlangt hij daaren-
tegen andere goederen, dan zal indirecte werkloosheid ontstaan.
Deze indireete werkloosheid zal weliswaar verdwiinen bij een
juiste anticipatie van de gewensehte verbruiksgoederen door
andere ondernemers; dit effect ligt eehter buiten de werking  van
de rationalisatie. De direete werkloosheid daarentegen blijft in
alle gevallen. Het geliike geldt, indien de werkloosheidskosten
van de uitgesehakelde arbeiders voor rekening van den ratio-
naliseerenden ondernemer komen. Dan ook heeft er slechts ver-
schuiving van verbruik plaats en geen sehepping van nieuwe
werkgelegenheid. Alleen voor het geval, dat de ondernemer
goederen verlangt, welker produetie een hoogere arbeidsintensivi-
teit vergt dan die van de consumptiegoederen van de uitgesehakel-
de arbeiders, zal er ook gedeeltelijk vraag ontstaan naar de
direct-uitgesehakelden. Bij een geringere intensiviteit van den
arbeid is het tegendeel het geval en zal de indireete werkloos-
heid bovendien toenemen.

Beide werkingen van intensiviteit doen zieh in de praktok ge-
voelen. Welke de overhand zal krijgen, is moeilijk uit te maken.
S i s m o n d i  was van meening,  dat het luxeverbruik  van  66n
industrieel aan minder monden brood versehaft dan het verbruik
van honderd eenvoudige burger-huishoudens der ambachtslieden,
dat hij verdringt. 1) Deze opvatting kan thans zeer zeker niet
meer als algemeen geldend worden aanvaard. De eerste behoeften
voor levensonderhoud leenen zich nu bij uitstek voor massa·
produetie en bijgevolg voor kapitaalintensieve exploitatie. Daaren-

tegen vereischt het stjigende luxeverbruik in toenemende mate
qualitatieven en gedifferentieerden arbeid. Wel moet worden toe-
gegeven, dat sommige nieuwe industrieifn voor radio, film, gramo-
foon, auto, eleetrisehe apparaten  e. d. wederom uitstekend  ge-
sehikt zlin voor rationalisatie.

De vierde vorm van het eonsumptieve gebruik van de onder-
nemerswinst doet zieh voor, wanneer de ondernemer de rationali-
satiewinst gebruikt om de vrogekomen arbeiders consumptie-
goederen voor zieh zelf te laten vervaardigen. Dit is bijvoorbeeld
het geval, wanneer de rationalisatiewinsten worden besteed voor

1)  E r g a n g  blz.   108.
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het treffen van extra-voorzieningen in de onderneming ten be.
hoeve van het welzijn der arbeiders of voor soeiale doeleinden,
die anders niet kunnen worden verwerkelijkt en de onderneming
de met deze oogmerken verbonden werkzaamheden in eigen be-
heer zooveel mogeltik laat verriehten door de uitgesehakelde
arbeiders. Men denke hierbij aan de productie van bedrijfskleeding
voor de eigen arbeiders, aan de werkzaamheden ten behoeve van
onverpliehte verbeteringen van de arbeidsruimten, de waseh- en
eantinegelegenheid, aan het bouwen van loealen en het in orde
brengen van terreinen voor sport en ontspanning, aan verbeteringen
van de huisvesting der eigen arbeiders, aan de vervaardiging van
de daarvoor in aanmerking komende artikelen, zooals kleeding,
sehoeisel, beddegoed en sommige levensmiddelen ten behoeve van
het lenigen van den nood in de gevallen, waarin de reglementaire
uitkeeringen voor de werkloozen der onderneming ontoereikend
zijn. 1) Ofsehoon  wel  uit deze voorbeelden blijkt,  dat de aan-
wendingsmogelijkheid van deze wiize van besteding van de ratio-
nalisatiewinst beperkt is, kan niet worden betwist, dat zij aan-
leiding geeft tot compensatie. De wederingesehakelde arbeids-
kraehten kunnen de producten bltiven koopen, die voor hen aan
de markt komen en de indireete werkloosheid wordt derhalve
voorkomen. Zelf vinden zii tewerkstelling, d.i. opheffing van
direete werkloosheid. Tevens wordt het sociale product verhoogd
bij gelijktijdige stijging van het soeiale inkomen. Of deze vorm
van besteding van de verhoogde ondernemerswinst door ziin ver-
menging met andere faetoren nog als eompensatie tengevolge van
de rationalisatie is te besehouwen, moet echter worden ontkend.
In de huidige maatsehappij vereiseht deze besteding het ontstaan
van dynamisehe kraehten, die los van het versehijnsel van de
rationalisatie optreden. De elementen van deze krachten zUn
ondernemersinitiatief en het hebben van de besehikking over
complementaire productiefactoren. De tewerkstelling van de
werkloozen is uit een nieuwe combinatie van deze versehillende
elementen voortgevloeid. Zij is niet te besehouwen als het gevolg,
direct noth indireet, van het feit van de rationalisatie zelf. Zonder
de nieuwe combinatie zou er sleehts opneming van de indirecte

1) Vgl· per analogie hetgeen de Stantsmijnen doen voor de bevordering
van de werkgelegenheid van hare invalide mijnwerkers. Geciteerd bij
R o t t i e r in Economic   1938 blz. 445-446.
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werkloosheid hebben plaats gevonden als gevolg van de besteding
van de grootere ondernemerswinst. Het directe gevolg, de uit-
gesehakelde arbeiders, ware gebleven.

Het zijn vooral  S a y  en  Ai e.  C u l l o c h, die dezen  vorm  van
compensatie ten onreehte sterk hebben verdedigd. 1) Ook heden
Zi n de voorstanders van de verbruiks- of koopkrachttheorie nog
niet uitgestorven. Aanpassing van het verbruik aan de verhoogde
produetie, zoo heet het, volgt vanzelf en spoedig, mits het ruil-
verkeer wordt vrtigelaten, aangezien de koopkracht aanwezig is.
Immers de meeropbrengst wordt omgezet in loonen, rente en winst
en die leiden snel tot grooter verbruik. 2)   In de kern van  de
zaak lijkt deze theorie het resultaat van een mechanisch-statisehe
opvatting van het productieproees, die produetie en inkomen,
e. q. verbruik, synehronisch en automatiseh  in de werkelijkheid
laten verloopen. Op dit versehijnsel zal aan het slot van dit hoofd-
stuk worden ingegaan.

Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat bij het oppotten
van de rationalisatiewinsten ook de opzuiging van de indireete
werkloosheid tijdelijk wordt uitgesteld. De practisehe beteekenis
van het uitstellen van de vertering doet zieh sterk gevoelen in
tijden van deflatie, wanneer de koopkraeht wordt teruggehouden
en het erediet door de eentrale bank wordt samengetrokken.
G o u d r i a a n heeft aangetoond, welke sterk cumuleerende
tendenz de „hoarding" onder deze omstandigheden  voor  de  werk-
gelegenheid kan bezitten. 3)

De gevolgtrekking ten aanzien van het consumptieve gebruik
der rationalisatiewinsten kan derhalve zijn, dat het de indireete
werkloosheid niet automatiseh eompenseert en dat voorzooverre
zich volledige compensatie voordoet deze te danken is aan het
optreden van dynamisehe kraehten in de maatschappij, die buiten
het versehiinsel van de rationalisatie gelegen ziin. Of verande-
ringen in de prijzen en de loonen in deze eonelusie nog wjjziging
vermogen te brengen, zal evenwel nog moeten worden onderzoeht.

1) Zie Eerste hoofdstuk B II, 1-3.
2) Vgl. Z a a l b e r g in Praeadviezen  Ver.  v.  S.  en  S.   1933  blz.  88.
9  G o u d r i a a n in Praeadviezen  Ver.  v.  S.  en  S.  1937.
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b. Het economisehe effect van de produetieve bestemming van
de rationalisatiewinst op de werkgelegenheid.

De andere weg, dien de ondernemer met de uit de rationalisatie
verkregen winst kon inslaan, was de kapitaalvorming. Het is hier
wellieht de plaats om de veroudering te doen uitkomen van de
klassieke begrippen over kapitaal en kapitaalvorming en het heden-
daags nog veelvuldige verkeerd gebruik ervan. Daartoe moet eerst
worden verklaard, dat thans met kapitaal niet het reifele kapitaal,
het kapitaalgoed wordt bedoeld, waarvan in het voorafgaande
sprake was, maar dat het nu gaat om de besehikkingsmaeht in
handen van den ondernemer om economisehe mogelijkheden te
realiseeren. In den regel worden deze twee geheel van elkaar
onderseheiden begrippen bij de besehouwing over de eompensatie-
theorie als identiek verstaan en wordt de theorie in haar sprong
van de bespaarde winst naar de reeele kapitaalvorming in de
praktok klakkeloos gevolgd volgens de formule bespaarde winsten
= (reEele) kapitaalvorming = nieuwe werkgelegenheid. Men ver-
geet bij deze redeneering, dat hetgeen de theorie bij het onder-
zoek van bepaalde beginselen in haar algemeenheid geoorloofd is,
aan de praktijk in conereto niet toekomt. Het gevolg van deze
fout    is de redeneering: besparing    is het eenige middel    voor
kapitaalvorming  in de maatsehappij ;   er  is een tekort  aan  be-
sparing, dus aan kapitaalvorming. Onder de heersehende omstan-
digheden was het niet verwonderlijk, dat de volgende paradox er
tegenover werd gesteld:  hoe  kan  er  over een ernstig gebrek  aan
kapitaalvorming worden gesproken juist in een tijd, waarin het
produetie-apparaat zieh onevenredig snel heeft uitgebreid 1 1)

De oorzaak van de foutieve stelling besparing = reaele kapitaal-
vorming is in den grond van de zaak gelegen in de foutieve
opvatting over de begrippen sparen en kapitaal en in het leggen
van een wezenlijk verband tussehen sparen en het vormen van
kapitaal. Deze band bestaat sleehts toevallig. In de theorie vor-
men de begrippen sparen, kapitaal en erediet nog steeds een
seherp omstreden terrein. Tegenover de oude opvattingen staan
die van den nieuweren tijd. De eerste zien sparen in den kern

1)  Vgl.   v. d. W a e r d e n in Praeadviezen  Ver.   S.   en  S.   1933   blz.   54.



97

als uitgesteld verbruik van inkomensdeelen, als een bepaalde dis-
positie van productiemiddelen voor nieuwe productiedoeleinden,
waarbij   de z.g. „money- and real-savings" toch gelijkttidig   in   de
huishouding kunnen plaats hebben doordat de ondernemer, die de
„real-savings" produeeert    op de „money-savings" anticipeert. 1)
Deze opvattingen loopen   in de „Warte-theorie " van C a s s e l   uit.
De andere culmineeren in de eoneeptie, die o.a. in het boekje
van H o n e g g e r, getiteld „Der sehBpferisehe Kredit ", wordt
aangetroffen. 2) H o n e g g e r meent, dat sparen  in de statisehe
maatsehappij, d.i. in de huishouding waar vertrouwen bestaat in
hare eontinuYteit en gelijkmatigheid, prineipieel overbodig is.
Alleen wanneer in de werkelijkheid tengevolge van het optreden
van politieke en andere maehtsmomenten het economische ver-
trouwen niet in voldoende mate aanwezig is en onzekerheid be-
staat ten aanzien van de in de toekomst te verwachten opbreng-
sten, acht hii eredietonderpanden in den vorm van kapitaal
(spaarfonds) noodig om de financiering van de produetie langs
omwegen mogelijk te maken. Waar dit risieo-element geiSlimineerd
is, hangt de mogelijkheid om effeetieve vraag uit te oefenen
geenszins van het sparen af, maar van de te verwachten op-
brengst zelf, de eigenlijke oorzaak van de kapitaalsehepping. 2)

Zonder op deze kapitaal- en erediettheorie611 in te gaan, wordt
erop gewezen, dat men bij het begrip sparen goed uit elkaar moet
houden eenerzods de onthouding van consumptie en de overdraeht
van besehikkingsmaeht in handen van personen, die deze verder
kunnen leiden. Deze besparingen hebben met kapitaal essentieel
niets te maken. Zij onderhouden daarmede sleehts een bijkom-
stigen band. Hun wezen bestaat in het zon van beschikkings-
maeht. In de safe van den bankier is deze beschikkingsmacht
indifferent, d.w.z. zo bezit produetieve zoowel als eonsumptieve
potenties. Alleen in handen van den ondernemer gesteld, kan zij
kapitaal worden op grond van haar vermogen om economisehe
mogeltikheden te verwerkelliken. Eehter niet omdat zii het nood-
zakeltike gevolg zon van besparingen, want de besehikkingsmaeht
had evengoed het gevolg kunnen zon van andere oorzaaken, b.v.

1)  H o b s o n  blz.  42.
2)  H o n e g g e r  blz.  38  en   72  e.v.

7
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van toegevoegde eredietschepping, anticipatieerediet. In dit ver-
band behoeft sleehts te worden gewezen op de eredietexpansie-
politiek der eentrale bank via de regeling van diseontovoet en
beleeningsvoorwaarden en hare operaties op de open markt, die,
naast de mogeliikheid in den tegenwoordigen tijd om alle moge-
loke inkomens te kapitaliseeren, van de grondrente tot de quasi-

rent toe, alle in ruime mate de gelegenheid tot kapitaalvorming
bieden.

Het verband, dat derhalve tussehen besparingen en kapitaal-
vorming en dus uitbreiding van de werkgelegenheid wordt gelegd,
is niet feiteliik noodzakelijk. Het hangt van blikomstige omstandig-
heden af of besparingen de oorzaak zon van vorming van be-
sehikkingsmacht en of aan die besehikkingsmaeht een productieve
bestemming wordt gegeven.

Men kan dezen aceidenteelen band aan de praktok toetsen, als
men nagaat wat er met de winsten uit de rationalisatie, die zieh
als verhooging van de geldmiddelen in de onderneming open-
baren, gesehiedt. Van die winsten blijft in de moderne onder-
neming een belangrijk deel binnen de onderneming, de rest wordt
aan de winstgereehtigden uitgekeerd. De ingehouden koopkraeht,
voorzoover zij bestemd wordt voor terugbetaling van opgenomen
eredieten en opvanging van verliezen, leidt niet tot nieuwe kapitaal-
vorming, indien zii wordt aangewend voor uitbreiding der onder-
neming.    Deze   kan   gepaard   gaan met kapitaalvermeerdering;    dit
moet echter niet. Dit bliikt daaruit, dat het finaneieeren uit
eigen middelen geenszins behoedt tegen foutieve investeering, daar
de winsten dikwills worden belegd in de eigen onderneming bij
onzekere rentabiliteit, vooral als het gaat om het prestige der
onderneming. 1)    De   in een bepaalde riehting vastgelegde winsten
bezitten dan niet of onvoldoende het vermogen om eeonomisehe
mogeliikheden te verwezenliiken;  zij  ziin z.g.  „dood" of onrendabel
kapitaal en zij dragen niet bij tot kapitaalvorming in algemeen-

eeonomisehen zin, noeh tot werkgelegenheid. Maar ook zelfs in-
dien de uitbreiding der onderneming wal nieuwe kapitaalvorming
beteekent, behoeft de werkverruiming daarmede niet in evenredig-
heid toe te nemen, daar zii wederom met verdere rationalisatie

1)  L e d e r e r   blz.   116.
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kan gepaard gaan. Dit kan zeer wel het geval zijn bo toenemende
kapitaalintensieve meehanisatie en afnemende afzetmogelijkheid.
Vergrooting der productiecapaciteit a1166n mag derhalve nog niet
gelijk gesteld worden met de vorming van kapitaal in economisehen
zin. Toch moet deze eonclusie onvoldoende geacht worden om de
tegenstelling van het gebrek aan kapitaalvorming en het bestaan
van een onevenredig sneluitgegroeid produetie-apparaat op te
helderen.

B i r e k meent de verklaring  van deze eeonomisehe paradox
te zien in de divergentie, die er zou bestaan tusschen de tech-
nisehe ontwikkeling en de kapitaalaeeumulatie. Deze uiteenloopende
tendenz zou tot uiting komen eenerzlids in de ten opziehte van
het teehnisehe tempo te trage kapitaalvorming en anderzijds in
een naar verhouding te groote investeering van het vaste kapitaal
ten   koste   van het omloopende kapitaal. De volgens B i r c k   be-
staande toestand van bliivende onvoldoendheid van de kapitaal-
hoeveelheid om alle arbeiders bij de huidige teehniek werk te
geven, traeht hij te verklaren door de bestrijding van de klassieke
opvatting over de kapitaalvorming. Het kapitaal zou niet meer
door sparen worden gevormd; sleehts weinigen zouden   in   den
huidigen tiid hun inkomen sparen. Toch zou het privaatkapitaal
ononderbroken groeien door kapitaliseering van hooger prestatie-
vermogen en monopolie- en machtsposities, en door de milliarden
staatssehulden, die gelijk te stellen zijn met de kapitaliseering
van toekomstige productieve mogelijkheden. Daarentegen zou het
maatsehappelijke re6ele kapitaal, gemeten naar zijn reproductie-
kosten  in  de  20e eeuw, sleehts zeer weinig zijn toegenomen,  want:
„Mit derselben Kostenenergie werden bei Neuinvestierungen fort-
laufend 11Bhere Formen hergestellt, so dass die Kostenenergie des-
selben Kapitals eines stiindig wachsenden Leistungsflihigkeit ent-
sprieht". 1) De disharmonie  in de investeering  van het vaste  en
het omloopende kapitaal wijt B i r c k   aan deze reproduetie   op
nieuwe basis, die hetzelfde kapitaal telkens in betere arbeid-
besparende vormen doet terugkeeren.

B i r e k  aeht,   dat deze onevenwichtige groei  van de automati-

1)  B i r c k   blz,   21   en   24,
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seerende teehniek ten deele kan worden verholpen door korteren
arbeidstiid en hoogere loonen,   die den arbeider de gelegenheid

geven de vermeerderde consumptiegoederen af te nemen. Tegen
het ideaal van goedkoope goederen en dure arbeidskracht zou
zieh eehter verzetten het streven van de kapitalistische onder-
nemers, lager loon en hoogere prijzen. In de bestaande maat-
schappellike orde zou dit ideaal alleen bo voldoende kapitaal-
vorming    zijn te benaderen. Immers    „Es ist unglaublich",    zegt
B i r e k, „dass dringende physisehe Bedurfnisse nicht befriedigt
werden 165nnen, obgleieh Fabriken, Arbeiter und Stoff bereit
liegen ;  und  doeh  ist dies unvermeidlich, wenn zuwenig Kapital
vorhanden ist, um alle Arbeiter in der hlheren Teehnik zu be-
sehiiftigen, und zuviel Produktivkraft, um sie als Kunden ent-
behren zu kannen". 1)

H o b s o n,  die de meening  van een teveel aan kapitaalvorming
voor den huidigen  ttid is toegedaan, bestrijdt B i r e k's these.    Hii
stelt daartegenover, dat de uitgave van dezelfde som voor betere
produetiemethoden op zieh zelf genomen, ook bo financiering uit
eigen middelen, automatiseh een grooter volume „real savings"
of produetieve kraehten tengevolge heeft. Want de arbeidbespa-
rende machines verlagen de kosten per eenheid van het product,
leiden tot lagere eoneurreerende prijzen en tot een zoodanige uit-
breiding van de markt, dat die de vroegere werkgelegenheid her-
stelt. H o b s o n belijdt  in  dit  opzicht  de  S a y sehe theorie.   Hij
zegt n.1.: ...... . it appears evident that the adequate power to

purchase all goods and services is created simultaneously with
their production". 2)

In eonereto erkent hij eehter de bezwaren van deze stelling.
Want volgens H o b s o n wordt   in de werkelijkheid de groote
verkwisting van kapitaal en arbeid, zieh uitend in de niet-gebruik-
making, veroorzaakt door de foutieve berekeningen in de aan-
wending van de koopkraeht en in het onvermogen om het toe-
komstige verbruik in het kapitalistische stelsel te voorzien. Deze
zakeliike caleulaties zouden de tendenz bezitten om meer bespa-

ringen te investeeren dan ten volle kunnen worden aangewend.

1)  B i r c k  blz.  21  en  24.
2)  H o b s o n   blz.   33   e.v.
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De reden daarvan zoekt hij in de huidige maatschappij in het
gerieht-zijn van de onderneming op het hoogste rendement en in
het feit, dat het grootkapitaal het bezit is van een betrekkelijk
klein  deel  van de gemeensehap. Want, argumenteert H o b s o n,
„The fact that the profits of a succesful business belong entirely
to the owners of the share-capital, and that normally there is no
provision whereby the active agents in production, or the con-
sumers who constitute the market for the produet, share, either
in the conduct of the business or in its profits, causes an exces-

sive proportion of the profits to take the shape of additional
plant, materials, and other forms of physical capital". 1)

Uit deze uiteenzetting van H o b s o n's standpunt    zou    men
mogen afleiden,    dat   hij in zooverre   met   B i r e k's opvatting   kan
meegaan als eerstgenoemde het bestaan van een tendenz der tech-
niek naar toenemende kapitaalintensiviteit bo afnemende afzet-
mogelijkheid in de op rentabiliteit gerichte ondernemingsgewiize
organisatie erkent. Beide versehillen daarentegen van meening
over de bestrijding  van deze tendenz. Terwijl B i r e k de oplos-

sing  zoekt in verhoogde aceumulatie, verwerpt H o b s o n  deze  en
ziet hij den eenigen uitweg in een andere verdeeling. Het on-
vermogen, om een volledig winstgevend gebruik te maken van
de vergroote productieve kraeht, schrijft H o b s o n tenslotte   toe
aan het gebrek om voortdurend ten volle de bii iedere produe-
tieve handeling gesehapen en geliiktijdig verdeelde koopkracht
te benutten. Dit gemis wijt hii alleen aan een slechte inkomen-
verdeeling, waarbij te veel koopkraeht in de handen van de
rjike klassen tereeht komt, die het in investeeringen ophoopen en
te weinig in de handen van degenen, die hun levensstandaard
wensehen te verbeteren. Het gevolg hiervan zou zijn een buiten-
sporige geldbesparing, daar de goederenvermeerdering, welke zij
beoogt, niet kan worden voortgebraeht, omdat de markt ervoor
ontbreekt. Een betere en meer geldke verdeeling van het „sur-
plus" inkomen zou derhalve noodzakelijk zon voor het volle
emplooi van kapitaal en arbeid in een economiseh systeem, welks
produetieteehniek voortdurend de productieve kraehten van de
gemeensehap uitbreidt.

')  H o b s o n  blz.  38.
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Er zal thans niet worden ingegaan op den invloed van een
betere verdeeling van het inkomen op de werkgelegenheid, noch
op   den S a y schen gedaehtengang van H o b s o n daarbii ;    op
deze thema's wordt later teruggekomen. Hier wordt volstaan met
te  wijzen op hetgeen B i r e k en H o b s o n  in hun besehouwingen
eigenliik scheidt. Terwijl B i r e k  aan het kapitaalargument  vast-
houdt en dit van essentieele beteekenis aeht voor de werkgelegen·
heid, belandt H o b s o n evenals R i c a r d o   en   M a r x,   zij   het
om andere redenen, via de inkomenvorming bij de vraag. De
verklaring hiervoor    is    H o b s o n's meening,    dat    er    in de eerste
plaats geen gebrek aan „money-savings" bestaat; ten tweede   kent
hij aan de bankeredieten dezelfde plaats toe als aan de geld-
besparingen en ten derde ontkent hij den essentieelen band
tusschen „money     and real savings ". M.a.w. H o b s o n staat
eveneens op het standpunt, dat besparingen niet essentieel zijn
voor de besehikkingsmaeht om kapitaal en werkgelegenheid te
vormen. Waar het op aankomt is de leiding, die de elementen
der kapitaalvorming tot economische mogelijkheden bij elkaar moet
brengen. Weliswaar legt H o b s o n  niet met zooveel woorden  den
nadruk op de leiding. Maar uit de omstandigheid, dat hij de
winstgevende investeering van een onbegrensd deel van het natio-
nale inkomen gedurende de eerste helft van de laatste eeuw uit-
drukkeliik. toeschrijft   aan  een   zieh toen uitzettende wereldmarkt
en deze voor het heden ontkent en daarom op een andere inkomen-
verdeeling aandringt, mag worden aangenomen zijn begrip voor
de beteekenis van de veranderltikheid der voorwaarden, waar-
onder de ondernemer tot economische mogeliikheden kan geraken.
Waar nu die veranderde voorwaarden voor een groot deel moeten
worden toegesehreven aan de eonsequente doorvoering van de
economisehe rationalisatie zelf, is het duidelijk, dat deze in zieh
zelf niet de kraehten kan herbergen, die automatisch tot een
herstel van het door de rationalisatie verstoorde economische even-
wieht kunnen leiden.

In hoeverre de aan de winstgereehtigden uitgekeerde middelen
een produetieve bestemming krtigen en zoodoende tot kapitaal
worden, hangt in de huidige maatsehappij niet meer af zooals
vroeger van den wil van de eigenaars dezer besparingen. Deze
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hebben door de ontwikkeling van het bank- en effeetenwezen het
beheer ervan grootendeels  aan de banken overgedragen. 1)

Onder deze omstandigheid is het voor de werkeltikheid een
ongeoorloofde abstraetie in ieder bespaard bedrag een kapitaal-
investeering te zien, daar zii dan geen rekening houdt met
den tijd, noodig voor het verzamelen van de spaarmiddelen en
het vinden van gesehikte beleggingsobjecten, noch met den
aard der beleggingen. Aan het consumptieve karakter van de
millioenen besparingen, die jaarlijks hun weg vinden voor de
betaling van de staatssehulden, waaraehter geen produetieve
activiteitsontplooiing meer staat, komt n.1. in de maatschappij
een groeiende beteekenis toe. Eveneens is in den huidigen tiid
het ongebruikt blijven van de bespaarde middelen, dat aan de
afwezigheid van den lust om als ondernemer op te treden moet
worden geweten, van niet te ondersehatten belang. Eensdeels
wordt aan dien ondernemerslust afbreuk gedaan door de ver-
zakelijking van het credietwezen, welke als gevolg van de bank-
coneentratie is ingetreden en waardoor het persoonliike erediet,
dat vooral voor het kleine en middelgroote bedrijf een rol speelde,
is bemoeilijkt geworden. 2) Anderdeels stelt het grootbedriff  met
zijn ingewikkelde problemen zulke hooge eisehen aan de eapaei-
teiten van de leiding, dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om
ondernemers te vinden, die bereid en in staat zijn om teehnisch
en eeonomiseh uitvoerbare projeeten te verwezenlijken. Daarbij
komt, dat nieuwe industrieIn, willen zij kans van slagen hebben
in het moderne economische leven, van meet af aan teehnisch op
een zeer hoog peil moeten staan. Daartoe worden aanzienlijke
minimum-kapitalen vereiseht, zoodat het meer dan gewonen moed
en durf kost nieuwe wegen te bewandelen. In dit verband is de
uitlating  van den bankier  Mr.  H. A. H a r t o g h  op de vergade-
ring der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid typeerend,
dat „de credietaanvragen, die van industrieelen kant aan de
banken worden gericht, in ons land zelden van nieuwe industrielin

9 K a a g. Toezieht  op het bankwezen.
2) Vgl. Rapport inzake de Industriefinanciering in N. Brabant en Lim-

burg, waarin o.a- op blz. 19 in het lieht wordt gesteld, dat er geen enkele
bankinstelling in oIls land is, welke zieh met credietverleening op langen
termtin en met de kapitaalverstrekking aan de klein- en middelgroote
industrie bezighoudt.
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komen". 1) Met C o b b e n h a g e n   kan men daarom   van
meening zijn, dat het inslaan van nieuwe of grootere productie-
wegen niet meer in eerste instantie afhankelijk is van de hoeveel-
heid besehikbare bespaarde middelen, maar van het aanwezig zijn
van den vertrouwen wekkenden leider en van zon beoordeeling der
toekomstige economische situatie.  2)

Voorzoover eehter de besparingen tot investeering geraken en
bii vrjje kapitaalbeweging de tendenz bezitten het hoogste rende-
ment te volgen, is in het feit van deze bewegingsviliheid in
partieuliere handen nog geenszins de garantie gelegen, dat zii nu
ook in de juiste kanalen vloeien voor de beste bestrijding van
de werkloosheid.

Dit alles wil niet zeggen, dat men den factor van de bespa-
ringen moet verwaarloozen. Zeer zeker is deze behalve voor de
instandhouding van de inheemsche industrie vooral voor de finan-
eiering van den export van beteekenis. Men hoede zieh evenwel
voor overdroving en generaliseering van de beteekenis van de
besparingen voor de werkgelegenheid.

Na deze prineipieele uiteenzetting over kapitaalvorming zal
thans de eeonomisehe werking van de door de rationalisatie be-
spaarde winsten, die tot de economische kapitaalvorming kunnen
bijdragen, op den mensehelliken arbeid nader in oogensehouw
worden genomen. Voor de bepaling van deze werking zal het
ervan afhangen of het nieuw gevormde eeonomische kapitaal de
plaats in zal nemen van den factor menschelijken arbeid, dan
wel of het een nieuwe combinatie met de werkloozen zal aangaan.
In het eerste geval liggen de verhoudingen voor de mensehelijke
arbeidskraeht aanvankelijk zooals vroeger afgesehilderd bli de sub-
stitutie van kapitaal voor arbeid. Zoodra eehter de gerationali-
seerde onderneming bij het in bedrijf komen meer arbeidskraehten
uitschakelt, zullen deze eerst wederom ingesehakeld kunnen wor-
den bij de veronderstelling, dat de nieuw verkregen besparingen
weder gebruikt worden voor voortgezette meehaniseering en zoo
vervolgens. Aan de eindelooze voortzetting van dit proees zijn
perken gesteld eenerzijds door het gebrek in het huidige tods-

') Vgl Rapport inzake Industriefinanciering blz. 7.
2)  C o b b e n h a g e n  in  Praeadviezen  Ver.   v.  8.  en  S.  1933  blz.  17.
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gewricht aan automatisme tusschen  produqtie en verbruik, 1)
anderzods door de grenzen, die de rationalisatie zich zelf heeft
getrokken in de technisehe productiviteit en in de rentabiliteit. 2)
Daarenboven zal bij een bepaalde belastingpolitiek op de uit-
gekeerde winsten een sterke tendenz naar finaneiering uit eigen
middelen het gevolg ziin. Foutieve investeeringen met de nood-
lottige gevolgen voor de arbeidskrachten kunnen daarmede ge-
paard gaan.

Voor het geval de rationalisatiewinsten gekapitaliseerd worden
om nieuwe combinaties te vormen, die tot een vergrooting van
het soeiale product leiden, zullen vooreerst meer arbeidskraehten
noodig zon om de nieuwe kapitaalgoederen te vervaardigen. Bij
doorloopende investeering van de gespaarde loonen voor de pro-
duetie van de noodige kapitaalgoederen en grondstoffen van
de nieuw te vestigen economische eenheid wordt de directe
en indirecte werkloosheid inderdaad weggenomen. Hierbii is
echter geen sprake van een automatisehe compensatie maar, zoo-
als H e r o M o e l l e r het uitdrukt,   van een „spontane initiative
Tatigkeit". 3) Zoodra het nieuwe produetie-apparaat in werking
treedt, zal de verruiming van de werkgelegenheid afhangen van
de kapitaalintensiviteit van de tot aanwending gekomen produetie-
methode. Met Birckwlist V o n Z w i e d i n e e k  op de tendenz
in onze maatsehappij van de toeneming van het in doorsnede
noodige   kapitaal  per arbeidsplaats: „Je hdher eine Wirtsehaft
das allgemeine Niveau der Kapitalintensitiit ihrer Produktion
entwiekelt hat, am so langsamer wird die dauer™ie Resorbierung
einer strukturell bewirkten Arbeitslosigkeit vor sick geken, weil
die je Kopf der verwendeten Arbeiter aufzubringende Kapital-
menge gI,Bsser geworden    ist".  4)      Daar    echter    de    mogelijkheid
gegeven is om onder de verdere aanwending der rationalisatie-
winsten als loon de oorspronkelijk uitgeschakelde arbeiders in de
nieuwe productie-eenheid te werk te stellen, heeft toch veelal de
meening post gevat, dat rationalisatie van zelf de compensatie
met zieh brengt. Hoogstens kan gezegd worden, dat rationalisatie

') Vgl. blz. 73, 74, 170, 171.
') Vgl. Zesde hoofdstuk blz. 136.
')   VgL  M o e l l e r blz. 411-412.
4)  V o n Z w i e d i n e c k S i i d e n h o r s t. BeitrRge   blz.   45.
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onder bepaalde omstandigheden gunstige voorwaarden voor de
vraag naar arbeidskrachten sehept door zoowel het surplus aan
deze kraehten als het surplus aan geldmiddelen ter besehikking
te stellen. Het willen en het kunnen van den ondernemer om
deze losse elementen samen te brengen en tot economische mogelilk-
heden te maken, d.i. tot bliivende arbeidsgelegenheid, is hierbij
eehter een absoluut noodzakelijk vereisehte. Deze ondernemers-
qualiteiten als zoodanig vallen buiten het proees van de ratio-
nalisatie.

De conclusie uit het voorafgaande kan derhalve ziin, dat aan
de beperktheid van den factor van de kapitalisatie der rationali-
satie-winsten voor de eompensatie in de moderne op eeonomisehe
verwaehtingen ingestelde maatsehappii geen absolute, doch sleehts
een relatieve beteekenis is te hechten, aangezien het economische
kapitaal bii voldoende vraag ook op andere cvijze is te seheppen.

En vervolgens, dat ook indien bespaarde loonen leiden tot eeono-
mische kapitaalvorming, de mogelijkheid van tijdeliike compensatie
weliswaar onder zeer bepaalde omstandigheden niet is uitgesloten,
maar dat deze kapitaalvorming op zieh ze]f geenszins de algeheele
insehakeling op den duur van de door het proces werkloos ge-
wordenen tengevolge heeft.

2. De economische invtoed van de priisverlaging tengevolge van
de    rationatisatie   op    de    Werkgelegenheid:    het    consumers'    surplus.

Terwjil tot dusver in de besehouwingen van het effect van de
rationalisatie op den prifs werd geabstraheerd, vragen we ons
thans af wat de invloed van de rationalisatie op den prtis van
het voortgebrachte product is. Hiervoor i) werd aangetoond, dat
er tussehen beide geen noodzakeltike band bestaat, maar dat deze
er kan ziin via de vermindering van de ondernemerswinst. In
de veronderstelling, dat de coneurrentie tussehen de ondernemingen
haar werk doet en dat de daling der kosten zich ondanks de
model·ne gebonden structuur der maatschappij van trust, cartel

9 Blz. 78.
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en andere horizontale en verticale bindingen 1)   weet   door   te
zetten,   zal   dan de kostenverlaging gelijk   z in   aan   de   prijsdaling ?
Zal dan voorts deze laatste gepaard gaan met een evenredige
vergrooting   van den afzet 1 Er wordt   hier   aan de voornaamste
variant van de compensatie-theorie geraakt, die tot op den
huidigen dag nog steeds hartstoehtelijke verdedigers vindt en die
evenals de oude spaar- en kapitaalvorming-theorie uitloopt op de
in wezen statisch-meehanische evenwiehtsvergelliking van kosten-
verlaging = priisdaling = afzetvermeerdering.

Allereerst kostenverlaging = prijsdaling.   Weet  in  de  praktiik
een bewerkte daling van de kosten zieh in een prosreductie om
te  zetten ? De rationaliseerende fabrikant,  die  zijn  fabricageprijzen
omlaag brengt om daarvan het effect in den verkooppriis weer-
spiegeld te zien, kan de verlaging te niet gedaan vinden door de
gestegen distributiekosten. Vooral bo gebruiksgoederen, die zieh
voor massaproduetie ]eenen en waarbii dus de arbeidsbesparing
het meest aan den dag treedt, aeht L i e f t i n e k de stijging  van
de kosten van afzet een belemmering voor de prijsvermindering.
Steeds grootere sommen moeten worden besteed voor het „pous-
seeren"   van het gestandaardiseerde produet, waarvan de markt
eerder verzadigd raakt. 2) Behalve het moeiliiker worden  van
den afzet is het versehijnsel van de trage reactie van de klein-
handelsprijzen op de veranderingen in de groothandelsprozen en
van de spanningen, die daar tussehen kunnen heerschen, genoeg-
zaam   bekend. 3) Al bestaat    er een zekere samenhang tussehen
beide, toeh doen zieh daarbii zooveel versehillende, van elkaar
onafhankelijke invloeden gelden, die het op ziin minst twijfelachtig
doen ziin of een verlaging van de groothandelsprijzen tengevolge
van de rationalisatie zieh evenredig bii de kleinhandelspriizen zal
doen gevoelen. Indien de bii het productieproees uitgesehakelde
arbeiders wederom als tusschenpersonen in het distributieproees
optreden en de starheid van de aanpassing van de detailprijzen

1)  VgL  L i e f t i n c k. De „Vraag"  van de vraag  blz.  201  e.v.
2)  VgL Lieftinck. Structuurveranderingen   blz.   60-61.
') VgL Onderzoek van P o l a k   en   K a a g over kleinhandelsprlizen   van

eenige gebruiksartikelen.
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zieh doet gevoelen, zal wel de koopkraeht geliik blijven, maar
de afzet niet toenemen.

Maar indien van de moeilijkheden en den benoodigden tijd voor
de doorwerking van de kostenverlaging wordt afgezien en van een
prlisverlaging wordt uitgegaan, zal dan de vraag niet stijgen 1
De compensatie-theoretiei nemen over het algemeen aan, dat de
prijsdaling zoo zii al niet een evenredig grootere vraag in het
gerationaliseerde product veroorzaakt, zij toeh een overeen-
komstige koopkraeht voor andere of nieuwe produeten vrlimaakt,
waarvan de voortbrenging de insehakeling van de vrijgekomen
arbeidskraehten vordert.

Of de afzet in het gerationaliseerde artikel zal toenemen, hangt
geheel af van de elasticiteit van zijn vraag. In een drietal
stellingen heeft  G.  H a l m de grenzen,  die  aan het aanbod  door
de elastieiteit van de vraag zijn geboden, bondig geformu-
leerd: 1)
„1. Slechts op bepaalde produetiegebieden is de vraag eenvormig

en elastiseh genoeg om waarlijk voor massaproductie toe-
gankelijk te zijn en op een door haar veroorzaakte prilsdaling
te reageeren.

3,

„2. De vraag stijgt niet in geliike mate als de prijs daalt. Zij
wordt te inelastiseher, naarmate de behoeftenbevrediging, die
zij versehaft, het verzadigingspunt nadert (beter - de koop-
krachtige behoeften verzadigd raken).   Hoe  meer de productie
toeneemt, des te grooter moet de prijsdaling ziin om voor
alle producten afzet te vinden."

„3. Het tegendeel is het geval. De kostenverlaging voltrekt zich
in het algemeen langzamer, dan de geprodueeerde hoeveelheid
stijgt en vertraagt bii vergrooting van de massa. De curve
der constante kosten heeft een a-symptotiseh verloop en hoe
meer de voortbrenging toeneemt, des te meer treden de
variabele kosten, die verhoudingsgewoze evenredig verloopen,
in het totaal op den voorgrond. Voorbii zeker punt wegen

1)  Gross- und Kleinbetrieb. Han,dwdrterbuch der Staatswissenschaften,
4.  dr.  Erganzungsband.   Geeiteerd bil L i e f t i n c k, Structuurveranderingen
blz. 61.
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de remmende invloeden, die zieh bii massaproduetie doen
gelden (afzetmoeiliikheden, reelamekosten, kosten voor con-
tr6le e.d.) tegen de voordeelen van een daling der constante
kosten  op."

Bovendien voert een overvloedig aanbod van gelijkvormige
massaprodueten tot marktverzadiging. Standaardiseering is slechts
een bruikbaar element in het systeem van massaproductie zoolang
het gestandaardiseerde product zieh in den smaak van het publiek
verheugt.

Betreffende de vrijkomende koopkracht voor andere of nieuwe
produeten mag men, alhoewel theoretisch de behoeften vaak
eindeloos worden gedacht, in de praktijk van heden zoo maar
niet  van een onverzadigbaarheid  van de vraag l)  en zeer zeker
niet  van de koopkrachtige vraag, spreken. 2) Een verdere  be-
perking ondergaat de afzetmogelijkheid thans door de wezenlijke
veranderingen in de voorwaarden voor den afzet, die, zooals in
het tweede hoofdstuk werd weergegeven, een divergentie hebben
doen ontstaan tussehen de productieeapaciteit van de industrie
en het opnemingsvermogen van de markt. Onder deze omstandig-
heden biedt de inzet van te investeeren groote kapitalen weinig
uitzieht of hij gaat met verdringing van den afzet van andere
produeten gepaard. Ook is dan de werking tusschen de prijs-
daling en den afzet niet automatiseh, maar vergt ondernemers-
initiatief.

Indien eehter kostenverlaging onder gunstige omstandigheden
tot een priisdaling bli den consument doorwerkt, zal een ver-
ruiming van de werkgelegenheid het waarschijnliike gevolg zijn.

Wat den omvang van de compensatiemogelijkheid betreft, is
het directe effect van een effeetieve prijsdaling een overeen-
komstige koopkrachtvermeerdering bij de consumenten. Er heeft
versehuiving plaats van de grootere winst uit rationalisatie van
den ondernemer naar de consumenten. De winst wordt meer ver-
deeld en krjigt een besliste eonsumptieve bestemming. In het

') VgL blz. 73.
')  Z a a l b e r g  in  Pmeadviezen  Ver.  v.  S.  en  S.  1933  blz.  95, wijst tereeht

op het achterbljvende verbruik in minder ontwikkelde landen-
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voorafgaande werd reeds vermeld, dat compensatie in dit gevalafhankelijk is van het gelijkbliiven of grooter worden van de
productie-hoeveelheid. 1)

Voor het geval de productie geliik blijft, heeft er alleen een
versehuiving van de koopkracht plaats naar de resteeren(le
tewerkgestelden, die zich nu het genot kunnen veroorloven om
het aan de markt gekomen totale product op te nemen. Indirecte
werkloosheid komt dan niet tot uiting, maar de direct uitge-
sehakelde arbeiders worden niet ingeschakeld. Het kan gebeuren,
dat ten koste van andere produeten het gerationaliseerde product
toeneemt. Het spreekt, dat het eindresultaat daardoor niet wordt
veranderd.

Heeft de prlisdaling uit rationalisatie daarentegen een ver-
grooting van de totale productie tengevolge, zoo kunnen de
rationaliseerende ondernemers hetzelfde aantal arbeiders verder
bezigen voor de grootere productie, of wel bii versehuiving van
de vraag kunnen de direct uitgesehakelden emplooi vinden in
nieuwe aanwendingsmogeltikheden.

Het zal eehter geheel van de uitzettingsmogelijkheid van den
afzet en van het ondernemersinitiatief afhangen of er een volledige
opneming van de door de rationalisatie vrijgekomen arbeids-
krachten plaats heeft. De produetie-uitbreiding mag daarom niet
als vanzelfsprekend worden verondersteld.

3. De economische invtoed van de loonhoogte op de werk-
gelegenheid in verband met de rationalisatie.

In  de  paragraaf  over de kapitaalvorming 2)  kwam  bli  de  be-
spreking van de substitutie van kapitaal voor arbeid reeds terloops
de beteekenis naar voren van de hoogte van het loon voor het
vraagstuk van de rationalisatie-werkloosheid. Daar in de vooraf-
gaande besehouwingen werd uitgegaan van geltik gebleven loonen,
zullen thans de eeonomische werking van de rationalisatie op de
loonhoogte en de daaraan voor de werkgelegenheid verbonden
consequenties worden behandeld.

1) Blz. 95.
9 Blz. 96 e.v.
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Het direete effect van de rationalisatie, de uitsehakeling van
arbeiders, levert eenerzijds een surplus aan aanbod van arbeids-
kraehten op en anderzlids een stijging van de ondernemers-
winsten.

Het surplus aan aanbod van arbeidskraehten oefent een druk
op de loonen uit, welke bo onvoldoenden weerstand of organisatie
van de zode der werknemers en overigens gelijke omstandigheden,
o.a. van arbeidsprestatie en afzet, de tendenz heeft zieh om te
zetten in een daling van het loonniveau. Daarentegen zal de ge-
stegen ondernemerswinst juist een tegenovergesteld effeet in de
hand werken en voor de werknemers de mogelijkheid openen om
door het stellen van eischen voor loonsverhoogingen beslag op
de rationalisatiewinst te leggen. De vraag is nu ten eerste of
de loonsverlaging, c.q. verhooging, op zieh zelf voldoenden grond
voor compensatie biedt en ten tweede onder welke omstandig-
heden het eene, onder welke omstandigheden het andere het geval
zal ziin.

De quaestie van de voorwaarden, onder welke de door de
rationalisatie beinvloede loonhoogte verband houdt met de werk-
loosheid, is een veel omstreden en ingewikkeld probleem. Het
probleem is bovendien verward. Dit komt, omdat het thuis hoort
bii de toerekenings- en de verdeelingsleer, omtrent welke de
meeningen zeer uiteenloopen en tegenstrijdig ziin.

Sommige eeonomisehe sehriivers zijn de meening toegedaan,
dat onder de tegenwoordige omstandigheden de loonen te hoog
ziin opgedreven en dat er te weinig oversehiet voor de rente,
vandaar de werkloosheid. Alleen vriie loonvorming, vroe coneur-
rentie, het natuurliike zelfherstel, kunnen de oplossing brengen.

Anderen daarentegen verdedigen juist het tegenovergestelde.
Zij beweren, dat de winsten te groot en de loonen te laag ziin
geweest. Ook bij hen is het een quaestie van verdeeling, die even-
wel het op het hoogste winststreven gerichte kapitalisme niet
automatiseh zou kunnen oplossen.

Tenslotte is er nog een derde eategorie van economisten, die
op het standpunt staan, dat de werkloosheid niet zoo zeer een
gevolg is van de verdeeling, maar dat het essentieele voor de
werkgelegenheid is de koopkraeht en dat het voor deze aankomt
op het instandhouden van de totale loonsom op minimum hoogte.
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Het synchronische tusschen produetie en verbruik en de even-
redigheid tussehen hoog loon - lage rente mogen, volgens hen,
in abstracto juist zijn, in de werkelijkheid zouden beide niet be-
staan. Het verloop tussehen productie en verbruik zoude niet
gelijktijdig ziin, vandaar dat het automatisme onder bepaalde
omstandigheden te kort sehiet en er dynamisehe kraehten voor
het op peil houden van het produetieproces moeten worden op-
geroepen.

De eerste groep van sehriivers legt tussehen de loonhoogte en
de werkloosheid een automatisch-meehanisehen band. Hun be-
sehouwingswijze is weinig realistiseh en ligt nog steeds bevangen
in de opvatting van het natuurliike zelfherstel. Werkloosheid is,
volgens hen, het gevolg van het stilzetten van de wet van vraag
en aanbod en het ingrijpen van de overheid. Rationalisatie eit
werkloosheid is voor hen eigenlijk geen probleem meer, zoodra
men het losmaakt van een gelijkbliivend reael loonpeil, want dan
heeft er altiid, zoo wordt geredeneerd, zii het ook na eenigen tijd
opneming plaats van de uitgestooten werkkrachten tegen normale
loonen, daarvoor zorgt het natuurlijke zelfherstel. 1)  Dan is ook
via den weg van loonsverlaging steeds en vanzelfsprekend ver-
grooting van werkgelegenheid te verkrijgen. 2) Eveneens past de
kapitaalvorming zich automatiseh aan, als loon en rente zich maar
vrii kunnen bewegen. 3)

De bekende fout is hier weer, dat men de opgestelde theoreti-
sche denkbeelden niet uit de praktisehe ervaring heeft afgeleid,
maar dat men meent bepaalde abstraete opvattingen over het
automatische zelfherstel ongewlizigd te mogen vooropstellen en
toepassen op de werkelijkheid. Deze beweringen vinden dan ook
met   recht   bestrilding   bij   W.   L.   V a l k. Deze heeft aange-
toond, dat er zeer wel een theoretiseh probleem van de techno-
logisehe werkloosheid kan bestaan. „De beste wlize", zoo zegt
hjj, „om vast te stellen, of er een absolute limiet van tewerk-
stelling voor een bepaalden factor is, is te veronderstellen, dat

')   VgL  v.   D u s s e l d o r p   in   Verslag   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   16-17.
2) VgL K o o p m a n in Verslag  Ver.  v.  S.  en  S.  1933  blz.  76-77.
9  Vgl   v a n   G e n e c h t e n in Verslag   Ver.   v.   S.   en   S.   1933   blz.   25.
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de prijs van dien factor gelijk nul is. Blijven er dan nog resten
van produetiemiddel over, dan bewijst dat een absoluut teveel,
dat niet door prijsvermindering van den betreffenden factor ge-
eompenseerd zou kunnen worden. Het is dus duidellik, dat men
niet ORder alle omstandigheden mag zeggen, dat er alt<jd plaats

voor alle arbeiders is, wanneer het loon maar laag genoeg is. Dat
hangt geheel van de omstandigheden af en het kan voorkomen,
dat de teehnokraten gelijk krtigen". 1) Degenen  die dit ontkennen,
denken altijd  aan een situatie, zoo betoogt V a l k, waarin  on-
eindige variatie van alle omstandigheden mogelijk is, n.1. volkomen
beweegltike eo6ffieienten en een enorme vrliheid van substitutie,
waarbij elk produetiemiddel het andere continu kan verdringen. De
verklaring van dit conflict zoekt hij in de eerste plaats in het niet
zoo groot-zijn van de substitutiemogelijkheden als de theoretieus
veelal aanneemt, omdat het doorzetten van een belangroke
substitutie in het geheele produetieproees veel tijd vergt en de
teehnisehe mogeltikheden beperkt zijn. En in de tweede plaats
gaat het „derationaliseeren"   met   zeer veel moeilijkheden,   waar-
over later, gepaard. 2.)

Dit alles beteekent niet, dat een hooge loonvoet geen aanleiding
tot rationalisatie kan zon. De praktijk is er om het te bevestigen.
Wel mag eruit worden besloten, dat de eompenseerende werking
van loonsverlaging, e.q. verhooging, niet automatiseh gaat en
afhankelijk moet worden gesteld van de geMende concrete voor-

waarden, waaronder het loon en de rente worden betaald. Onder
het stelsel van vrije coneurrentie en van de opvatting van den
arbeid als marktobjeet wordt door de prijsvorming uitgemaakt,
theoretiseh althans, wat aan de medewerkende productiefactoren
economiseh moet worden toegerekend. De soeiaal-eeonomisehe
verdeeling in de praktijk wordt echter niet alleen door eeonomisehe
faetoren beheerseht. Ook machts- en ethisehe factoren spelen dan
binnen de grenzen van de economisehe mogelijkheden een belang-
rijke rol om ook andere dan zuiver eeonomisehe doeleinden te
verwezenlijken. 3)   Het  gaat er derhalve  om te weten  hoe  het
thans met die machts- en ethisehe factoren is gesteld.

1)  V a l k in Economist  1936  bk  534.
2)  V a l k in Economist  1936  blz.   534.
3)   Vgl.   C a s s e l blz. 159-165 en C o b b e n h a g e n. Theoretisehe   be-

schouwingen over het verband tussehen inkomenstheorie en prdstheorie.

8
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E.  C.  v a n  D o r p  is van meening,  dat de maehtsmomenten
thans te gunstig hebben gewerkt voor de hoogte van de loonen en
dat het daarom met de werkgelegenheid niet goed kan gaan. De
verstarring van de loonen wordt, aldus de sehrijfster, bewerk.
stelligd door de tegenwoordige socialistisehe machtsontplooiing, 1)
welke erop gerieht is de loonen steeds meer omhoog te driiven
en iedere loonsverlaging te beletten. 1)  Deze praktijk zou neer-
komen op een poging om de rente te doen verdwijnen, ') want
loon en rente zouden de twee zoden van het verdeelingsvraagstuk
zon. 11) De stelling  van  de te hooge loonen wordt zoo evident
geacht, dat verder ieder bewijs overbodig schiint. Waarsehiinlijk
is deze meening  toe te sehrijven  aan de opvatting   van  V a n
D o r p, dat de vaststelling van de grens tot welke het loon kan
worden opgedreven of gehandhaafd geen vraagstuk van praktische
uitvoering   is,   maar een zuiver denkvraagstuk. ') Deze theorie
wordt ontwikkeld in de moderne loonfondstheorie.

Volgens deze theorie wordt de totale werkelijke loonsom on-
verbiddeltik begrensd door den voorraad verbruiksgoederen, die
er is, als het loon wordt uitbetaald. Dit loonfonds is in tegen-
stelling tot de klassieke opvatting allerminst een vast, onver-
anderlok, van de productieresultaten onafhankelijk gegeven.
Iedere week komt er nieuw product bij en iedere week gaat er
product af. Daarom mag men in het algemeen stellen, dat per
week in loon wordt uitbetaald, wat per week uit de productie
is gekomen, verminderd met het levensonderhoud van de
kapitalisten. 2) De kapitalistisehe werkgevers stellen met zoeken
en tasten de individueele loonen, in totale som vaststaande door
vroeger productie,  vast.2)   M. a. w. de hoogte  van  het loon wordt
door iederen individueelen werkgever bepaald al naar gelang van
het deel van de geheele loonsom, dat hij aan zijn arbeiders kan
uitkeeren. Sleehts door twee oorzaken is het mogelijk de totale
loonsom te verhoogen, n.1. in de toekomst door de vergrooting
van de productie en onmiddellijk door de beperking van de ver-
teringen  van de kapitalisten. 2)    Hetgeen   nan den faetor arbeid
toekomt, behoort door de vrije prijsvorming te worden uitgemaakt.
Aangezien een juiste verdeeling sleehts op economisehe over-

')  Vgl.  V a n  D o r p  resp.  blz.  VII, 9,  14,  9,  10.
2)   Vgl-   Van   Dorp   resp.   blz.   14,   9,   29.
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wegingen kan gesehieden en de economisehe verdeeling amoreel
is, kan er van billijkheid in de maatsehappeliike verdeeling geen
sprake zon. 9  Het loon kan bij deze regeling niet te kort sehieten,
want onder het kapitalistisehe stelsel worden de kapitalisten door
de winzueht gedreven om hun inkomens te beleggen, d.i. in loonen
uit te betalen ' ) .     Nu    is het merkwaardige    van het gesmade
kapitilisme, dat het streven naar winst het loon van de arbeiders
omhoog drifft en als gevolg van dezen, het kapitalisme eigen
zijnden karaktertrek den arbeiders automatiseh het leeuwenaan-
deel   van den economisehen vooruitgang toesehuift. 1)     Het    gaat
derhalve in beginsel niet om loonsverlaging maar om loon-
aanpassing   aan de economisehe omstandigheden t), Vaststelling
van bepaalde loonnormen is onvereenigbaar met de vrije, kapita-
listische  productie. 2) Tussehen de raderen  van  de fon bewerk-
tuigde maehinerie van het kapitalisme heeft men thans een stok
gestoken, daarvandaan die ontzettende werkloosheid. 3)

Met deze moderne loonfondstheorie zijn velen het niet eens.
In de eerste plaats kan gewezen worden op de abstraete voor-
stelling van het automatiseh-mechanisehe verloop van het pro-
duetieproces, hetgeen, zooals herhaaldelijk hiervoor werd betoogd,
in strijd is met de werkelijkheid.

Voorts bleek uit de voorafgaande analyse van het werkelijke
produetieproces, dat het effeet van het op de hoogste winst ge-
riehte streven van den ondernemer bil het economische handelen
onder de huidige omstandigheden niet moet ziin een toeneming
van de werkgelegenheid; de prakttik leert  dat het anders  is.  4)
De werking van dit winststreven zal in het volgende hoofdstuk
nog verder worden onderzoeht. Hier moge worden volstaan met
de   verwijzing naar R i c a r d o's   bewiisvoering   over   de  mogelok-
heid van het afnemen van het brutoproduct bo toenemende
winst.   5)

Vervolgens is het voor bestrijding vatbaar, dat bij vrije con-
eurrentie en de opvatting van arbeid als marktobject het arbeids-

1)  Vgl. V a n D o r p resp. blz.  33, 26,  15, 33.
')  Vgl.  V a n D o r p  resp.  blz.  40.
3)  Vgl  V a n  D o r p blz.  41.
9 Vgl. tweede hoofdstuk B II 3.
s) Vgl. Eerste hoof,dstuk blz. 32.
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loon alleen bepaald wordt door datgene, dat de individueele
werkgever uit zijn aanspraken op het eonsumptiemiddelenfonds
van vroegere periode kan betalen. Immers bedrijfseconomiseh is
de winst van den ondernemer niet alleen afhankeltik van de hoogte
van het loon en den rentevoet, maar tevens van de grootte van
den afzet. De afzetmogeltikheid wordt tenslotte mede bepaald
door de grootte van de maatsehappelijke koopkraeht, welke op
haar beurt wederom afhankelijk is van het totale inkomen uit
de productie. Op zieh zelf vloeit uit deze redelleering voort, dat
vergrooting van het loon noeh in hoogte, noeh in totale som ten
koste behoeft te gaan van den rentevoet of de totale winst. Op
dit punt zal in de volgende paragraaf dieper worden ingegaan.
Dat eehter onder bepaalde omstandigheden, b.v. beperking van
den afzet, te hooge loonen de winsten van de onderneming en
daardoor de werkgelegenheid aan kunnen tasten, wie zal het
ontkennen ? 1)

De vraag is eehter, of hiermede de politiek van „hooge loonen,
lage   productiekosten" is veroordeeld. Gewoonlijk wordt tegen-
over het fiasco van de na de voltrokken rationalisatiebeweging
in 1926 in Duitsehland ingezette hooge-loonpolitiek het aan-
vankeltike sueces gesteld van de rationalisatie  in  de  V. S. A.  in
de „prosperity"-periode van 1921-1925, met haar politiek van
„high   wages ". V e r s h o f e n sehrijft dit uiteenloopende effeet
toe aan het versehil in omstandigheden. In het groote, op zich
zelf staande  en in expansie verkeerende gebied van  de  V. S. A.

1)   Vgl. R e i t h i n g e r. Stand und Ursaehen   biz. 23. R e i t h i n g e r
sprekend over de na de voltrokken rationalisatiebeweging gevoerde politiek
van de loonsverhoogingen in Duitsehland, welke meer op het politieke dan
op het eeonomisehe was gericht,   zegt als volgt: „Die ErhBhung der Tarif-
lohnsummen und vermutlieh in noch starkerem Ausmass der Effektiv-
verdienste konnte nur voriibergehend in den Jahren des Aufschwungs dureh

entsprechende Preissteigerungen gemildert werden, wahrend mit Eintritt

der    (Kapital)·krise   die sieh immer mehr uffnende Schere zwisehen   Lohn-
kosten und ProduktionserlBs zuniichst zur Senkung der iibertariflichen
Effektivverdienste und schliesslich zur Unrentabilitdt der Betriebe und zu
verstiirkten Rationalisierungen durchfiihrte. Die weitere Steigerung des
Tarifzeitlohns im Stadium des Ruckgangs der gesamten Wirtschaftstatigkeit
war iiberhaupt nur dadurch m8glich geworden, dass sie dureh eine immer
seharfere Reduzierung der Lohnempfiinger und damit der Lohnsummen iiber-

kompensiert wurde".
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dwong de betrekkellike schaarsehte van den door immigratie-
wetten en een prohibitieve tariefpolitiek besehermden arbeid tot
de meest rationeele werkmethoden. Deze maatregelen zouden zoo
effeetief zon geweest, dat de kapitaalvorming vlugger ging dan
de loonbeweging. 1) Dat tenslotte deze politiek van hooge loonen
ook op een bankroet is uitgeloopen, mag eehter niet aan de
hoogte van de loonen op zich zelf worden geweten, daar weldra
het produetieapparaat door de sterke meehanisatie veel te groot
bleek en bij gebrek aan afzet op zoek naar emplooi moest gaan.
Veeleer hebben concentratie en het snelle tempo van de industrieele
ontwikkeling de strekking gehad het rendement op het kapitaal
te doen verminderen tengevolge van verstarring, overexpansie,
overkapitalisatie, belemmering van het selectieproces, verscherping
van de coneurrentie  en de daling  van het prijsniveau. 2)   De
theorie van de hooge loonen blijkt derhalve wel verdeelings-
mogelijkheden te bieden, wisselend naar de concrete omstandig-
heden, maar niet het evenwicht tussehen produetie en verbruik
automatiseh te kunnen bewerkstelligen.

De  fout  in de argumentatie  van  Mej.  V a n D o r p lijkt  ge-
legen te zijn in het vereenzelvigen van de totale loonsom met
het bedrijfseconomische loon. Inderdaad, indien wordt uitgegaan
van de praemisse, dat de individueele loonen in totale som door
vroegere produetie vaststaan, dan moet bij een zelfde aantal
arbeiders een stijging van de loonhoogte ten koste gaan van de
rente. De vraag is daarom, of dit punt van uitgang juist is.
In de eerste plaats spreekt tegen de juistheid van deze veronder-
stelling, dat in geval van invoering van arbeidbesparende methoden
het aantal arbeiders niet gelijk blijft en (lus de loonen kunnen
stjigen. Hoogere loonen beteekenen niet vanzelfsprekend hoogere
loonsommen. Vervolgens staat de totale loonsom niet vast door
vroegere productie. En tenslotte kan de loonsom niet alleen on-
middellijk verhoogd worden door de beperking van de vertering
van de kapitalisten, maar, zooals werd vermeld, ook door crediet-
sehepping. 3) G o u d r i a a n heeft tereeht bestreden,  dat
die bepaaldheid van het consumptiemiddelenfonds bestaat, omdat

1) rgl. V e r s h o f e n  blz.   61   e.v.

9 Vgl. L i e f t i n c k. Structuurveranderingen  blz.  384.
') Vgl. blz. 95 e.v.
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de werkloozen, die aan het begin van een bepaalde week aan den
arbeid worden gesteld, aan het einde van de week, wanneer zii
hun loon ontvangen, ook minstens de geldswaarde van dat loon
aan goederen hebben geprodueeerd. ')  Wel zou men kunnen
zeggen, dat er in een bepaalde phase van de conjunctuur een
zekere spanning kan bestaan tussehen het consumptiemiddelen-
fonds en de daarop in de loonsommen tot uiting komende aan-
spraken uit latere periode. Dit beteekent eehter alleen, dat de
phase, waarin de eonjunetuur zieh bevindt op het moment van
de loonsverhooging voor deze niet zonder beteekenis is, waarop
T i n b e r g e n reeds de aandacht heeft gevestigd. 2)

Tenslotte kan niet worden aanvaard, dat de maatsehappelijke
verdeeling amoreel zoude zijn. Het loon heeft in het niet-kunnen-
betalen een bovenste grens. Het niet-willen-betalen van een zeker
loon heeft echter ook een onderste grens. Want volgens C a s s e l 3)
wordt het arbeidsloon wezenlijk bepaald door de beperktheid van
het aanbod van de arbeidsprestaties en den aard van de vraag.
Op de ontwikkeling van beide ziin een groot aantal niet-eeono-
mische factoren van wezenliiken invloed. Hetgeen bij de aanbod.
zijde zeer belangrijk is, is het feit, dat de personen, die hun
arbeidsprestatie aanbieden, geen homogene massa, maar een
heterogeen aantal bevolkingslagen vertegenwoordigen met zeer
verschillend levenspeil. Tengevolge van de exogene faetoren, die
op vraag en aanbod inwerken, kunnen niet alleen de prijsgrenzen
op de arbeidsmarkt zeer ver uit elkaar gelegen en zelf verander-
lijk ziin, maar is ook binnen de economisehe mogelokheden aan
de machtsfactoren voor de vaststelling van het loon een groote
speelruimte overgelaten. 4)  Het is dan ook niet  in te zien, dat
deze nieuwe loonfondstheorie tot andere resultaten zou leiden dan
de vermelde statisehe opvattingen over het natuurliike zelfherstel,
welke in wezen alle terug te voeren zijn tot de abstraete synchro-
nische opvatting van het produetieproees van de klassieken, zoo-
als die in het eerste hoofdstuk werd weergegeven.

Met betrekking tot de te lage loonen en te hooge winsten moge

9 VgL Verslag Alg. Ver. v. S. en S. 1937 blz. 112-113.
9 VgL Verslag Alg. Ver. v. S. en S. 1936 blz. 103.
3) C a s s e l Hoofdstuk  8.
4)  Vgl.  H e l l e r   blz.   132.
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worden volstaan met de verwijzing naar hetgeen te dien aanzien
bij de bespreking over de kapitaalvorming naar voren is ge-
komen. 1)  Op de daar getrokken conclusie, dat slechts een betere
verdeeling van het inkomen zou noodig zijn om het volle emplooi
van kapitaal en arbeid te bewerkstelligen in een tijd van voort-
durende rationalisatie, zal in de volgende paragraaf bij de be-
handeling van het derde standpunt, dat de bestrliding van de
werkloosheid niet zoo zeer een zaak van verdeeling dan wel van
instandhouding van de totale loonsom op minimum hoogte is,
worden ingegaan. Hier zij sleehts opgemerkt, dat de voorstanders
van hooge zoowel als die van lage loonen beiden de opvatting
van een synchronisch verloop van de productie en het verbruik
met elkaar gemeen hebben en dat ook daarop aanstonds, juist
met het oog op de verdeeling, nog het een en ander zal ziin aan
te merken. In wezen voeren beide opvattingen terug naar twee
varianten  van de synehronisehe voorstelling  van  S a y  over  het
productieproces. Om den samenhang van loonhoogte en werkloos-
heid in verband met de rationalisatie te demonstreeren, redeneeren
de  voorstanders  van lage loonen: rationalisatie-werkloosheid  -
loonsverlaging - kostenverlaging - prijsdaling - stliging van
de koopkracht der inkomens - ontlasting van de arbeidsmarkt.
De  voorstanders van hooge loonen beweren daarentegen: ratio-
nalisatie - gestegen ondernemerswinst - loonsverhooging -
grooter verbruik - sterke bedrijvigheid. Het bleek eehter uit
het voorafgaande onderzoek, dat de van buiten af inwerkende
invloeden van thans niet bii machte waren om, in het geval van
kostenbesparing of verhooging van de koopkracht uit rationali-
satie, automatiseh een eompenseerende werking op den uitge-
sehakelden arbeid uit te oefenen.

Deze onvoldoende werking was mede in niet geringe mate te
wijten aan den gebrekkigen en onvoldoenden samenhang tusschen
de schakels kostenverlaging - priisdaling of winststliging -
Stijging koopkraeht - werkgelegenheid. Onderzoeht zal derhalve
nog dienen te worden in hoeverre loonsverlaging, c.q. loonsver-
hooging, op zieh zelf geen voldoenden grond voor compensatie
biedt. Daartoe veronderstelle men, dat van de exogene voor-
waarden kan worden geabstraheerd en dat het vraagstuk statisch

') Vgl. blz. 96 e.v.
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mag worden bekeken. Zullen er zich dan geen interne moeilijk-
heden op zuiver economiseh gebied voordoen?

Allereerst loonsverlaging.  Wat de verhouding loonsdaling -
kostendaling betreft, zal een onderscheid dienen te worden ge-
maakt naar haar invloed op de bij de invoering van de arbeid-
besparende methoden direct betrokkene ondernemingen en naar
haar ihvloed op het geheele productieproces.

De op grond van de bestaande prijsverhoudingen der productie-
factoren doorgevoerde rationalisatie-maatregelen zullen op de
direct betrokkene ondernemingen het volgende effect kunnen
hebben. Bij het intreden van de loonsdaling kunnen de ge-
rationaliseerde ondernemingen onrendabel worden door de naar
verhouding te hoog geworden kapitaalkosten, terwijl de meer
arbeidsintensieve, tot dusver minder of niet rendabele onder-
nemingen uitzieht op winst verkrijgen. De aantrekking van
arbeidskrachten, die daarvan het gevolg zal zijn, zal een stijging
in de loonen te voorsehijn roepen en wederom de basis onttrekken
aan de nieuwe werkgelegenheid of aldaar meer rationeele
methoden bewerkstelligen en zoo weer arbeid uitschakelen. Even-
eens kan terugkeer tot kapitaal-extensieve werkwijzen een ver-
mindering van werkgelegenheid in de productiemiddelen-industrie
beteekenen. Evenwel zal de loonsdaling zieh niet spoedig in die
mate doorzetten, dat de gerationaliseerde ondernemingen ge-
dwongen zijn kapitaal door arbeid te vervangen. Deze aanpassing
verloopt bovendien, bij overigens gelijkgebleven omstandigheden,
zeer traag en moeilijk en kan niet anders dan via den weg van
kapitaalafsehrijvingen en terugkeer tot de oude techniek worden
verkregen. De rationalisatie blijkt aehteraf geen werkeljjke be-
sparing van mensehelijken arbeid te hebben opgeleverd. Wat is
veranderd, zon de kostenverhoudingen tussehen kapitaal en arbeid,
waarbii de technisch minder goed uitgeruste ondernemingen op
de markt een eeonomiseh gunstigere positie hebben gekregen. In
den strod om het bestaan tussehen de kapitaalintensieve en
-extensieve ondernemingen zal wel de prlisverlaging haar werk
kunnen doen. Voorzoover deze den afzet stimuleert, kan zii tot
het verruimen van de werkgelegenheid bodragen. Ook deze ver-
ruiming gesehiedt alweer niet tengevolge van de rationalisatie,
doch dank zij de foutieve berekening ervan. Praktiseh zal der-
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halve de ondernemer bii invoering van kapitaalintensieve methoden
rekening houden met een eventueele loonsdaling. Deze geealeu-
leerde loonsdaling beteekent echter geen compensatiekans, maar
beperking van de rationalisatiemogelijkheid. Haar remmende in-
vloed zal des te sterker werken naarmate van den graad van
bewegelijkheid van het loonpeil. 1)

Voor het geval de loonsdaling zieh tengevolge van de genomen
rationalisatie-maatregelen wel weet door te zetten en dienten-
gevolge de nieuwe productieteehniek voor de verouderde moet
worden prijsgegeven, rijst de vraag wederom of het loon wille-
keurig kan dalen tot omzetting en eompensatie zijn bereikt.

W.   L. V a l k heeft erop gewezen,   dat de teruggang   van
de kapitaalintensieve naar de arbeidsintensieve methode wordt
bepaald door de versehillen in de produetie van beide methoden
en het versehil in de kapitaalintensiviteit. „Is nu de kapitaal-
intensieve methode veel productiever, dan zat de loonsdaling, die
tot stand moet komen om de oude methode preferabel te maken,
zeer groot moeten Ziin". 1)

K i i h l e r z) heeft deze gedaehte,  dat  er  aan de verdringing
van betere produetie-methoden en aan de vermiiding van werk-
loosheid enge grenzen zijn getrokken, nader uitgewerkt. Hij gaat
uit van de met de werkeliikheid overeenstemmende veronderstel-
ling van een stijgende productiviteit per arbeidsprestatie bii toe-
nemende kapitaalintensiviteit, maar afnemende opbrengst per
geinvesteerde kapitaaleenheid. Om een compenseerende werking
te kunnen uitoefenen, zou het loon in het algemeen minstens
moeten verminderd worden met een bedrag gelijk aan de toe-
nemende opbrengst per arbeider, gedeeld door het aantal keeren
van de stiiging van de kapitaalintensiviteit. Derhalve, indien de
opbrengst der arbeidsprestatie van 100 op 200 stijgt, is er bij
een gellike toename van de kapitaalintensiviteit een loonsdaling
noodig van  100 % :1= 100 %  om de oude techniek weer rendabel
te maken. Stijgt daarentegen de arbeidsopbrengst met de helft
tegenover een drievoudige toename van het kapitaal per arbeider,
dan zou toch nog een loonsdaling van  50 % :2=2 5% noodig  zijn.

1)   Vgl.  M o e l l e r blz. 418-419   en    V a l k in Economist    1936   blz.
535 e.v.

2)  K i i h l e r  blz.  130.
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Er werden hiervoor reeds eenige gronden aangegeven, waarop
het dalen van de loonen ook in theorie niet willekeurig kan
worden verondersteld. 1)  Aan deze motiveering kan worden toe-
gevoegd, dat de prijs van de arbeidskraeht mede wordt bepaald
door dien van de andere produetiefactoren, zoodat de tendenz
bestaat om op den duur de oude kostenverhouding weer te her-
stellen. Bovendien acht zieh een zieh van soeiale verantwoordelijk-
heid bewuste maatsehappij aan zekere minimum eisehen van loon-
hoogte gebonden.

Er zal derhalve zoowel in het eene als in het andere geval
tussehen de nieuwe en de oude teehniek een nieuw evenwicht
voor de deelname aan de productie gevonden moeten worden,
waarbo niet alle door de schijn-rationalisatie uitgeschakelden weer
worden ingesehakeld.

Intussehen mag niet over het hoofd worden gezien, dat de
loonsverlaging bij een overigens ongestoord eeonomiseh verloop
in het algemeen leidt tot winstvergrooting in de ondernemingen,
die niet direct met de invoering van de rationalisatie-maatregelen
in verband stonden. Na hetgeen voorafging, zal het duideltik zijn,
dat er in dit geval slechts versehuiving van koopkraeht van het
arbeidsinkomen naar de ondernemerswinst plaats vindt, met al de
gevolgen daaraan verbonden. Zooals hiervoor werd vermeld,
kunnen deze versehuivingen op zieh zelf geen kraehten in be-
weging brengen voor een compenseerende werking. Het is in-
middels niet uitgesloten, dat de loonsverlaging aanleiding kan
zijn tot het aangaan van nieuwe combinaties, die tot vergrooting
van het sociale product leiden. Deze werking is wederom niet
inhaerent aan de rationalisatie en kan bogevolg hier buiten be-
sehouwing bljiven.

Tenslotte nog een enkel woord over de eeonomisehe werking
van de loonsverhooging tengevolge van de rationalisatie. BU een
gelijk gebleven soeiaal product zal de loonsverhooging, alleen
voorzoover deze met een overeenkomstig verhoogde totale loon-
som samengaat, in de plaats treden van de rationalisatiewinst.
Er heeft dan sleehts verandering in de besteding van de koop-

1) Blz. 118.
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kracht plaats en wel in een meer consumptieve richting. Van deze
verandering is het onvoldoende effect op de direct door de
rationalisatie uitgeschakelden reeds gebleken.

Alhoewel er geen direct verband bestaat tussehen de loonhoogte
en de produetiviteit van de arbeidsprestatie, 1)  zou deze laatste
tengevolge van de loonsverhooging kunnen stijgen. In het geval
van een grooter worden van het soeiale product, zal het loon
en/of de ondernemerswinst kunnen toenemen, zonder dat deze
toename invloed heeft op de directe werkloosheid. Alleen wanneer
de winsten opnieuw worden geinvesteerd, zoude de direete werk-
loosheid en daarmede de indireete, onder bepaalde omstandig-
heden kunnen verdwiinen. Dit effect is echter weer buiten de
werking van de rationalisatie gelegen. Voor het geval de arbeids-
produetiviteit stijgt en het soeiale product gelijk blijft, zal zelfs
bij een gestegen loonvoet verdere direete uitsehakeling het ge-
volg zijn.

III.

De economische invloed van de rationalisatie op de
werkloosheid in verband met den niet-geljjktijdigen samenhang

tusschen loon- en kapitaalkosten eenerzUds en de
algemeene kooplcracht anderzilds.

In de voorafgaande analyse werden de versehillende faetoren
van de inkomenszlide, die in verband met de rationalisatie voor
de werkgelegenheid van belang konden zon, zooveel mogelijk af.
zonderlijk nagegaan. Thans zal worden getracht de economische
werking van deze faetoren te bepalen, zooals deze in onderling
verband met elkaar in de algemeene koopkracht tegenover de
loon- en kapitaalkosten tot uiting komen.

Herhaaldelijk is in de economie geprobeerd het verband tussehen
productie en verbruik in een kringloopschema voor te stellen.
In deze voorstelling wordt er naar gestreefd behalve de kapitaal-
intensiviteit ook de produetie- en consumptieverbondenheid in het

1) Vgl. C a s s e l blz. 327-328.
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reproductieproees tot uitdrukking te brengen. Naar het ons wil
voorkomen, ziin deze pogingen tot dusver zonder afdoend resultaat
gebleven.   Op de onvoldoendheid der pogingen  van  M a r x  en
B 6 h m, in welke  o.a. de geleding  van het productieproces  en
de kapitaalintensiviteit niet genoeg tot uiting kwamen, werd reeds
vroeger gewezen. L e d e r e r l)   is  aan deze tekortkoming  ten
deele tegemoet gekomen in zijn sehematisehe beschrijving van de
sueeessievelijke veranderingen, welke hij introdueeert in het
statisehe schema. In dit sehema kwamen zoowel de intensiviteit
van het geinvesteerde kapitaal als de reproductie voldoende tot
uiting, maar het verband tussehen de kosten-bestanddeelen van de
afzonderliike productietakken en den faetor arbeid eenerzijds en
het daarmede overeenkomende verbruik aan voortgebrachte
arbeidsprestaties, produetie- en eonsumptiegoederen anderzijds,
ontbrak  er  nog aan. K i i h l e r heeft  ook dit bezwaar weten  te
overwinnen en is met een volledig horizontaal en vertieaal geleed

verbruiks- en productieschema voor den dag gekomen, waarin het
kapitaal als voorraadgrootte tevens is verwerkt. 2)   Men  zou  de
wijze van voorstelling van K b i h l e r in zekeren zin geslaagd
kunnen noemen. Voor het blootleggen van de oorzakelijke be-
trekkingen tussehen rationalisatie en werkloosheid eehter is de
kringloopvoorstelling van het reproduetie- en verbruiksproees niet
zonder ernstige bedenkingen, aangezien van de verschillende
phases, waarin produetie en consumptie in de werkelijkheid plaats
vinden, wordt geabstraheerd. In verband met deze niet-gelijk-
tijdigheid heeft V o n Z w i e d i n e e k S u d e n h o r s t 3) de be-
zwaren, die aan de formuleering koopkraeht = volksinkomen =
totaalarbeidsinkomen ziin verbonden, duideliik naar voren ge-
braeht.

Bii deze synchronisehe opvatting kan klanrbliikelijk het jaar-
lijksehe product niet te groot zijn voor de koopkracht. De fout
is, dat voor de verklaring van deze algemeen economisehe
problemen, waarbij prlis- en ruilbetrekkingen, omloop- en ver-
deelingsversehijnselen eveneens een belangrijke rol spelen, een

ongeoorloofde abstraetie wordt gemaakt van de geldbeweging en

1) Vgl. L e d e r e r  blz.   36   e.v.
2)  Vgl.  K a h l e r  blz.   93   e.v.
3)   Vgl. V o n Z w i e d i n e c k S i i d e n h o r s t. Die Arbeitslosigkeit

blz. 363 e.v.



125

de funetie van het geld als waardedrager. De geldsluier is
z.g. opgeheven om produetie en verdeeling in haar eigenlijke
gedaante na te gaan. De geldeirculatie behoort evenwel tot het
algemeen-eeonomisehe proees van de goederenbeweging en mag
daaruit voor het beoogde doel niet worden weggedacht. Indien
deze goederenbeweging van de geldeconomisehe zijde wordt be-
zien, komt ook het tijdselement, dat anders over het hoofd wordt
gezien, beter tot zijn reeht. Bij inaehtneming van het tijdselement
krijgt ook de voorstelling van den kringloop, waarin de goederen-
stroom zieh zou bewegen, een bedenkelijk karakter. Eveneens
wordt het duideltik, dat de overgang van den geld- in den
goederenvorm geen momentopname is, maar in het tjidsverloop
moet worden gedaeht. 1)

Het is de verdienste van V o n Z w i e d i n e e k S l u d e n-
h o r s t de aandaeht gevestigd te hebben  op de essentieele  be-
teekenis van dit tijdsmoment voor het begrijpen van de opeen-

hooping van de werkloosheid. Aan de hand van de opvolging
in den tijd tusschen het verloop van een produetie en het inkomen
uit deze produetie heeft hii dit inzieht verdiept door de be-
teekenis aan te toonen van de samenkomst op de markt van de
versehillende inkomens uit versehillende eeonomische stadia als
koopkracht in een bepaald tjidvak. Daarbij is gebleken, dat
produetie en koop van eonsumptiegoederen niet alleen niet-
gelijktijdig verloopen, in zooverre zij eeonomiseh tot versehillende

perioden behooren, maar ook wijl de eonsumptiegoederen grooten-
deels gekoeht worden met een koopkraeht, die eerst in de volgende
perioden bij vervaardiging van verdere goederen als arbeids-
belooning wordt verdiend. De niet-gelijktijdigheid in de inkomens-
verkrijging is nog veel sterker bij de vervaardiging en den afzet
van produetiemiddelen. De betaling hunner prestaties volgt in
de versehillende eeonomisehe perioden gedurende den levensduur
van het gebruikte produetiemiddel uit inkomens van een geheel
anderen productietijd en een geheel andere produetiewereld. Men
hoeft slechts te bedenken, dat bijvoorbeeld het looninkomen voor

') Vergelijk eveneens K e e s i n g  in Het evenwiehtsbegrip  in de eeono-

misehe literatuur, die de faetoren vrije coneurrentie, geld, anticipatie en
tod analyseert in verband met de evenwichtstheorie en vaststelt, dat in
die theorie een bepaa1d tUdselement ontbreekt, blz. 141.
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den aanleg van een spoorweg reeds lang verbruikt is en het
ondernemersinkomen ofwel uitgegeven of gekapitaliseerd is,
terwul het inkomen uit interest nog onophoudelijk uit de vervoers-
diensten blijft vloeien. Dit niet-geliiktijdige verloop in het
pr6duetieproees doet het volle licht schiinen op de groote be-
teekenis voor de werkgelegenheid van de overbruggende werking
van het toegevoegde crediet.

De simplistisehe voorstelling van het synchronisehe verloop
tussehen produetie en verbruik is met de werkellikheid van de
bestaande geld- en erediethuishouding in strijd. Daar moet men
zich de voortgezette produetie denken als een aaneenschakeling
van opeenvolgende proeessen in den tijd verticaal op elkander
volgende, maar in een bepaalde periode horizontaal naast elkaar
verloopende, waarbij de reproduetie en de inkomens uit loon,
interest en winst, die in een bepaalde phase het totale aan de
markt gebraehte product moeten koopen, aan versehillende
productiettidvakken toebehooren.

Inderdaad zou in een statisehe maatsehappti, waar alles in be-
kende banen loopt, ook dAn de produetie gelijk zijn aan het
verbruik. Maar in een dynamisehe maatsehappij, in welke op de
toekomstverwaehtingen wordt geanticipeerd, moet uit de tijds-
opvolging in de inkomensverwerving de mogelijkheid volgen van
een divergentie tussehen het goederenaanbod en de koopkraeht
in den vorm van overproduetie of onderconsumptie.

In verband met deze niet-gelijktijdigheid komt de marxistiseh-
imperialistische theorie over den afzet van R o s a L u x e m b u r g,
dat de imperialistisehe politiek een onvermijdelijk gevolg is van
de kapitalistisehe huishouding, in een geheel ander lieht te
staan. 1) S i s m o n d i maakte  er zieh reeds bezorgd  over  wie
de rest aan consumptiegoederen zou opnemen, die ontstaat als
de kapitalisten niet de meer-waarde verteren maar kapitaliseeren.
R o s a    L u x e m b u r g    met de „niehtausreiehende Markt "    en
H o b s o n  met zon „failure in expansion of market", 2) berijden
hetzelfde stokpaardje. De niet toereikende markt voor de door
de kapitalistisehe grootindustrie voortgebraehte consumptiegoede-

,)  Vgl. R o s a L u x e m b u r g. Die Akkumulation des Kapitals.
2)  H o b s o n  blz.   7.
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ren    berust    op het synchronisme    in    M a r x' reproductiesehema.
Doordat bti M a r x produetie en verbruik in den tiid samenvallen,
is bij hem de meerwaarde een teehnisehe grootheid, die bloot
uit den arbeid voortvloeit. Indien derhalve deze meerwaarde door
onthouding aan de arbeiders niet verbruikt, maar gekapitaliseerd
wordt, ontstaat  de  „fiir sich allein noeh nieht ausreiehende Markt"
der  consumptiemiddelen. M a r x ontgaat evenwel de beteekenis
van de meerwaarde als marktbegrip. Dit marktbegrip van de
meerwaarde houdt in, dat de bedragen, die noodig zijn in het
productieproces voor de te vervaardigen goederen, via de inkomens
uit de produetiekosten in ruil worden aangeboden voor de op de
markt ziinde goederen, waarvan zo de opbrengst uitmaken en
zoodoende de meerwaarde vormen. Deze wordt dus niet bepaald
door medewerking van een of meer productiefaetoren aan het
produet  in een bepaald tijdvak  en M a r x' alternatief  van  het
instandhouden van het variabele loonkapitaal ten kosten van den
winstvoet is derhalve evenmin juist. Weliswaar  zag  M a r x  de
wezenliike beteekenis van het dalen van het variabele loonkapitaal
voor het ontstaan van de ontoereikende markt niet over het
hoofd, maar het door hem gestelde alternatief was onjuist. Niet
het instandhouden van het variabele kapitaal of het dalen van
den winstvoet is wezenlijk voor den ondernemer-kapitalist, maar
wel het zieh handhaven op overeenkomstige minimum hoogte van
het variabele kapitaal, maar dan heel in het algemeen genomen
en los van een bepaalde produetiehoeveelheid, of de ineenstorting
ervan. Want het is v66r alles voor den kapitalist van belang
om ziin kapitaal te reprodueeeren en rendabel te maken. Dit is
alleen mogelijk bij dienovereenkomstigen afzet, derhalve wanneer
het loonkapitaal niet kleiner wordt. Voor het dalen van den
winstvoet wordt hij sehadeloos gesteld door het stligen van de
totale winst. Hetgeen hij vreest ziin noodlijdende markten, die
hem tengevolge van de ineensehrompeling van de koopkraeht
heelemaal de kans op winst benemen. Deze koopkraeht wordt niet
in gevaar gebracht door een deel van het totale inkomen niet
als koopkraeht voor de gemaakte produeten te besteden, maar
te aeeumuleeren. In tegenstelling tot de klassieke opvatting geldt
thans algemeen, dat de koopkraeht niet essentieel wordt bewerk-
stelligd door de consumenten aan wie de werkgevers hunne
goederen hoopen te sltiten, maar door het loonfonds van de werk-
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gevers voor de productie uit een Zatere eeonomisehe periode, waartoe
de ondernemers het initiatief namen en waarbij zij den moed hadden
het loonkapitaal in te zetten. Want de koopkracht daalt of st:ijgt al
naar gelang de produetiviteit van de volkshuishouding af- of toe-
neemt. Voorwaarde voor een toenemende produetiviteit is een zoo
hoog mogelijke aetiviteitsgraad van het bedrofsleven.  En als dit het
geval is, komt het er w81 op aan voldoende besparingen te ac-
eumuleeren voor de ter besehikkingstelling van loonbetalingen,
om het even of deze ook uit crediet kunnen worden verkregen. 1)

Deze eonstateering ten aanzien van het wezenlijke belang van
het tijdsverloop voor de eeonomisehe besehouwing leidt er even-
eens toe, dat een andere hierboven reeds aangeduide, klassieke
these in algemeen-eeonomisehen zin onjuist moet worden genoemd,
n.1.  deze: hoe hooger  het loon, eeteris paribus,  des te lager  de
rentevoet, voorzoover de verhouding der aandeelen van loon en
rente in de waarde van een bepaald product worden beoogd.
Immers de besteding van de koopkraeht bepaalt de waarde van
het aan de markt gebraehte product, uit welks opbrengst ten-
slotte weer de rente wordt betaald. Deze rente heeft eehter ten
opziehte van het vervaardigde produet een zelfstandig bestaan
en behoort tot een geheel andere periode dan het loon, dat voor
de vervaardiging van het product gebruikt werd. Het zal in
verband met de afwezigheid van een noodzakelijken band tussehen
loonhoogte en rentevoet duidellik zijn, dat invoering in de
depressie van de verkorte werkweek met vermindering van het
bestaande loon gepaard moet gaan met een aantasting van de
totale loonsom en derhalve op de handhaving van de algemeen-
eeonomisehe koopkracht en zoomede op de algemeen-economisehe
rentabiliteit en werkgelegenheid een nadeeligen invloed moet uit-
oefenen.

Het uit-elkaar-gelegen-zijn-in-den-tijd van de kosten der pro-
duetie met de daarmede samenhangende inkomenvorming eener-
zijds en de aanbieding van het product op de markt anderziids
is voor den invloed van de rationalisatie op de werkgelegenheid

1)  V o n   Z w i e d i n e e k   S i i d e n h o r s t. fl)ie Arbeitslosigkeit   blz.
377--382.
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van de grootste beteekenis. Deze beteekenis treedt aan den dag,
indien het effect van de rationalisatie wordt nagegaan in ver-
band met het tijdselement in de productie en de productie- en
eonsumptieverbondenheid in de huidige gecompliceerde ruil-
verkeershuishouding.

Bii een niet volledige bedrijfsbezetting en een juiste antieipatie
van de ondernemers op de toekomstige vraag zal de bouw van
het nieuwe productie-apparaat het verloop in het gewone pro-
ductieproees niet bijzonder bemoeiltiken. Kapitaalmoeilijkheden
zullen zieh niet voordoen. Er ziin in de werkelijkheid, ook bij
evenwieht in het eeonomische leven, voldoende reserves in de
huishouding voorhanden in den vorm van niet gebruikte produetie-
middelen en voorraden om mede met behulp van eredietfaeiliteiten
den dynamisehen factor van de rationalisatie zonder biizondere
eeonomisehe stoornissen in het productieproces binnen te leiden. 1)
Die moeiliikheden treden eerst op bij het in werking komen van
het gereed gekomen productie-apparaat. De dynamiseh geworden
ondernemingen breiden zieh uit. Bij de beperkte huidige afzet-
mogelijkheden gaat deze uitbreiding ten koste van de oude onder-
nemingen, van welke de verouderde langzamerhand worden ver-
drongen, naarmate zij praktiseh de variabele kosten plus onder-
houd niet meer kunnen verdienen. In dezen strijd om de markt
gelukt het den gerationaliseerden ondernemingen maar zelden hun
volle productie-eapaciteit te bereiken. Het gevolg is ontslag van
de overtollig geworden arbeidskraehten in het productieproces,
dat tengevolge van de coneurrentie over het geheel zooveel effee-
tiever is geworden.

De koopkraeht van de ontslagenen wordt aan de markt ont-
trokken juist op het moment, waarop de in de voorafgaande
economische periode gemaakte, grootere produetie daarop ver-
schiint. Bij vrUe coneurrentie op de arbeidsmarkt doet de ratio-
nalisatie bovendien een druk op de loonhoogte en dus op het
looninkomen ontstaan. De binnenlandsehe afzet in consumptie-
goederen met elastisehe vraag gaat het eerst stagneeren. Het
gevaar van een te enge markt ontstaat. Inkrimping van de
productiemiddelen-industrie wordt waarsehtinlok, mits geen oor-
zaken van buiten optreden zooals verlevendiging van den export

1)   Vgl.  L e d e r e r   blz.   95   e.v.

9
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of nieuwe ondernemersinitiatieven, die niet aan de rationalisatie
inhaerent zijn. Deze inkrimping zal onder bepaalde omstandig-
heden volgen, omdat in de bestaande eeonomisehe orde wordt
geruild volgens de formule prestaties - geld - goederen. Er
werd reeds op gewezen, dat er tussehen het eerste en het laatste
lid geen direet verband bestaat. Een vermindering van de vraag
van een bepaald product heeft daarom niet alleen een eumulatief
storenden terugslag op al zijn vorige produetiestadia, maar tevens
op alle takken van industrie, die consumptiegoederen vervaardigen
voor de in de desbetreffende industrie gebezigde personen. ')   Met
de inkrimping van de geheele produetie treedt een lawine in be-
weging, die haar punt van uitgang daarin vindt, dat met de
inperking van een productie de huidige koopkraeht te klein wordt
om het product van de voorafgaande phase op te nemen. Deze
lawine-tendenz zal weliswaar tengevolge van prijsverlaging bij
de vraag reaeties in het leven roepen om op een lager niveau op
een nieuw evenwieht te stabiliseeren. G o u d r i a a n heeft
eehter aangetoond, dat deze prijsreacties op het gebied van de
grondstoffen en agrarisehe producten, de productiemiddelen en
de eindprodueten in handen van de distributie zeer versehillend
en in den tiid uiteengelegen zijn. Het herstel van het evenwieht
van de eeonomisehe kraehten wordt daardoor vertraagd en de
werkloosheid bevorderd. 2)

V o n Z w i e d i n e e k S i i d e n h o r s t wijst er eehter  op,
dat er nog meer faetoren ziin, die tengevolge van het phase-
versehil remmend werken op het herstel van het nieuwe even-
wicht. De vertraging van den afzet eiseht in doorsnede hoogere
voorraden en langeren opslag. Deze verlenging van den omzet-
tijd is zoowel bedrijfs- als algemeen-eeonomisch aan te merken
als een grootere behoefte aan loonkapitaal, aangezien de repro-
duetie van de betaalde loonen in de eerste phase uit de inkomens
van de laatste eonsumenten  in  den tijd verder uit elkaar wordt
getrokken. De noodzakelijkheid van grootere loonvoorsehotten

1)   Vgl.   Firek   blz.   4.     Vgl.   ook    Goudriaan    in zijn gesehriften    over
de labilisatie van het economische leven.

2)  Vgl. Controverse tusschen G o u d r i a a n en W i l l e m s in Verslag
Ver. v. S. en S. 1937.
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voor de tussehengelegen stadia vormt een bedreiging voor de
toereikendheid van de kapitaalkraeht der betrokken onder-
nemingen. Een verdere druk op de inkrimping van het aantal
loontrekkers is het waarschijnliike gevolg. Verlenging van de
produetie-omwegen vergroot, naarmate het aantal productiephasen
Stijgt, het aantal 6tappes, waarin het loon in de maatschappij
eireuleert; het tiidsverloop tussehen de loonontvangsten   bii   de
vervaardiging van het product en den koop ervan door de
eonsumenten wordt daardoor grooter. Erkend moet worden, dat
dergeltike verlengingen van de productie-omwegen, die een wezen-
liiken trek vormen van iederen teehnisehen vooruitgang, de markt-
vorming beinvloeden en daardoor eonjunctureele opstoppingen te
voorsehijn roepen. Tussehen het niet-gelijkttidige in de inkomen-
verwerving en den invloed van de gemechaniseerde rationalisatie
op de werkloosheid bestaat derhalve in de werkelijkheid een direct
oorzakelijk verband. V o n Z w i e d i n e e k S i i d e n h o r s t  vat
de redenen, waarom de arbeidbesparende meehaniseering in
samenhang    met ziin „Gesetz der zeitliehen Einkommenfolge"
ongunstig op de werkgelegenheid werkt, als volgt samen. In de
eerste plaats verzwakt de substitutie van kapitaalgoederen voor
loonuitgaven de koopkracht voor de aangeboden goederen op de
naaste markt. Vervolgens vermeerdert de meehaniseering de
productiestadia en doet de tijdstippen van de loonuitgaven en
den   afzet   van het product verder uiteenvallen; de verkoops-
onzekerheid neemt toe wegens de afhankelijkheid van de inkomen-
verhoudingen bil de latere werkgelegenheid. En tenslotte moet
tegenover de besparing van loon bij de vervaardiging van de ge-
reede produeten de toeneming worden gesteld van de behoeften
aan loonkapitaal bij het maken der machines, aangezien de terug-
keer in den geldvorm van het loonkapitaal uit de machine geliiken
tred houdt met den levensduur van deze. 1)

Tenslotte moet nog eens teruggekomen worden op de reeds in
den aanvang gestelde vraag of de compensatie dan niet uiteindelijk
afhankeltik is van een betere en gelijkmatige inkomenverdeeling,
zooals H o b s o n het stelde. In abstraeto  is wel volgens  het
reeept van S a y, ook bij een veranderde teehniek, een eeonomisch

9 Von Zwiedineck Siidenhorst. Die Arbeitslosigkeit blz.
Ver. v. S. en S. 1937.
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evenwicht tussehen produetiekosten, inkomensverwerving en -be-

steding denkbaar. De vraag is echter, of deze abstractie thans
onder de bestaande eeonomisehe verhoudingen toelaatbaar is om
het wezenliike verband tussehen de huidige rationalisatie en de
werkloosheid te verklaren. Om versehillende redenen moet op
grond van hetgeen voorafgaat worden aangenomen, dat deze
abstraetie in dit verband ongeoorloofd is, omdat zij het wezen
van de zaak, waarom het gaat, geweld aandoet. Ten eerste kan
in deze niet van het ttidselement in het productieproees worden
afgezien. Vervolgens is de verkrijging van het inkomen niet voet-
stoots gelijk te stellen met de besteding ervan. Bovendien is in
het huidige zeer geeomplieeerde en voor den individueelen onder-
nemer weinig doorziehtige produetieproees, in hetwelk in prineipe
de eonsumptievrjjheid heerseht, de anticipatie van de toekomstige
behoeften niet automatiseh gegeven; integendeel deze blijkt  niet
eens bij zeer ruwe sehatting door den individueelen ondernemer
te kunnen worden vastgesteld. En tenslotte wordt, zooals reeds

eerder is uiteengezet, een juiste verdeeling van het inkomen in
een produetieve en consumptieve bestemming niet van zelf ver-
kregen bij een aangenomen vriie prijsvorming op de markt, noeh
ook op een wijze, waarbij de beslissing over de aanwending in
eonsumptieve of productieve bestemming bij de ondernemingen

wordt gelegd. H o b s o n erkent in feite het bestaan van deze
bezwaren voor de evenwiehtige verdeeling van het groeiende

rationalisatie-surplus in de huidige eeonomisehe orde, met uit-
zondering van het tijdselement. Door aan den factor tiid in het
produetieproees voorbij  te zien, vervalt hii  in  de fout  van  S a y,

M a r x  en  V a n  D o r p  e.s.,  die  voor het onderhavige probleem
de productie aan het verbruik gellikstellen. Zoo ook doet bij
H o b s o n een betere en gelijkmatige verdeeling de markt  van
zelf ruimer worden en de rationalisatie-werkloosheid verdwijnen.
Het probleem van de rationalisatie-werkloosheid is daarom voor
H o b s o n uiteindelijk sleehts een probleem  van de meerwaarde,
die technisch ontstaat. Daar het naar de hoogste winst strevende

kapitalisme een harmonisehe verdeeling van dit surplus uiteraard
niet oplost, stelt hii als eiseh voor een evenwiehtige verdeeling

de maatsehappelijke eontr6le over het kapitalisme, welke op den
duur internationaal moet ziin. Critiek op de wijze van contr6le

valt buiten het kader van dit gesehrift. Hier moge worden her-
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innerd aan hetgeen gezegd werd over de meerwaarde als markt-
begrip en over het ontbreken van een noodzakelijk verband
tussehen de elementen van de produetiekosten en die van de
verkrijging van het inkomen of de besteding uit dezelfde econo-

misehe periode. Een evenwicht tusschen productie en verbruik
is daardoor ook bij een juiste en gelijkmatige verdeeling in een
gecontroleerde kapitalistisehe maatschappij niet automatiseh ge-
geven en dus ook niet een automatisehe verdwijning van de
rationalisatie-werkloosheid. Tereeht heeft V o n Z w i e d i n e e k
S i i d e n h o r s t uit het niet-gelijktiidige in de inkomenverwerving
in de huidige eeonomisehe orde de conelusie getrokken, „. . . . . . dass,

das Sinken des Besehiiftigungsgrades nur durch einen ausserwirt-
schatflichen oder mindestens von aussen, also von einer anderen
Volkswirtschaft kommenden Anstoss aufgehalten werden  kann;
denn an sich droht jedes stRrkere Einschrumpfen der Besehiiftigten
Zahl um sich zu greifen, und zwar um so mehr, je grBsser die
Quote des Arbeitseinkommens am Gesamteinkommen einer Volks-
wirtsehaft   ist". 1)

Zoo     is „das Gesetz der zeitliehen Einkommenfolge"    de    af-
zonderliike, nu in verband met elkaar gebrachte argumenten

komen bevestigen. De conelusie kan daarom alleen ziin, dat
rationalisatie in de bestaande maatschappii niet automatiseh de
krachten opwekt om de ontslagen arbeiders wederom in te
sehakelen in het produetieproces; integendeel, zij voert duurzame
werkloosheid in haar gevolg. Alleen dynamisehe factoren, los van
het rationalisatieversehonsel staande, kunnen een compenseerende

werking uitoefenen. Op de belemmeringen, die een dynamisehe
activiteitsontplooiing in de huidige maatschappij in den weg
staan, zal in het laatste hoofdstuk worden ingegaan. Thans kan
worden vastgesteld, dat de economisehe struetuur van de be-
staande maatsehappij geen zekeren grondslag biedt voor het
spontaan optreden van de vereischte compenseerende kraehten,
ja dat deze veelal in hun werking worden belemmerd. Indien
deze gevolgtrekking juist is, rjist de vraag, of het dan niet

wenscheltik is om de daaruit noodzakelijk voortvloeiende ratio-
nalisatie-werkloosheid te voorkomen.

1) v o n Z w i e d i n e c k S i i d e n h o r s t. Die Arbeitslosigkeit   blz.   386.



VIERDE HOOFDSTUK.

DE WENSCHELIJKHEID VAN HET
VOORKOMEN VAN DE RATIONALISATIE-WERKLOOSHEID

IN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ.

1.

Het laatste doel van de rationalisatie.

De vraag naar de wenseheljikheid van het voorkomen van de
werkloosheid tengevolge van de rationalisatie leidt tot een
oordeel over de waarde van hare gevolgen in de huidige maat-
sehappo. Voor de vorming van dit waarde-oordeel zal de over-
weging, of de besparing van arbeid voor den menseh onder de
bestaande omstandigheden goed is, leiding moeten geven. Nu is
in het algemeen gesproken datgene goed, dat den menseh als
mensch vervolmaakt, n.1. niet alleen in engen economischen en
soeialen zin, maar vooral in de breedere eultureele beteekenis.  Met
name gaat het er hier om of het menseheltike welzfin in den
juisten zin van het woord, zooals dat o.a.  door W e v e
uitvoerig is uiteengezet, 1)   ook  in  de  werkeliikheid  door   de
rationalisatie wordt bevorderd.

In verband met de samengesteldheid en de hiidrarchie van de
menschellike doeleinden in dit algemeene welzijn, herhaaldelijk
door C o b b e n h a g e n 2) betoogd,  is  het de vraag  of  nu
ook de rationalisatie, wil zij naar haar objeetieven inhoud worden
opgenomen in de geordende reeks van doeleinden, in de bestaande
ondernemingsgewiize eeonomisehe organisatie leidt tot vergrooting
van het algemeene welzlin in den volledigen zin van het woord,
n.1. bedrijfseconomisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel.
Voert de rationalisatie in de huidige economische organisatie

')  W e v e. Het algemeen welzijn.
2)  Vgl C o b b e n h a g e n i n Praeadviezen Ver. v. S. en S.  1933 biz. 20 e.v.
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onder het streven naar de hoogste rentabiliteit in de onderneming
via de algemeene maatschappelijke welvaart in reehte lijn naar
het laatste algemeene eultureele   doel   van den mensch 7 Ziedaar
het drieledige probleem, welks oplossing het lieht zal doen opgaan
over de waarde der rationalisatie naar zijn vollen inhoud, n.1. of
Zii onder de huidige voorwaarden al of niet een goed voor den
menseh moet worden genoemd.

2.

De rationalisatie en het winststreven.

Het eerste element in het vraagstuk is of de rationalisatie in
de huidige economisehe orde inderdaad de winst in de onderneming
vergroot en, zoo zij dit niet doet, wat hiervan de reden is.

Daar de winst het objeetieve doel is van de onderneming, dat
deze wezensnoodzakelijk moet nastreven, wil zii blliven bestaan,
is het aannemelijk, dat de ondernemer, die voor het bestaan van
de onderneming de verantwoordelijkheid draagt, van zjin geziehts-
punt uit alle middelen rationeel op deze winst zal toespitsen. Als
regel zal dus de rationalisatie de winst wel vergrooten. In vele
gevallen is het eehter onder het huidige regime der z.g. vrtie
coneurrentie duidelijk aanwijsbaar, dat rationalisatie niet tot het
begeerde ondernemingsdoel heeft geleid.

Versehillende redenen zon hiervoor aan te wiizen
V o n B e c k e n r a t h noemt de moeillikheid of liever  de  on-

mogeliikheid voor den individueelen ondernemer om van te voren
den invloed van de nieuwe techniek, die meestal de hoeveelheden
en de soort van het product wijzigen en daardoor de prijs- en
afzetverhoudingen veranderen, in de kostprijsberekening op te
nemen. 1)
Lieftinck 2) vestigt de aandacht    op de gevaren,    die

het geldeliike rendement van de onderneming dreigen door het

1)  Vgl.  v o n  B e c k e n r a t h  blz.  331.

2)  Vgl.  L i e f t i n c k.   Structuurveranderingen   blz.   165   e.v.   en  blz.   386.
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ongebreidelde tempo en de overkapitalisatie, waarmede vooral in
de nieuwste industrieiEn de rationalisatie werd doorgevoerd in
de na-oorlogsehe periode.

De sterk rationaliseerende, op massaproductie ingestelde indu-
strieEn blijken, volgens G o u d r i a a n, het optimale  punt
reeds oversehreden te hebben, waarop de vermindering van de
productiekosten meer dan geeompenseerd wordt door de stogende
distributiekosten  van het standaardproduct. t )

Voor het geval er nu werkelijk groote winsten uit de voort-
gezette rationalisatie worden gemaakt, wijzen o.a. L e d e r e r
en    Reit h i n g e r 2)     op de tendenz van foutieve investeering,
die zieh openbaart bij de finaneiering uit eigen bedrtifsmiddelen.

Er is echter nog een andere reden, waarom niet iedere inge-
voerde rationalisatie weer steeds opnieuw kans op sueces moet
bieden. De rationalisatie heeft zich n.1. zoowel in de productiviteit
van de teehniek als in de afzetmogellikheid zelf grenzen getrokken.
Deze tweeledige begrenzing van de rationalisatie wordt bepaald
door:

1.  het optimum van de volledige gebruikmaking van de beste
werkmethode ; 3)

2.     de  beperktheid  van de automatisehe productie ;
3.  den geringer wordenden eeonomisehen invloed van de uit-

vindingen;
4.  de sterk gedifferentieerde veelvuldigheid der door den consu-

ment verlangde producten. 4)

Deze beste methode is, volgens E. H i i m a n s,i n talrijke
industriean reeds bij werkwjizen van gemiddelden omvang be-
reikt. Uit een teehnisch oogpunt is het daarom niet juist, dat
maehinale vervaardiging automatiseh tot steeds grootere coneen-
tratie van bedroven voert. 5)

1) VgL Lieftinek. Structuurveranderingen blz. 60 en Goudriaan
in Opstellen, aangeboden  aan Prof. V o l m e r,  blz.  120  e.v.

2)  VgL  L e d e r e r   blz.   116 en R e i t h i n g e r  bk   22   e.v.
3)   VgL  H U m a n s   in Opstellen, aangeboden   aan Prof. V o l m e r,   blz.

208 e.v.
4)  V e r s h o f e n  blz.  61  e.v.
5)  Vgl.  H i j m a n s,  id.  blz.  208  e.v.
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Dat ook de automatische produetie hare natuurliike grenzen
heeft en de hand tenslotte nog het beste werktuig blijft, ver.
haalt D u b r e u i l,  die als werkman  in de uitstekend geoutilleer-
de Fordfabrieken werkzaam  was, als volgt:

„Quand toutes les ressourees offertes par les instruments les
„plus d61icats ont 6t6 6puisdes, on dearte les instruments comme
„devenus inutiles...... L 'ouvrier  seul,  avee ses mains  et les limes
„les plus fines, reste en pr6senee de la piace A terminer . . . . . . Ainsi,

„ajoute l'observateur, aprbs les instruments inventSs par l'ingd-
„niosit6 mdcanique du monde moderne, j'apereevais avec quelque
„dmotion  que  la main humaine avait encore,   si   j'ose   dire,   le
„dernier mot, apportant alors un 6elatant d6menti A toutes les
„sombres pr6dietions qu'on formule   A   la  16gbre   sur la disparition
„des m6tiers traditionnels et la transformation progressive de
„toute la elasse ouvriJre en automates." 1)

Wat den invloed van de uitvindingen aangaat, loopen de op-
vattingen uiteen. Terwiil sommige sehrovers 2) de meening  zijn
toegedaan, dat het tempo van den industrieaelen vooruitgang in
de na-oorlogsche jaren trager is gaan verloopen, houden anderen
staande, 3) dat de toepassing van de uitvindingen en nieuwe ver-
beteringen nog nooit zoo vlug is geweest. Deze tegenstelling
bestaat eehter meer in sehlin dan in werkelijkheid. Zii wordt
verklaard door het versehil in werking van de uitvindingen ten
opziehte van de bestaande en van de nieuwe industrieen en
doordat het verbruikstempo is vertraagd geworden.

Toegegeven moet worden, dat in de bestaande industrie6n de
groote primaire uitvindingen in dit tiidvak betrekkeliik gering
zijn geweest en die vindingen meestal tot 66n of weinige deel-
bewerkingen van een bepaalde werkwlize ziin beperkt gebleven.
Deze verbeteringen verhoogen wel de bestaande eapaeiteit sterk,
maar hun toepassing is vaak uiterst gevoelig en zeer kostbaar
gebleken, zoodat er jaren over heengaan v66rdat bedrijfszekerheid

D D u b r e u i l. Standards. Geeiteerd bij Z a m a n s k i in Semaines
Sociales 1929 blz. 321.

')  0.8.   H i j m a n s   in Opstellen, aangebo(len   nan Prof. V o l m e r,   blz.
208 e.v.

')   O.a.   A l p e r t   biz.   31   e.v.
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en rentabiliteit worden verkregen. De invloed der uitvindingen
wordt bovendien geringer naarmate zii aan het steeds grooter
wordende volume van de reeds opgehoopte productiemiddelen
worden toegevoegd.

Ook in dit opzieht moet erkend worden, dat de industrie veel
minder dynamiseh is geworden dan een halve eeuw geleden en
dat  er een betrekkelijke stabilisatie is ingetreden. 1)  Voor de
oude industrieBn is dan ook in hooge mate de wet van de af-
nemende opbrengst van toepassing. Daarbii komt nog, dat de
oude industrieidn met hun betrekkelok stabielen afzet in de
laatste jaren door de verseherpte coneurrentie waren gedwongen
de teehnische nieuwigheden, die niet louter vervangingen waren,
maar ook de capaciteit automatiseh verhoogden, onmiddelliik in
te voeren. Het gevolg was vroegtodige afschrijving en nadeelige
beinvloeding van de rentabiliteit.

Dit verschiinsel is weliswaar niet nieuw en speelde zieh voor-
heen eveneens in de regelmatig terugkeerende crises af, maar het
heeft thans aan diepte gewonnen, doordat de ondernemingen veel
grooter zijn geworden en veel gemakkelliker aan geld kunnen
komen. Daartegenover staat, dat de niellwe industrieiin met een
meer elastiseh verbruik, zooals van radio, auto, gramofoon,
eleetrisehe apparaten e. d. zieh blizonder snel ontwikkelden.  Dat
ook hier het verbruikstempo veel langzamer is geworden, moet
in de veranderde voorwaarden voor den industrieelen vooruitgang
worden gezoeht, zooals hiervoor breedvoerig werd aangetoond.
Toeh hebben de nieuwe industriean grooten invloed uitgeoefend
op een groot aantal industrieiin, die met hun opbloei samenhingen
en zoomede op de algemeene productiviteit van de volkshuis-
houding. Het economisehe eindresultaat was evenwel niet steeds
onverdeeld gunstig voor de volkshuishouding in haar geheel, daar
de uitbreiding veelal ten koste van het debiet der bestaande
industrieidn plaats greep. Bovendien braehten massavervaardiging
en bedrofsconcentratie vaak een te groote produetieeapaeiteit
voor het koopkrachtige verbruik mede, dat toeh reeds door af-
betaling- en eredietsystemen sterk was geprikkeld. Wijzigingen
in het verbruik waren daardoor des te noodlottiger. Het verbruiks-

1)   Vgl H i j m a n s i n Opstellen, aangeboden    aan Prof. V o l m e r,    blz.
208 e.v.
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tempo is eerder trager geworden tengevolge van de kwijnende
oude industriean en het onsolider worden van de basis der nieuwe.
Het tempo van den economischen vooruitgang is daarom veel
geringer geweest dan het geweldige rhythme, waarmede de nieuwe
industrieiin zieh hebben uitgebreid. 1)

Wat nu de verseheidenheid in de veelvuldigheid van de pro-
ducten betreft, zal de graad en het tempo van de rationalisatie
in Amerika anders kunnen ziin dan in Europa. De normalisatie
van de behoeften en de daarmede samenhangende standaardisee-
ring van de verbruiksgoederen spelen daar een geheel andere rol
dan hier. Maar ook daar blijken gecentraliseerde speeialisatie en
integratie tot in het oneindige niet mogelilk te ziin zonder de
rentabiliteit van de onderneming te ondermiinen

Een typisch voorbeeld daarvan is de Ford Motor Cy., welke
zieh met haar standaard product bij uitstek tot volledige integratie
leent en die zoo gaarne als toekomstige organisatievorm voor de
moderne industrie ten voorbeeld wordt gesteld. Zoolang het
Ford-product zich in den smaak van het publiek verheugde, kon
Ford via den weg van de prijsverlaging voortgaan met coneentratie
en massavervaardiging. Naarmate de verseheidenheid van het
aanbod toenam en de stijlfactor meer op den voorgrond trad,
bleek Ford de markt tegenover zon voornaamsten concurrent,
de General Motors, zelfs met aanzienlijke prijsverlagingen niet
te kunnen houden. Het gemis aan voldoende elasticiteit en het
gevaar van verstarring van het gemeehaniseerde massaproduct
traden scherp naar voren en konden tenslotte alleen ten koste
van enorme offers overwonnen worden. 2) Niettegenstaande  de
algeheele wijziging van het model in 1925 liepen de winsten
sindsdien sterk achteruit bii stiigende kapitaalinvesteeringen. Het
winstvermogen daalde dientengevolge van 1925 op 1930 van
20,6 %  op  6,4 %. 3) Dit verklaart het sedert  dien  aan den  dag
getreden verlangen van Ford naar desintegratie. Door overal in
het land montagefabrieken te vestigen en zooveel mogelijk werk

1) Vgl. A l p e r t   blz.   30   e.v. en H o m a n s in Opstellen, aangeboden
aan Prof. V o l m e r,   blz.   208    e.v.

2)  V g l.L i e f t i n e k.  Structuurveranderingen  blz.  194-195.
3)  VgL  L i e f t i n c k.  Structuurveranderingen  blz.  197.
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aan anderen over te laten, heeft Ford de voordeelen van de
deeentralisatie in de bedrijfsuitvoering en het beheer bii een be-
paalde grootte erkend.  1)

Dit voorbeeld toont tevens, dat de overwegingen van de markt
en de smaak van het publiek, welke niet altiid rationeel naar
doel en waarde zijn, maar welke even zoovele traditioneele en
emotioneele, d.i. irrationeele elementen bevatten, van de zijde van
den consument grenzen heeft getrokken aan de sehier onbeperkt
schijnende rationalisatie en derhalve  aan hare rentabiliteit. 2)

Uit dit alles volgt, dat de rationalisatie niet automatiseh tot
winstvergrooting  in de onderneming leidt. Ja, A l p e r t houdt
zelfs op goede gronden staande, dat de veel grootere samengesteld-
heid van het economisehe leven het ziehzelf handhaven van het
evenwieht tusschen den vooruitgang van de productie en van het
verbruik bijna onmogelijk heeft gemaakt. 3)    Toch  mag  men
evenmin blind ziin voor het feit, dat rationalisatie onvermiidelijk
is en dat het verwaarloozen der aanpassing aan de in dit opzicht
verder gevorderde buitenlandsehe eoneurrentie onder de huidige
omstandigheden neer zou komen op eeonomisehen zelfmoord. 4)
Op zieh zelf ligt in dezen feiteltiken toestand eerder een ver-
sterking dan een verzwakking van het argument, dat het door-
voeren van de rationalisatie in de onderneming thans met groote
offers gepaard gaat. Alleen kan men zieh redelijkerwilze af-
vragen, is dit nu het gelag, dat de onderneming aan den econo-
mischen vooruitgang onvermijdelijke moet betalen, ofwel kan
tegenover deze pessimistiseh-fatalistisehe opvatting, die tot het
deisme van de klassieken terugvoert, een andere worden ge-
steld t O)     Zlin  er geen andere, betere wegen  voor de onderneming
denkbaar om tot rationaliseering te komen en om zieh aldus
staande te houden tegenover de buitenlandsehe coneurrentiet

De inhoud van deze vraag is dieper dan hij Oppervlakkig lijkt.
Hij vergt in laatste instantie een inzieht in de bewuste ordening

1) V g l.L i e f t i n e k. Structuurveranderingen  blz.   190    e.v.
2)  VgL  V e r s h o f e n   blz.   82.
3) Vgl. Alpert blz. 31 e.v.
4)   VgL  F l o r y in Semaines Sociales   1929 blz. 466--467.
5)  VgL  D u t h o i t in Semaines Sociales  1929  blz.  52.
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van de eeonomisehe organisatie; hierop wordt   in het laatste
hoofdstuk ingegaan.

3.

Het winststreven en de algemeene economische welvaart.

De erkenning van het feit, dat rationalisatie in de huidige
maatsehappij in den regel wel tot vergrooting van de winst in
de onderneming zal leiden, houdt niet in, dat zii nu ook de
maatschappelijke welvaart zal verhoogen. De vraag, die thans
aan de orde is, luidt derhalve: bevordert in onze eeonomisehe orde
de door de onderneming objeetief nagestreefde rentabiliteit tevens
de algemeene welvaart ?

De klassieke economie beantwoordde deze vraag in prineipe
bevestigend op grond van de eigen-wettelijkheid en het auto-
matisme van het economisehe leven. Ook nog heden doet de op-
vatting van het natuurloke zelfherstel opgeld in den eiseh van
de neo-liberalen, van het zieh vrii kunnen bewegen van het prifs-

meehanisme. 11 In dat geval zou er toch een ordening, een natuur-
liike zelfordening in den aard der dingen gelegen ziin, die de
kraehten van het eeonomisehe leven op den duur brengt waar
ze wezen moeten, al gaat dat dan ook van tijd tot tijd met crises
samen, waarvan de groote offers dan maar met berusting aanvaard
moeten worden.

Op deze plaats kan niet worden ingegaan op de vraag of de
economisehe wetten meehaniseh en automatiseh werken. Verwezen
wordt naar meer bevoegde sehrijvers, 2) die, zonder aan een zekere

wetmatigheid van het eeonomisehe gebeuren te kort te doen, de
vorenstaande opvatting op goede gronden hebben bestreden. Onder

1) c o b b e n h a g e n   en K a a g hebben   in dit verband gewezen   op   het

beperkte, onzelfstandige, instrumenteele karakter, dat het prijsmechanisme
in handen van de leiding vao het economische leven toekomt. Vgl. resp.
Theoretisehe besehouwingen over het verband tussehen inkomenstheorie en
priistheorie en Het prijzenstelsel als instrument van welvaartspolitiek.

2)  Zie o.a. C o b b e n h a g e n. Economisehe wetmatigheid   in De Eeono-
mist  1933  blz. 3-20; D a n e l  en d e S o l a g e s in Semaines Sociales  1932
blz. 104 en 475.
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de isoleerende en verabsoluteerende werking van het streven naar
de hoogste winst kan derhalve, in beginsel althans, niet vanzelf
de algemeene welvaart in het leven worden geroepen.

Nu kan men tegenwerpen, dat de absolute vrjjheid in dewerkelijkheid niet bestaat en nooit heeft bestaan, maar dat steeds
een zekere onderordening heeft gegolden en men hoe langer hoe
meer den weg is opgegaan van de gebondenheid van het econo-
misehe leven. Wel reiken deze bindingen vaak niet verder dan
het enge, particuliere groepsbelang en wordt daarbii niet uit-
gegaan van het algemeene belang. Het moet echter worden erkend,
dat in feite het groepsbelang in de huidige eeonomisehe orde den
boventoon voert. Wordt dan missehien in dit rdgime van zekere
gebondenheid van het eigenbelang de algemeene welvaart vanzelf
bereikt 1

Indien de individueele sehattingen der kosten van de teehni-
sche nieuwigheden en van de afzetmogelijkheden op groote sehaal
onjuist ziin, zooals in Duitschland in 1925 tengevolge van een
klakkeloos uit Amerika overgenomen rationalisatie, dan zijn de
nadeelen daaruit voor de huishouding in haar geheel zonder nader
betoog duidelok. Maar ook voor het geval, dat door vertrusting
of kartelleering en door wetensehappelijk beheer een nauwkeuriger
inzieht in de toekomst is verkregen en de produetie der nieuwe
proeddd's   aan het verbruik is aangepast, bestaat er onder   het
huidige eeonomisehe systeem nog geen enkele garantie, dat de
verovering van de markt niet ten koste is gegaan van den af-
zet en de kapitaalvernietiging van andere branches. Een sprekend
voorbeeld daarvan  is,  dat de foreeering  van den afzet voor auto's
in Amerika ten nadeele van de textielbranehe is gegaan. 1)

Hierbij komt, dat aan de voorealeulaties der teehnisehe ver-
beteringen iedere rebele basis wordt onttrokken, indien te zware
investeeringen in eigen en kapitaalvernietiging in vreemde be-
droven den rentevoet doen stijgen, of als de overheid of andere
branches tot het doen van nieuwe uitgaven worden genoodzaakt,
die zieh afspiegelen in verhoogde belastingen of gestegen priizen.

Eveneens doet de coneentratie der bedrliven de kosten van

D  V e r s h o f e n   blz,   21.
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handels- en verkeersinrichtingen stiigen, doordat zij den weg van
producent naar consument verlengt. Versehuivingen in de stand-
plaats der industrie6n gaan gepaard met verliezen en kosten aan
woningen. Al deze algemeen-economische gebeurliikheden be-
invloeden niet alleen de afzetverhoudingen, maar op den duur ook
de produetieverhoudingen en zij maken het zelfs voor het groeps-
belang bona onmogelijk om in elk afzonderltik geval vooruit te
zien, wat de terugslag zal zijn van de invoering van nieuwe
methoden op de eigen kostprijsberekening. Deze invloed wordt
dan ook gewoonlijk buiten besehouwing gelaten, of men verwacht,
dat anderen de grootere lasten wel zullen dragen. In de praktijk
wordt weliswaar veelal in zooverre met de uit deze houding
dreigende verliezen bedriffseconomiseh rekening gehouden door
op de teehnisehe verbeteringen snel en vroegtijdig af te sehrijven.
Even dikwijls is eehter sleehts aanpassing te verkrijgen langs den
verliesgevenden weg van faillissement of liquidatie. Vooral indien
de techniek in een snel tempo vooruitgaat, zal het algemeen-
eeonomisehe nadeel, dat ontstaat door het snel waardeloos worden
van de oude produetie-installaties, grooter bltiken te ziin dan het
bedrofseconomisehe voordeel der ondernemingen, die de nieuwe
methoden invoeren. 1)

De arbeidsbesparing leidt dus ook niet automatiseh tot ver-
hooging van de algemeene welvaart in eene, in zeker opzieht
gebonden maatsehappij, waar de kapitaalintensieve ondernemingen
elkaar onder den norm van het absolute groepsbelang vrii kunnen
beconcurreeren. Deze eonelusie doet geenszins afbreuk aan het
feit, dat de rationalisatie, wanneer haar tempo beantwoordt aan
de afzet- en productieverhoudingen, de welvaart van de gemeen-
schap wal kan verhoogen. Zii heeft dat in het verleden, wanneer
de voorwaarden haar gunstig waren en o.a. de afzet naar over-
zeesehe gewesten sehier onverzadigbaar seheen, herhaalde malen
in hooge mate gedaan. Maar de erkenning van de mogelijkheid
mag niet verleiden tot de gevolgtrekking, dat zij de gunstige
voorwaarden daartoe nu ook vanzelf en altiid in het leven roept.
Daartegen getuigt in de eerste plaats, dat de rationalisatie geens-
zins altijd grootere algemeene welvaart sehept. Ten tweede, dat

')  VgL   V o n  B e c k e n r a t h  blz.  332/5.
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zii zelfs onder gunstige omstandigheden nog met enorme offers
gepaard gaat. En ten derde, dat zij zelf niet meester is van de
voorwaarden. Het is derhalve in de huidige eeonomisehe orde
zeer wel mogelijk, dat de offers, die tengevolge van de ratio-
nalisatie door het heele bedriifsleven moeten worden gebraeht,
de baten, die er uit voortvloeien voor de gemeenschap, niet over-
treffen. De vraag is echter of het uit een oogpunt van algemeene
welvaart en zelfs van uit het individualistisehe rentabiliteits-
streven niet beter en rationeeler zon ziin het tempo van de ratio-
nalisatie te breidelen en haar in samenwerking met andere onder-
nemingen door te voeren. Want als rationalisatie tot verhooging
van de winst in de onderneming kan leiden, is het niet in te zien,
dat ter verkrijging van een grootere algemeene welvaart zware
offers aan de rationalisatie moeten worden gebraeht. Evenmin is
het dan duidelijk, dat terwille van de opofferingen van den
eeonomisehen vooruitgang moet worden afgezien.

Het alternatief, zooals dat gewoonlijk pleegt gesteld te worden,
kan  daarom  niet ziin: rationalisme of traditionalisme.   Er  is  nog
een andere mogeliikheid, n.1. rationalisatie in de breede, objee-
tieve beteekenis. De rationalisatie in den wijden zin staat niet
stil voor de subjeetieve bedoelingen van hen, die willen ratio-
naliseeren, maar gaat verder naar het objeetieve doel, de welvaart
van allen. Zij onthoudt zieh niet angstvallig van ingrijpen in den
loop van den industrieiielen vooruitgang, maar regelt zijn tempo
en vermindert daardoor de offers. Zij laat de offers niet eenziidig
drukken op hen, die door het toeval getroffen worden, maar zorgt
voor een gelijkmatige verdeeling over de geheele huishouding.
Zij laat zieh niet verleiden tot het nieuwe, uitsluitend om het
particuliere winstbejag, maar oordeelt met wiize zuinigheid of
de voordeelen verbonden aan de invoering van de nieuwigheden
aan het geheel van de huishouding niet te duur te staan komen.
Zi  is niet haastig naar het nieuwe, alleen uit zucht naar het
nieuwe, maar geduldig in het behoud van het bestaande, zoolang
het oude behoorlijk in de behoeften voorziet. Kortom de ware
rationalisatie is als de goede huisvader, die de te ziiner beschikking
staande middelen rationeel toedeelt op de bestaande en toe-
komstige behoeften van de leden ziiner gemeensehap.

Hoe deze rationalisatie moet worden toegepast, zal in het
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laatste hoofdstuk worden nagegaan. Hier zij alleen nog ge-
constateerd, dat zij, wat haar naaste objeetieve doel betreft, niet
anders is dan de rationeele toepassing van het economisehe
prineipe voor de huishouding in haar geheel. Dat deze rationali-
satie bij consequente doorvoering van het rationeel-eeonomische
prineipe in de maatschappii van kapitaalintensieve ondernemingen
in botsing moet komen met de heersehende opvatting omtrent
het vrtie concurrentiebeginsel en zoomede met de bestaande
economisehe orde, moge uit het voorgaande duidelijk zijn ge-
worden.

Na ampele besehouwing kan het besluit ziin, dat de rationalisatie
in de ondernemingen zoowel individueel als in het geheel wel
tot verhooging van de algemeene welvaart kan leiden, maar dat
dit in een maatsehappij van kapitaalintensieve ondernemingen
onder den norm van het absolute streven naar individueel belang
of partieulier groepsbe]ang en het r#gime van de vrlie concurrentie
gepaard gaat met groote kapitaalverliezen.

4.

De rationalisatie en het algemeene welzijn.

Indien de rationalisatie alleen een hoeveelheidsquaestie ware,
waarvoor zij zoo vaak gehouden wordt, dan zou men het hierbii
kunnen laten en het resultaat kunnen vaststellen door offers en
opbrengsten onder cijfers te brengen en met elkaar te vergeltiken.
In het vorenstaande werd er eehter op gewezen, dat het niet
rationeel zou zlin stil te blijven staan bij het naaste objectieve
doel van de rationalisatie, maar dat hare maatregelen juist in
het lieht van haar laatste doel den stempel van de redelijkheid
ontvangen. Vanuit het laatste mensehelijke doel nu omvatten de
offers, die als schatting aan de rationalisatie moeten worden ge-
bracht, niet enkel de materieele kapitaalvernietigingen. De maat-
schappeltike en moreele gevolgen zijn zeker zoo belangrlik. Men
denke slechts aan de soeiale gevaren eener streng gerationaliseerde
productie, zooals de overspanning tengevolge van de monotonie, de
vroegtijdige sljitage van den arbeider en de geesel van de werk-

10
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loosheid. Of aan de gevaren van psyehologische en moreele orde,
zooals het verlies van de beroepsvreugde, de ontzieling van den
arbeid, de karakterloosheid der eenvormigheid van den smaak
e. d. 1)

Het valt buiten het kader van dit gesehrift op deze quaesties,
met uitzondering van de werkloosheid, in te gaan. Opgemerkt
zij sleehts, dat er in een maatsehappii, die alleen met hoeveelheden
werkt, voor deze faetoren geen plaats is dan tenzij ook weer om
het materieele rendement te verhoogen. Maar al deze factoren
beteekenen een veel grootere opoffering dan de materieele ver-
liezen. Hun offer is echter van hooger orde en daardoor niet
afweegbaar aan materieele voordeelen der teehnisehe verbeteringen.
Omdat rentabiliteit en werkloosheid niet te vergelijken groot-
heden zlin, is de werkloosheid nog niet van minder belang.
Gezien van uit het hoogere plan, kunnen de materieele voordeelen
slechts in dienende ondergesehiktheid voorwaarden zon voor het
welzijn van den menseh. Het laatste oordeel over het al of niet
deugdelijk ziin van den eeonomisehen vooruitgang voor den
menseh hangt niet alleen van eeonomisehe doelstellingen af, maar
het moet tenslotte van het hooge, sociaal-eultureele standpunt uit-
gaan, wil het aanspraak maken op redelijkheid.

Met deze bevinding wordt geraakt aan de synthese van de
doeleinden, welke als volgt geformuleerd kan worden: heeft  de
rationalisatie, alleen geleid door het individualistisehe winst-
streven in onze ondernemingsgewlize economische organisatie, het
algemeene welzijn via de algemeene economische welvaart be-
vorderd 1     M. a. w. hebben de maatsehappelijke gevolgen   van    de
rationalisatie het algemeene welzijn verhoogd en kunnen zii de
eritiek  van het goede doorstaan 1

Aangaande het eerste wezenlijke gevolg van de rationalisatie,
de uitsehakeling van arbeidskrachten in het productieproees en
het ontnemen van de gelegenheid tot activiteitsontplooi'ing in het
productieproces aan de ontslagen arbeiders, vindt men de sedert
de klassieken nog steeds heersehende meening verkondigd, dat
uitsehakeling eigenlijk als een weldaad voor de menschen is te

9  F l o r y in Semaines Sociales  1929  blz.   46*-466.
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beschouwen. Een grooter soeiaal produet, vervaardigd door een
geringer aantal arbeiders, wordt als begeerenswaard voorgesteld,
omdat de arbeidsmoeite bij de voortbrenging vermindert. Aan de
mensehen wordt een toestand als goed voorgehouden, waarbij de
vol geautomatiseerde fabriek voor de produetie zorgt, terwijl de
arbeiders onbekommerd hun tiid kunnen doorbrengen met
vissehen, kaartspelen en dansen. Volledige uitsehakeling, geen
werkloosheid, doch vaeantie, vrije ttid, dat is het na te jagen
ideaal. 1) Dit ideaal wordt in wezen niet veranderd  door  het
feit, dat daarvoor een andere economische orde noodig zou zun.
Ook onder de huidige maatsehappelijke orde wordt de uitsehake-
ling van de arbeidskrachten als goed beschouwd, omdat de arbeids-
besparing een veel hoogeren levensstandaard heeft gebracht, dan
men zieh een halve eeuw geleden had kunnen droomen. Het feit
zelf van het werkloos- en inkomenloos zijn, wordt op den koop
toe genomen, daarover wordt luehtigjes heengestapt. De moreele
gevaren van het leegloopen der werkloozen worden wel toe-
gegeven, maar van den anderen kant geldt de werkloozensteun
als een ruime compensatie. Hebben de werkloozen van thans het
niet beter dan de werklieden van voor viiftig jaart De algemeene
welvaart is toeh niettegenstaande de groote werkloosheid, zelfs
als men aanneemt, dat deze geheel uit de rationalisatie voort-
komt, sindsdien enorm bliiven stijgen, zoo wordt geargumenteerd.
De sociale voordeelen aan hoogeren levensstandaard, korteren
arbeidstod, betere arbeidsvoorwaarden  e. d. wordt geacht  ruim-
sehoots op te wegen tegen het euvel van de werkloosheid.

Deze argumentatie traeht tenslotte het probleem van de uit-
sehakeling en het ontnemen van de arbeidersgelegenheid terug te
brengen tot de vroeger reeds bestreden quantiteitsverhoudingen.
De diepere grond, die in dezen gedachtengang sehuilgaat, komteigenlijk hierop neer, dat men den arbeid voor een last houdt
en vermindering of bevrijding daarvan aanziet voor een goed. 2)
Is deze, vooral in socialistisehe kringen verbreide opvatting in
overeenstemming   met het hooge karakter   van den arbeid 1

1)   VgL   v. d. W a e r d e n in Praeadviezen  Ver.  v.   S.  en  S.  1933  blz.   71.
2) Voor hetgeen onder het goede moet worden verstaan wordt verwezen

naar B e y s e n s. Ontologie   blz.   79 en C o b b e n h a g e n in Praeadviezen
Ver. v. S. en S. blz. 26.
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Zeer zeker gaat iedere arbeid met offers of moeite gepaard.
Al wat onze vaardigheid te boven gaat, is moeilijk. Het vormen
van het concept van wat men gaat doen, de weerstand van de
materie, die men wil bewerken, worden moeiliiker naarmate het
plan ingewikkelder en de natuur van de stof taaier is. Maar
uit de erkenning, dat de arbeid moeite en offers met zieh brengt
en dat deze aan zon vruehten wordt afgemeten om eeonomiseh
te heeten, volgt nog niet, dat de arbeid zelf een last is. De fout
in de redeneering is, dat een bepaald begeleidend versehiinsel van
den arbeid, de arbeidslast, voor diens wezen wordt gehouden.
Het gevolg daarvan is, dat de opheffing van den last, waarmede
arbeid thans onvermiidelijk samengaat, voor goed wordt ver-
klaard. Evenwel de menseh is niet tot inspanning, maar tot het
geluk geboren. 1)

Behalve dat aan het juiste karakter van den arbeid wordt
voorbijgegaan, wordt een verdere fout gemaakt door iets op
subjeetieve onlustgevoelens tot goed te verheffen. Deze fout
wordt niet weerlegd door er op te wijzen, dat de arbeid ook
lust en vreugde sehenkt, want ook dan wordt de karaktertrek
van den arbeid in psyehisehe gevoelens gezocht. 2)

Evenmin komt men er door den arbeid als een noodzakeliik
kwaad tengevolge van de erfzonde voor te stellen. Dan ook ware
de arbeid zelf een last. Deze voorstelling moet eveneens als on-
juist worden aangemerkt. Arbeid en arbeidslast worden weer
door elkaar gehaald. Want zoo het al niet in het goddelijke
plan was opgenomen, dat de menschen zouden lijden en sterven,
dan toch tenminste, dat zij moesten werken, ook in het paradijs. 3)
De arbeid is dia noch een kwaad, noch een last.

De  arbeid is, zooals G i l l e t  zegt, het normale  spel  van  de
natuurliike aetiviteit van den menseh. 4) De uitoefening van deze
werkzaamheid kan evengoed op geestelijk als op lichamelijk ge-
bied plaats vinden en iedere arbeid behoeft ook niet economisch
te zijn. Bij deze onderseheiding van den arbeid moet men er wel
op bedaeht zijn, dat de geestelijke arbeid hooger staat dan de

1)  G i l l e t  in  Semaines  Sociales   1929  blz.   90  en  91.
9  C o b b e n h a g e n in Praeadviezen  Ver.  v.  S.  en  S.  1933  biz.  27.

D   G i l l e t in Semaines Sociales   1929   blz.   90   en   91.

4)   G i l l e t in Semaines Sociales   1929   blz.   90   en   91.
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liehamellike of economische, aangezien de geest niet aan de
stoffelijke voortbrenging ondergesehikt is.

W e v e    typeert het goede   van den arbeid als volgt:     „De
arbeid is een natuurliik en zedelijk goed, omdat hii een uiting
is der redeliike, zieh zelf besturende persoonlijkheid, een uiting
van   's mensehen heersehappij   over  de stoffeloke dingen; verder,
omdat hij dient om in ieders noodzakellike behoeften te voorzien
en omdat het werken den mensch vervolmaakt, hem behoedt voor
de gevaren der ledigheid en hem, in verre navolging van God
zelf, op ziin wijze doet medewerken tot ontwikkeling en instand-
houding der gesehapen dingen". 1)

De algemeene conelusie, die uit het voorafgaande voortvloeit,
is deze: belemmering of verhindering van de gebruikmaking van
het werkvermogen van den menseh druiseht in tegen ziin wezen.
lijke, menscheliike natuur. Een maatschappelijke organisatie, die
het den menseh duurzaam onmogelijk maakt om datgene te doen,
wat hij noodzakelijk volgens zijn menschelijke natuur moet ver-
riehten, kan bijgevolg ethiseh niet ziin geoorloofd.

Het zal duidelijk zijn, dat dit alles de dingen in abstracto
aangaat. In het werkeltike leven komen de geestelijke, lichameltike
en eeonomisehe arbeid bij den menseh naast elkaar voor. Hetgeen
opvalt, is het overwegen bo het gros van de werkers van den
economisehen, meestal stoffelijken arbeid, hetzii uit noodzaak voor
het materieele bestaan, dan wel uit zueht naar grootere materieele
behoeftebevrediging. Het is geheel overeenkomstig de menseheliike
natuur en daarom goed, indien de menseh er naar streeft den
arbeid voor de stoffeliike produetie tot een minimum te beperken,
mits de vrtie tod dan ook gebruikt worde om de liehameltike
en geestelijke faculteiten te riehten op andere en hoogere

goederen.
De verwerkelliking van dit ide6ele streven is in het praktisehe

leven bij het overgroote deel der mensehen gebonden aan een
bepaalden graad van ontwikkeling, cultuurpeil en karaktersterkte.
Dat de bereikte graad in den huidigen tlid voldoende zou zijn

1)   W e v e i n het artikel „Arbeid "i n    d e „Katholieke Encyclopaedie ".
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om van de mensehen te verlangen zich geheel te geven aan de
ontplooiing hunner kraehten in het zooveel moeiliiker te bewerken
en te beheersehen gebied van den geest, wordt door gezaghebbende
mannen ten stelligste ontkend. 1)

In dit verband  is de uitspraak van H e n r i B e r g s o n,  dat
de materieele vooruitgang op zieh zelf nog niet automatiseh een
verhooging van het moreele niveau van den menseh tengevolge
heeft, van belang   om   hier te worden weergegeven:   „Si   le
dixneuvi8me siJele a donn6 un merveilleux essor aux inventions
m6eaniques, trop souvent il a eru que ces inventions, par la seul
accumulation de leurs effects matdriels, eldveraient le niveau
moral du genre humain. L'exp6rienee a montr6, au contraire,
de   plus   en   plus,   que d'un d6veloppement de l'outillage social   ne
saurait sortir automatiquement un perfeetionnement moral des
hommes vivant en soei6td,  et  meme qu'un aeeroissement des moyens
matdriels dont l'humanit6 dispose peut prdsenter des dangers   s'il
n'est pas accompagne d'un effeet spirituel correspondant". 2)

Een onderseheiding in werkloosheid en vroen tiid, zooals die
zoo gaarne wordt gemaakt, is dan ook een fietie, zoolang de
stand van zaken voor de massa van de mensehen de ontwikkeling
der natuurlijke vermogens in den vrijen tijd niet toelaat. De
quaestie van den vriien tijd is daarmede zelf tot een ernstig
probleem geworden, n.1. dat van een behoorliike gebruikmaking
ervan. Daarbii komt nog, dat deze onderseheiding de veronder-
stelling inhoudt van een andere economische organisatie, in welke
het prestatiebeginsel door het behoeftebeginsel is vervangen.
Zoolang eehter de eeonomisehe organisatie op het prestatiebeginsel
is opgebouwd, zal men aan de werkloosheid de beteekenis moeten
heehten van vrlien tod, die in degenereerende ledigheid moet
worden doorgebraeht.

Indien derhalve de omstandigheden in de praktijk van dien
aard zon, dat de meeste mensehen voor de uitoefening van hun
natuurlijk werkvermogen ziin aangewezen op het produetieproees
en bij uitschakeling uit het produetieproees hun faculteiten niet
op andere wijze kunnen ontplooien, is een toestand van werkloos-

1)  Vgl.  C o b b e n h a g e n  in  Praeadviezen  Ver.  v.   S.  en  S.   1933  blz.   28.
2) H e n r i B e r g s o n. Discours    A    0310,    Al'occasion    de la remise    du

prix NobeL Geciteerd bij D u t h o i t in Semaines Sociales   1929   blz.   58.
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heid bezwaarlijk voor den mensch een goed te noemen. Een maat-
schappelijke economische orde, die als gevolg van de rationalisatie
een toestand van blijvende werkloosheid met zieh voert, is dan
uit dezen hoofde verwerpellik.

Uitschakeling beteekent tevens, en hiermede wordt het tweede
gevolg van de rationalisatie aangeroerd, het doen ophouden van
de gewone bron van inkomsten voor de werkloozen. De niet
eonsequente doorvoering van het eeonomisehe prestatiebeginsel in
de bestaande maatsehappii ofwel de invoering van andere be-
ginselen kan eehter aan dit tweede bezwaar tegemoet komen of
dit zelfs geheel opheffen. Hiermede heeft men eehter niet meer
aangetoond, dan dat het voor de gevolgen van de rationalisatie
niet onverschillig is in welke eeonomisehe orde de rationalisatie
plaats heeft en dat de actueele maatsehappelijke orde haar wezen
medebepaalt. Maar het eigenlijke bezwaar, het ontnemen van alle
arbeidsgelegenheid in den ruimen zin aan de uit het produetie-
proces gestootenen, is daarmede geenszins te niet gedaan.

Dit fundamenteele bezwaar wordt evenmin verkleind door het
laatste gevolg van de rationalisatie, de produetie-vermeerdering.
Op zieh zelf genomen strekt zij tot het welzon van den menseh.
De vraag is, of zij nu ook goed is voor den menseh in de werkelok-
heid. 1)

Om aan dezen norm te voldoen, zal de productievermeerdering
aan het haar gestelde doel moeten beantwoorden. Dit doel is
middet-z<in in de reeks van doeleinden, die den mensch zijn ge-
steld ter bereiking van de hoogere vervolmaking. Het eeonomi-
sche rationalisme heeft echter, zooals voorheen werd uiteengezet,
tot een materialistisehe opvatting van het produetieproces geleid.
Deze opvatting heeft zieh afgewend van de ware doeleinden van
de produetie en den arbeid. In de plaats daarvan heeft zii de
produetie tot zelfdoel verklaard en de onbeperkte vermeerdering
van de riikdommen tot haar einddoel verheven. Zoo ook heeft
Zij den menschelilken arbeid aan het alles beheersehende winst-

9 V i a l a t o u x heeft  in z jn voordracht  voor  de  Sem.  Soc.  1931,  over
„Primautd    du    spirituel   dans les affaires" een heldere uiteenzetting    ge-
geven   van   „La fin propre des affaires"   en   „La fin ultime des affaires".



152

streven ondergesehikt gemaakt en tot een koopwaar en een last
verlaagd. Van doel werd de mensch vernederd tot middel van
de productie en aldus werd aan de ontwikkeling van de mensche-
lijke persoonRjkheid van het individu op grove wijze te kort
gedaan. 1)  Ook voor den werknemer kreeg de arbeid uitsluitend
het karakter van middel om zich te verrtiken. Het menscheltike
geluk van den werker werd daardoor aan ziin materieele wel-
vaart opgeofferd, welke toeh sleehts voorwaarde voor het ware
geluk kan ziin.

Aan deze materialistisehe opvatting van het geluk, dat voor
de groote menigte biina uitsluitend bestaat in een physiek weizijn,
worden enge grenzen getrokken door de grtize eenvormigheid van
de genoegens, welke toeneemt naarmate zii meer aan de mechani-
seering worden onderworpen. G i l l e t teekent deze afstomping
treffend als volgt · L'uniformit6 des gouts,     comme     on     l'a"

justement observ6, et l'obsession     de la mdeanique     ramdnent
l'homme    A    une conception enfantine et passive,     c'est    A    dire
essentiellement proktarienne du bonheur, d'un bonheur   d'oft    les
joies proprement humaines, celles de l'esprit   et du eoeur,   sont
A peu prA bannies. Meme la jouissance mat6rielle porte avec
elle sa sanction. En supprimant l'effort, elle n'enriehit    ni    ne
fortifie la personne humaine.    De la l'effroyable ennui et l'espace
de folie qui aecompagne toujours les hommes comblds par la
fortune quand     ils    n'ont ni refuge intelleetuel, ni ressources
morales" 2)

Wanneer door de gejaagdheid in het economisehe leven en de
ontzielde wereld van de teehniek, die den menseh omringt, de
geest zoo murw is gemaakt, dat aan de groote massa van het
volk eenvoudig de kraeht ontbreekt voor de persoonliike vorming
van een eigen leven en de mensehen dankbaar zijn als de alles-
verzorgende industrie nu ook de leegte van den vrijen tud met
haar produeten vult, is productievermeerdering bezwaarlijk meer
een   goed te noemen. 3)

0 G i l l e t heeft een uitvoerige uiteenzetting gegeven  van het probleem
van de rationalisatie met betrekking tot de ware doeleinden van de pro-
ductie, waarnaar wordt verwezen. „Les fins de la production et du travail
dans l'ordre social chrdtien".   Sem.   Soc.    1929.

2)  G i l l e t in Semaines Sociales   1929  blz.  90.
3)   Vgl. J o s e p h blz. 46.
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In welke riehting een maatschappij moet afglijden, die aan de
productie en den arbeid niet meer de ware doeleinden weet aan
te wijzen, maar die zieh alleen door materialistisehe beweegredenen
laat voortstuwen, teekent zieh in den huidigen tijd seherp af.
Zag men niet hoe in de na-oorlogsche jaren de drang naar
meehanisatie en automatisatie van het productieproces de pro-
ductie steeds hooger deed opvoeren 7    En werd daartegenover  niet
getraeht bij afnemende uitbreiding van den afzet naar buiten het
evenwieht te houden met het verbruik door de begeerten naar
levensbehoeften van den binnenlandsehen consument met inten-
sieve reelameeampagnes, afbetalingssystemen e. d. steeds meer te
prikkelen ?      Bij de relatief snellere verzadiging met uniforme
massaprodueten, het toenemende rationalisatietempo en het
groeien van de ook weer serieprodueten vervaardigende, nieuwe
industriean ten koste van de oude Konden tenslotte de gewraakte
gevolgen van overeapaciteit, onderconsumptie, inkrimping der
produetie en werkloosheid niet uitblijven. De zoo geschapen
blijvende rationalisatie-werkloosheid doet ongetwiifeld de breede
laag van werkloozen niet deelaehtig worden aan een eventueele
productievermeerdering, waaraan zii juist het meest behoefte
hebben. Een toestand waarbii het mogellik is om eenerzijds de
vermeerdering van de rijkdommen op te stapelen in de handen
van enkelen, terwijl anderzlids een breede laag van het volk het
noodzakelijke ontbeert, is dan ook in strijd met de sociale reeht-
vaardigheid 1)  en moet uit dezen hoofde worden afgewezen.

De productievermeerdering onder het huidige eeonomisehe stelsel
leidt derhalve zeker niet tot vergrooting van het levensgeluk en
de welvaart van alle mensehen en is daarom geenszins een goed
te noemen.

Uit het voorafgaande mag worden besloten, dat de rationalisatie,
alleen geleid door het absolute streven naar hoogste rentabiliteit
in de ondernemingen, om hare gevolgen in de werkelijkheid van
de bestaande economische orde vanuit het gezichtspunt van het
algemeene eultuurdoel van den mensch in strijd is met het alge-
meene welziin en derhalve als zedelilk niet goed moet worden

') VgL Quadragesimo Anno blz. 75 en 76.
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verworpen. Indien nu de rationalisatie, die toch op zich zelf een
goed moet worden geheeten, ter wille van hare maatsehappelijke
gevolgen in een bepaalde economisehe orde als niet wenseheliik
moet worden afgewezen, volgt daaruit de noodzakeliikheid van
het voork6men van die gevolgen. De rationalisatie, wil zij aan-
spraak maken op het werkelijk rationeel-ziin in den vollen zin
van het woord, zal niet haar einde mogen vinden in de organisatie
van de teehnisehe, psyehologisehe en eeonomisehe factoren van
het productieproees alleen, maar zij zal tevens voort moeten
schrtiden naar de gebieden van de soeiale en moreele orde. Hoe
die gevolgen moeten worden voork6men, m. a. w. welke  de voor-
waarden moeten zijn om tot een oplossing van het voor den
huidigen tijd zoo brandende probleem van de rationalisatie-
werkloosheid te geraken, zal in het laatste hoofdstuk worden be-
handeld.



VIJFDE HOOFDSTUK.

DE VOORKOMING VAN
DE RATIONALISATIE-WERKLOOSHEID.

I.

Het vraagstuk van de temporiseering is de kern van het probleem
van de voorkoming van de rationalisatie-werkloosheid.

De conelusie over de noodzakelijkheid van de voorkoming van
de rationalisatie-werkloosheid leidde tot de vraag, hoe de voor-
waarden moeten zijn ter bereiking van dit doel. In het algemeen
kan op grond van de voorafgaande beschouwing op deze vraag
worden geantwoord, dat die voorwaarden de hiIrarchie en de
synthese van de in verband met de bevordering van het algemeene
welzijn aan den arbeid en de produetie te stellen doeleinden
moeten mogelijk maken. Hoe die voorwaarden er onder het
bozondere opzieht van de voorkoming van de rationalisatie-
werkloosheid uit moeten zien, zal aan de hand van de ervaring
moeten worden nagegaan.

In de vorige hoofdstukken werd reeds geeonstateerd, dat het
huidige probleem van de blijvende rationalisatie-werkloosheid
eigenliik neerkwam op het onvermogen van de tegenwoordige
economische organisatie om het evenwieht tusschen de productie
en de consumptie bliivend te handhaven. Deze duurzame ver-
storing van het evenwieht was in hoofdzaak te wijten aan het
versehil in tempo tussehen de productie en de consumptie.
Opheffing van de divergentie in tempo zal derhalve beteekenen
een definitieve voorkoming van de rationalisatie-werkloosheid.
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Het voorkomen van de rationalisatie.werkloosheid zou daarmede
Zijn geworden een quaestie van temporegeling van het eeonomische
leven. De vraagt rijst daarom, wat onder die temporegeling is
te verstaan.

Bij de besehouwing van het versehil in voorwaarden van vroeger
en thans, waaronder het rationalisatieproces zieh afspeelt, werd
op een tegenstelling in kenmerken gestooten, die bij het onder-
zoek wellicht dienstig kan zijn.

Vroeger, zoo werd vastgesteld, was de regeling van de ratio-
nalisatie geheel vrij gelaten. De dynamisehe factoren van het
economisehe productieproces konden zieh in een gelijk tempo
vrijelijk ontwikkelen en de produetie paste daarbij aan den afzet
aan. Tegenwoordig daarentegen zijn de dynamische factoren in
het huidige bestel zeer in hun werking vertraagd. De produetie
is te groot geworden voor de koopkraehtige vraag en rationalisatie-
werkloosheid heerseht allerwegen. In het eerste geval is er even-
wieht tussehen de tempi van de rationalisatie en van het verbruik
dank zii de versnelling van de dynamische factoren. Waar het
dus bij de temporiseering op aankomt, is eenerzods de regeling
van het tempo van de rationalisatie vrijlaten en dan de dynami-
sehe factoren in een gelijk tempo versnellen of anderzjids het
tempo van de rationalisatie vertragen in verband met de verlang-
zaamde werking van de dynamische faetoren van heden. Het eene
element van de tempo-regeling is gelegen in het verwekken van
dynamisehe kraehten om de insehakeling van de door de invoering
van arbeidbesparende methoden uitgesehakelden zooveel mogelijk
te bevorderen. Het andere element houdt in de remming van het
tempo van de rationalisatie bij haar invoering ter voorkoming
van de eeonomisehe en soeiale gevolgen.

De in het algemeen te bepalen riehtlijnen voor»de voorkoming
van de rationalisatie-werkloosheid zullen derhalve op deze twee
elementen moeten rusten ofwel op een combinatie van beide. Bij
de toepassing in de werkelijkheid zal de keuze van 66n dezer
mogelijkheden worden bepaald door de eonerete omstandigheden.
In het vervolg zal eerst op de theoretisehe mogelijkheden worden
ingegaan, om tenslotte met eenige suggesties omtrent de practi-
sche toepassing te besluiten.
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I[.

De versnelling van het tempo van het verbruik door
opwekking van dynamische factoren.

1. De mogeliikheid van verhaasting der dynamische factoren
door 6871 actieve conjunctultr-politiek.

In het tweede hoofdstuk werd uiteengezet hoe in de vorige eeuw
de aanpassing werd verkregen van de door de techniek in be-
weging gebraehte natuurkraehten aan de economisehe behoeften-
voorziening. Weliswaar werd het economische evenwieht sleehts
in het algemeen genomen en over een langere periode gezien
bereikt, maar het moet worden erkend, dat de maatsehappij er
in geslaagd was de teehnisehe en de eeonomisehe krachten aan
elkaar te doen aanpassen. Een reeks van omstandigheden trad
op, die 't het eeonomisehe leven vroeger mogelijk maakte om in

op te wekken voor een daarbij behoorende behoefte-voorziening.
antwoord op de productievermeerdering in gelijk tempo kraehten

Ook is in het tweede en derde hoofdstuk nader uitgewerkt hoe
in dezen meer stabielen toestand geleidelijk verandering is ge-
komen en hoe door wijziging van de economische voorwaarden
er een vertraging in het optreden van de dynamisehe factoren
is ontstaan, die steeds verder van dit evenwieht afdroven.
Eveneens is aldaar vast komen te staan, dat de rationalisatie
onder het huidige bestel uit zichzelve niet vermag de voorwaarden
te ontwikkelen, die noodig zijn voor de wederinsehakeling van de
door haar uitgesehakelden in het productieproees.

De vraag is nu, waar de rationalisatie odder de huidige om-
standigheden in zieh niet het vermogen bezit dynamische kraehten
in de maatsehappij Op te roepen en een versnelling van het tempo
van deze kraehtsopwekking van de ondernemingsgewlize produetie-
organisatie onder de huidige verhoudingen evenmin te verwachten
is, of het niet mogelijk is op andere wlize de dynamische faetoren
te verhaasten.

De maatregelen en de suggestie op het gebied van de versnelling
van de dynamisehe krachten in het eeonomische leven, om daar-
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mede te komen tot een aetieve bestriiding van het werkloosheids-
vraagstuk,  zijn  talrok. 1)

Er is biina geen land, dat er niet toe is overgegaan, vriiwillig
of gedwongen, om de werkloosheid in een of anderen vorm van
expansie-politiek te Rif te gaan. De vormen, waaronder die politiek
wordt nagestreefd, ziin uiteenloopend en zii komen in verschillende
combinaties voor. Zij hebben vriiwel alle dit met elkaar gemeen,
dat zij de geldcireulatie bevorderen en dat de koopkraehts-
inspuiting gelliktiidig op een bepaald moment massaal optreedt
om   de „vicieuse eirkel" van verminderde inkomens - mindere
vraag - mindere produetie - verdere vermindering van inkomen
te doorbreken. 2)

De gelijktijdigheid van het inzetten van de beweging vereischt
een georganiseerd optreden van de ondernemers. Deze gemeen-
sehappelijke actie van de ziide der ondernemers is ten tijde van
depressie niet gegeven. Evenmin zijn dan aanwezig de voor-
waarden voor de gunstige ontwikkeling in die riehting. Bij
ontstentenis van de voomvaarden blijft de mogelijkheid over, dat
de staat zelf de voorwaarden sehept en daardoor het bedrilfsleven
weder op gang brengt. De staat zal den stoot moeten geven. Het
verriehten van de eerste stootbeweging ziet men thans in bijna
alle industrieele landen door den staat gesehieden. Deze het
bedrijfsleven animeerende overheidsfunetie wisselt van de deva-
]uatie van de munteenheid, het verleenen van voorsehotten voor
den landbouw en woningbouw, de politiek van steun, publieke
werken en bewapening, het voeren van een actieve handels-
politiek met het wapen van de contingenteering en van de tarieven,
de vrligevige erediet-politiek van lage rente met de mogelijkheid
van herdiseonto en garantie, het gezond maken van het hypothe-

1) Weliswaar gelden zij meestal de werkloosheid in het algemeen en niet
in het bUzonder de rationalisatie-werkloosheid. De vermenging van de
rationalisatie-werkloosheid met structureele en/of conjunctureele werkloos-
heid heeft verschillende redenen: de rationalisatie-werkloosheid    is    niet    of
zeer moeilijk uit het thans ter beschikking staande statistische materiaal
te isoleeren;  zU komt in de praktijk ook vermengd met de andere categorieon
van werkloosheid voor en bovendien beinvloeden eonjunetureele en structu-
reele versehuivingen elkaar.

2)   V g l.T i n b e r g e n  in   Tijdschrift   van   den Nederl. Werkloosheidsraad
Nr. 89, 1934 en Rapport du Directeur, Hoofdstuk 2.
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eaire erediet en van het bankwezen tot de renteeonversie en de
belastingpolitiek toe. Allemaal even zoovele maatregelen om langs
versehillende wegen te geraken tot de vermeerdering van koop-
kracht, de ontdooiing van het bevroren economische leven en het
in eireulatie brengen van opgepotte betalingsmiddelen met het
doel de werkgelegenheid te vergrooten. De andere weg om tot
een verlevendiging van de industrieele en eommereieele bedriivig-
heid te geraken, is de politiek van de deflatie met daarbii be-
hoorende rente-, prijs-, loon- en huurverlagingen, eens met zoo
weinig sueees door de z.g. „goud-landen" bewandeld.

In het midden latend, wat het effect en de omvang van elke
van deze maatregelen op zieh of in verband met elkaar zijn en
of zij bii den huidigen stand van de economisehe statistiek vol-
doende nauwkeurig kunnen worden gekend, kan hier worden
volstaan met de constateering, dat elk der maatregelen, hetzij
direct of indirect, de conjunetuur kunnen beinvloeden. Zoo kan
conjunetuurverbetering bijvoorbeeld even goed worden nage-
streefd door het uitvoeren van openbare werken op groote schaal
als door devaluatie of door loon- en renteverlaging. Waar het
bij het nemen van maatregelen door de overheid voor de aetivee-
ring van de werkgelegenheid op aankomt, is de qualitatieve en
quantitatieve analyse van het economische leven, om te weten, wat
de terugslag zal ziin van den eenen economisehen maatregel op
den anderen en van alle op elkaar. De voor- en de nadeelen van
elken vorm van economische politiek zullen, zooveel mogelijk ook
quantitatief, voor de keuze-bepaling van de te treffen maatregelen
tegen elkaar dienen te worden afgewogen. De duur, binnen welken
de versehillende economische grootheden een rol spelen en het
tiidstip waarop, de volgorde in den Rid daarbij, alsmede hull
onderlinge verbondenheid  en hun sterkte hebben, zooals T i n b e r-
g e n heeft aangetoond, een uiteenloopende beteekenis   voor   de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. 1)

Het vraagstuk van de activeering van het bedrijfsleven zou
derhalve midden in het probleem van de conjunctuurbeheersching
voeren, hetwelk hier niet aan de orde is.

1) VgL T i n b e r g e n in Praeadviezen  Ver.   v.   S.  en   S.   1936  blz.  62  en
in Voordracht voor het Algemeen Verbond voor Accountants over Con-
junctuurbeheersching.
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2. Het overblijven van een z.g. harde kern van werkloosheid
niettegenstaande de actieve Conjunctultr-politiek.

De vraag is eehter, of met een aetieve eonjunetuur-politiek ook
de z.g. harde kern van de werkloosheid kan worden weggenomen,
want over het effect van de conjunctuurbeheersching is men het
onder de economisten ook weer niet eens. Sommige eeonomisehe
sehriivers houden staande, dat de expansiepolitiek zoover is op
te voeren tot alle werkloosheid is verdwenen. Nederland zou,
volgens G o u d r i a a n, de voornaamste voorstanders  hier  te
lande van deze opvatting, die werkloosheid bezitten, die het
zelf    verkiest.  1)       De economisehe aetiviteit zou zonder limiet    ziin,
omdat de vraag van nature onbepaald is. Het eenige wat noodig
ware om de aanwezige potentieele productiecapaciteit in gang
te zetten, zou zijn het seheppen van koopkraehtige vraag onder
initiatief van de regeering. Eenerziids dwingt de ontwikkeling
van de produetieve kraehten tot meer verbruik en anderziids
liggen kapitaal en menschelijke arbeidskracht braak en hunkeren
om gecombineerd te worden met de kraehten der natuur tot
nuttige dingen voor de bevrediging van dikwijls de allernood-
zakelijkste behoeften van de mensehen. Elke werkloosheid zou
derhalve bestreden kunnen worden door het seheppen van de
noodige koopkrachtige vraag en het seheppen van deze koop-
kraehtige vraag zou altild geoorloofd zijn als er werkloosheid is.
De stabiliseering op het gewensehte niveau van de activiteit van
het economisehe leven zou volgens door de overheid te stellen
regelen meehanisch-automatisch moeten verloopen,  d. i.  in  be-
weging gebracht door het vrije spel der krachten en in zeer
geringe mate afhankelijk van een bepaalde persoonliike leiding.
Want natuurlike evenwiehten zouden eerst tot hun reeht
komen in een eeonomiseh milieu, dat is bevriid van plotselinge
storingen. 2)

Daarentegen zijn andere eeonomisten van meening, dat een
groot deel der werkloosheid niet door conjunetuurmaatregelen
alleen kan worden weggenomen. Voor hun standpunt pleiten
zoowel de argumenten van hen, die de zuiver conjunctureele op-

1)  G o u d r i a a n in Praeadviezen  Ver.   v.   S.   en   S.   1937   blz.   1   e.v.
2)  VgL   G o u d r i a a n in Praeadviezen   Ver.   v.  S.   en  S.  1937  bk   1  e.v.
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lossing onvoldoende aehten als de feiten, met name de toestand
van de werkloosheid in de versehillende landen tiidens de hausse.

Ten aanzien van de argumenten kan er allereerst op gewezen
worden, dat de veronderstelling van het onbeperkt zijn van de
vraag missehien wel in abstraeto kan worden gesteld, maar in dewerkelijkheid niet opgaat.

Evenmin is in conereto de aan den snelleren vooruitgang aan
te passen stimuleering van het verbruik om hierna te noemen
redenen onbegrensd. 1) Ook worden de gevaren   van    de   daar-
voor benoodigde zeer belangrijke eredietscheppingen niet denk-
beeldig geaeht, waarover later. 2)

Vervolgens is het niet vanzelfsprekend, dat het productie-
middelen-apparaat automatiseh in de goede riehting zal blijven
groeien en dat aan deze uitzetting een juiste inkomenverdeeling
of -besteding automatiseh zal aanpassen, aangezien in de huidige
op hoogste rentabiliteit geriehte eeonomisehe orde het automatisme
om eerder uiteengezette redenen heeft verzaakt.

Maar vooral is de menseheltike arbeidskracht in conereto niet
homogeen, maar heterogeen en aan plaats en bedrijf gebonden.
Daarom zijn de braakliggende arbeidskraehten ook niet wille-
keurig eomplementair aan de andere productiefactoren. Daarom
is het vraagstuk van de wederinsehakeling van de door de arbeid-
besparende teehniek uitgestootenen zoo belangriik en daarom zijn
ook de oorzaken van het werkloos-ziin niet onversehillig en alleen
van aeademisehe waarde voor de oplossing van het werkloosheids-
vraagstuk.

Juist in verband met de uiteenloopende oorzaken van de werk-
loosheid moet ook de methode voor hare bestrijding anders zon.
De voorstanders van de theorie, die in de verdere stimuleering
van de conjunctuur het eenige middel tegen de werkloosheid zien,
willen dezen ramp keeren door haar in hare gevolgen te treffen.
Daarentegen wensehen de aanhangers van de andere opvatting
het kwaad in zijn oorzaken te bestroden. Het is duidelijk, dat
een therapie, die aan het oorzakeltike verband welbewust voorbij-
gaat, omdat dit niet empiriseh waarneembaar is, er ook toe moet

,) Vlg. blz. 170.
2) Blz. 184.

11
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komen het onderzoek naar de betrekkingen en den omvang van
de rationalisatie en de werkloosheid ten behoeve van de bestrijding
van deze laatste steriel te aehten. Evenwel als de rationalisatie
oude kraehten loeaal en in bepaalde branches uitstoot in tegen-
stelling tot de conjunetuur, die de jonge arbeidskraehten meer
gelijkeltik over het heele bedrijfsleven opneemt, 1)  dan is het niet
in te zien, dat een aetiveeringspolitiek juist de oude krachten
weer in het productieproces automatiseh zal doen terugkeeren.
Een beroep op de mogelijkheid van herseholing en herdistributie
van arbeidskrachten moet worden afgewezen, daar deze in een
in prineipe vrije huishouding niet van zelf en zeer moeilijk gaat,
zoo niet grootendeels onmogelijk is.

Niet alleen op grond van de argumenten moet de aetieve
eonjunetuurpolitiek als het uitsluitende middel voor de bestrijding
van de werkloosheid worden verworpen. De onvoldoendheid van
deze oplossing wordt eveneens door de feiten bevestigd. Het
rapport van D a v i d W e i n t r a u b  over de „Unemployment  and
Increasing Productivity"     aan „The National Resources     Com-

mittee",  komt  de naar voren gebraehte argumenten,  zii het onder
restrietie van de onvoldoendheid der besehikbare gegevens, voor
de V. S. A. in feite bevestigen.2) De bevindingen van het rapport

komen op het volgende neer. De vlueht van de produetie in de
gunstige jaren van opgaande eonjunetuur, 1920-1929, is in het
lieht van de toenemende produetiviteit en den groei van het
arbeidsaanbod onvoldoende geweest om de besehikbare mensche-

lijke arbeidskraehten op te nemen. Het resultaat was een om-
vangroke werkloosheid gedurende deze geheele periode, ver-
moedelijk in hoofdzaak aan den teehnisehen vooruitgang toe te
sehrtiven. Deze werkloosheid, die voor het topjaar 1929 nog op
10 % van het besehikbare arbeidsaanbod in manjaren wordt be-
rekend, 3) zoude  nog veel aanzienliiker zijn geweest, indien   in  dit

todvak de snelle groei van de diensten geen nieuwe werkgelegen-

9  Vgl.  v. d. W a e r d e n in Praeadviezen  Ver. v. S. en S. 1937  blz. 15 e.v.

2) W e i n t r a u b. Unemployment and increasing   productivity.
3)  a. b.  blz.  14/17.   N. B.  in  de  berekening  van het aanbod  is niet alleen

de goederenproductie opgenomen, maar ook ,c1e diensten in den breeden zin
van het woord, omvattende handel, verkeer, hotel- en ontspanningswezen,

persoonlijke en huiselijke diensten, etc.
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heid hadde geopend. De beroepseisehen van de diensten weken
zoo zeer van die van de basisindustrieiin af, die in werkgelegen-
heid achteruitgingen, dat het uitermate onwaarsehijnliik moet
worden geaeht, dat alle in deze industrieidn ontslagen arbeiders
nieuwe betrekkingen verwierven in de diensten. Om een idee te
geven van den daaruit voortvloeienden omvang van her-aanpassing
voor den arbeider noemt het rapport het een indrukwekkend feit,
dat gedurende de bloeiperiode 1923-1929 gemiddeld van elke
20 arbeiders er 66n elke twee jaren was gedwongen om een nieuwen
werkkring te zoeken, in tegenstelling tot de periode 1899-1914,
toen gedurende elk vijfjaarlijkseh interval er 66n op elke 50 man
van betrekking veranderde.  1)     Bij deze her-aanpassing verloren
de jongere arbeiders minder aan beroepsstand en verdiensten, wijl
zii minder te verliezen hadden, dan de gesehoolde arbeiders. De
groep van den middelbaren leeftiid vond het gemakkelijker een
behoorlijke herbeziging te verwerven  dan de oudere arbeiders;  de
vrouwen slaagden daarin gemakkelijker dan de mannen, maar
leden daarbij grootere verliezen aan inkomen. De arbeiders, die
een plaats vonden, verkregen die hoofdzakelijk in andere be-
roepen en industrieitn dan waarin zij vroeger werkzaam waren
geweest. De werkloosheid,   die   in deze „goede" jaren   een   duur
van 66n jaar en meer vertoonde, varieerde over een viertal ver-
sehillende, uitgebreide onderzoekingen  van  7  tot  13 %  van het
aantal werkloos gewordenen.

Ook Zweden, hetwelk doorgaat voor een land, in welk men
met de expansie-politiek merkwaardige resultaten heeft weten te
bereiken, is niet erg gerust op het effeet van de politiek voor
de volledige verdwijning van de werkloosheid. Dit moge blijken
uit de passage van de troonrede van 1936, waar gesproken wordt
over de onbevredigende wijze, waarop het vraagstuk van de
werkloosheid tot dusver is opgelost. Want, zoo heet het daar,
„en d6pit du fait que l'industrie et le commerce su6dois paraissent
non seulement s'6tre remis    de la crise et avoir raffermi    leur

')   Deze   cijfers    ziin    nog   te   gunstig,    daar zii volgens het rapport slechts
de netto-verandering in elke industrie weergeven van de jaren, gelegen
tussehen twee opeenvolgende tellingen. Zij geven derhalve geen indruk
over andere inrichtingen of beroepsbezigingen, noeh over den omvang van
den werkelijken omzet der beroepswijziging.
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situation, mais se trouver dans certains cas en plein essor, le
„noyau irr6duetible" du eh6mage est encore notablement   plus
fort que pendant les p6riodes de prosp6rit6 deonomique des dix
ann6es  qui ont suivi  la  fin de guerre". 1)

Volgens W a g e m a n n  is in biina geen enkel  land  de
werkgelegenheid, hoe groot ook de eonjunetureele opleving zii,
zelfs ook maar ongeveer in dezelfde mate toegenomen als de
industrieele produetie. Hii wiist in het blizonder op Groot-
Brittanniii, waar de werkloosheid op het eind van 1935 nog dubbel
zoo groot was als in 1929, ofsehoon de produetie het niveau van
toen had bereikt. Weliswaar zoudeIl de toegenomen bevolking en
het in het produetieproces treden van nieuwe soeiale lagen een
zekere rol spelen,   maar het belangrijkste aeht W a g e m a n n
toeh den invloed van de teehnologisehe werkloosheid, waaronder
hij verstaat het toenemend onbenut blijven van de arbeidskrachten
als   funetie   van de stijgende intensiviteit   van het gebruik   van
kapitaal. 2)    En  nu  mag  het  waar  zijn, dat W a g e m a n n  in
het begin van 1937 kon schriiven, dat door de gevolgde eeono-
misehe politiek in Duitsehland de werkloosheid kon worden over-
wonnen en er thans groote moeite moet worden gedaan om het
gebrek aan gesehoolde kraehten te overbruggen, even juist is het
eehter,  dat hij tevens vermeldde:  „wenn die Arbeitslosigkeit  in
10 Liindern der Welt in 1932, 23 bis 24 Million betragen hat
und heute erst auf 15 bis 16 Million zuriiekgegangen ist, so hiingt
dies zum Teil mit den Auswirkungen der Rationalisierung zu-
sammen." 3 )    Men  zou   er aan kunnen toevoegen: en ondanks  den
factor van de herbewapening.

Voor verdere gegevens  moge naar W o y t i n s k y worden  ver-
wezen. 4)  Deze sehriiver toont uitvoerig met eijfers aan, hoe er
v66r den oorlog van 1914-1918 op de wereldmarkt van den
arbeid evenwicht bestond en hoe de verhouding tusschen het
tempo van de industrieele uitbreiding en dat van de rationalisatie
een progressieve industrialisatie van een op zichzelf snel groeiende

') Rapport du directeur blz. 28.
2) Vgl. W a g e m a n n in Revue 6conomique   internationale   blz.   214.

D w a g e m a n n. Ersatz von Arbeitskrliften  blz.  276  e.v.
4)  W o y t i n s k y  blz.   40  en   161.
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bevolking mogelijk maakte. De door hem uitgewerkte eijfers van
de voornaamste industrielanden in de voor-oorlogsperiode zijn met
dit  besluit in overeenstemming:

Jaarlijksche toename in
percenten van het

productie rendement
volume p. arbeider

Groot-Brittanni6 1861-1911 . . . . . . . . . . . . 1,85 0,59

V. S. A. 1869-1899............         5,6            2,3

1899--1913 ............         4,5            1,1

Duitsehland 1882--1907 ............         4,3            2,1

Ziin cijfers van de na-oorlogsperiode geven daarentegen een
geheel ander beeld:

V. S. A. 1923--1929 ............         2,9            4,8

Groot-Brittanni8 1924-1925 ............         2,2            2,7
Duitsehland 1926--1929 ............         9,0            3,1

Italia 1923--1929 ............         7,3            5,5

Tsj. Slowakije 1921--1929. ...........         6,3            3,2

Zweden 1923-1929............         5,4            4,2
Noorwegen 1923-1929 ............         4,7            5,6
Denemarken 1923-1929............         3,0            2,7
Japan 1926--1929 ............         8,7          12,1

En  ofschoon deze laatste cijfers zieh, volgens W o y t i n s k y
zelf, niet leenen tot een juiste vergelijking, wegens den korteren
duur en het omvatten van slechts een deel van den eeonomischen
cyclus, zijn zij juist, omdat de laatste aan het uitbreken van de
werelderisis voorafgaande hausse er in is weergegeven, voor ons
doel niet minder belangwekkend. W o y t i n s k i  komt  tot  het
besluit, dat voor de Vereenigde Staten, Groot-Brittannia, Japan
en Noorwegen de omvang der industrieele productie v66r de
wereldcrisis minder sterk toeneemt dan het rendement per hoofd
van de betaalde, in dienst zijnde arbeiders en dat daaruit voort-
vloeit een uitsehakeling van mensehellike arbeidskraehten in de
produetie. Deze werkloosheid noemt hij voor deze landen techno-
logiseh. Daarentegen kan hij voor Duitschland, Frankrok, Italia,
Tsjecho-Slowaklie en Zweden in genoemde periode geen sporen
van teehnologisehe werkloosheid vinden. Wel had in deze landen
eveneens uitsehakeling van arbeidskrachten plaats tengevolge van
het gebruik van machines, maar deze werd geeompenseerd door
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de productieverhooging, die de vriigekomen werkkrachten heeft
opgenomen. 1)   M. a. w. de gunstige voorwaarden  van de afzet-
verhoudingen in de hausse hebben daar de technologische werk-
loosheid nog wel kunnen bemantelen,waarsehiinl ik ook al omdat
de graad van rationalisatie toen nog, zeer zeker in sommige landen,
minder sterk zal ziin geweest dan in de industrieele meer vooruit-
gesehreden landen.

De ontwikkeling van de werkloosheid sedert het eind van 1929
sehrijft W o y t i n s k y geheel toe  aan den achteruitgang  van  de
industrieele productie ; de vermindering  van den mensehelliken
arbeid zou daarmede in overeenstemming zijn. Hij verwerpt
eehter ten stelligste de conelusie, dat de teehnologisehe werkloos-
heid van 1929 in vergelijking tot die van de werelderisis gering
en minder ernstig zou zijn te aehten tengevolge van de eeono-
misehe, struetureele en conjunetureele oorzaken. Deze stelling
baseert hij Op de overweging, dat de reeente crisis wellieht niet
die verontrustende afmetingen had kunnen aannemen, indien het
economisehe evenwieht in de wereld van tevoren niet ware ge-
schokt door een werkloosheid, die zich heeft kunnen ontwikkelen
gedurende de hoog-conjunctuur. 2) Een bljivend gedeelte van de
werkloosheid trad derhalve reeds aan den dag onder de meest
gunstige eeonomische omstandigheden. Voor de Vereenigde Staten
van Amerika beejifert W o y t i n s k i de technologisehe   werk-
loosheid in die periode op twee millioen. s)

Het geeft derhalve in verband met de keuze van de middelen
der bestriiding der werkloosheid te denken, dat ondanks de

1)  W o y t i n s k y  bk  166.
2)  W o y t i n s k y  blz.  167.    Ook L. A l b e r t   H a h n   ziet   niet   het   be-

angstigende in de conjunctureele, maar in de struetureele werkloosheid:
Ist Arbeitslosigkeit unvermeidlich 1   blz.    26.

3)  Op de berekening der productie-indices van W o y t i n s k y   valt   wel
iets aan te merken. Hoe goed daarin ook is rekening gehouden met het
demografisehe element, kleven er tenslotte dezelfde bezwaren aan van al
die wijzen van berekening, die de indices der productiviteit laten correleeren
met  die  van de werkloosheid.    C a r l S n i j d e r heeft aangetoond, dat bijna
alle typen productie-indices gewoonlijk slechts betrekking hebben op een
klein gedeelte van de totale economische krajehtsinspanning van een natie,
en nog wel op het sterk veranderlijke deel, n.1. de industrieele bedriivigheid.

(vgl. Federal Reserve Bank of New York. Measures of Industrial Growth
and their Significance in Beitdige zur Konjunkturlehre, Festschrift pag. 174,
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ontketende „hausse"-beweging het productieproces thans   niet   in
staat blijkt een belangrijk deel van de in de depressie uitge-
schakelden wederom op te nemen en dat een z.g. harde kern
van werkloozen bliivend oversehiet. Nu bestaat dit blijvende

180,    182). Een ander gegrond bezwaar    van de indices der productiviteit
is, dat met de veranderingen in de productiemethoden zelf, de ver-
bruiksgewoonten en de leeftijdssamenstelling van de tewerkgestelden geen
rekening karl worden gehouden. Gewoonlijk blijft ook nog de beteekenis
van de toename van de actieve bevolking voor het economische leven buiten
beschouwing. Ook met de statistisehe methoden, die de compensatietendenzen
op zich willen beoordeelen door een aantal bedrijveng die niet of weinig
conjunetuur gevoelig zijn, geisoleerd na te gaan, zooals V a n d e r W a e r d e n
dat heeft gedaan, kan men moeilijk vrede hebben, al kan op deze wijze wel-
licht de invloed van het conjunctureele element worden gelllimineerd. (Vgl.
V a n d e r W a e r d e n, Praeadviezen  voor  de  V.  v.  S.  en  S.  1933  en  1937).
T i n b e r g e n heeft  op het bezwaar gewezen,  dat  men  dan  niet  weet  hoe  de
reacties tusschen de bedrijfstakken onderling zijn en hoe de overige bedriifs-
takken reageeren, ook al constateert men bij eenige ervan om bijzondere
redenen geen compensatie-tendenzen. Waar het voor het meten van het
effect van de rationalisatie op aankomt, is juist de reacties van de maat-
schappij als geheel op de rationalisatie te kennen. Wil men een quantitatief
inzicht verkrijgen in de rationalisatie-werkloosheid, zoo zullen de conjunetu-
reele en/of structureele invloe(len op de werkloosheid moeten worden ge-
isoleerd onder instandhouding van de voorstelling van het geheele, zich
ontwikkelende, economische leven. BU de struetureele invloeden speelt vooral
de balans van de in. en uitvoerbeweging een rol. Indien derhalve als

studie-object kan worden gekozen een industrieel land, waarvan de buiten-
landsche handelsbeweging van ondergeschikte beteekenis kan worden geacht,
kan het structureele element daarmede als uitgeschakeld wor(len besehouwd.
De Vereenigde Staten sehonen aan dezen eiseh te voldoen. Het conjunetu-
reele element kan worden verwijderd, volgens de z.g. spanningsmethode van
Tinbergen. (Revue de l'Institut International de Statistique 1936,

p. 17B). De overblijvende rationalisatie-werkloosheid is dan de werkloosheid,
die bestaat in de zomermaanden van het jaar, waarin de conjunetuur zich

in evenwicht bevindt. Met de seizoenswerkloosheid is dan tevens rekening
gehouden. Volgens „De Nederlandsche Conjunctuur"    van   Mei    1937    was
die   evenwichtspositie   voor  de   V. 8. A.   in   1936  beveikt.    De   werkloosheid

in de zomermaanden van 1936 bedroeg volgens sehattingen van de American
Federation of Labor  OS. I. K. F.  blz. 58) minimaal  rond 9 millioen.   Na

aftrek van het overjarige minimum aan werkloosheid wegens ziekte, vaca-
tures, overgang van de eene op de andere betrekking, arbeidsgeschillen en
dergL, hetwelk volgens W e i n t r a u b op cirea 144 millioen moet worden

gesteld, (Unemployment and Increasing Productivity, b1z. 13) kan derhalve

de rationalisatie-werkloosheid globaal worden becijferd op 7% millioen.
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deel wel weer niet uitsluitend uit rationalisatie-werkloosheid, maar
ook voor een klein deel uit het constante overjarige minimum
aan werkloozen, dat zieh steeds voordoet tengevolge van de
normale schommelingen in de arbeidsverhoudingen en deels uit
de struetureele werkloosheid. Maar het dient erkend te worden,
dat een belangrijk deel van de structureele werkloosheid aan de
rationalisatie is te wiiten, daar deze, zooals werd aangetoond in
het tweede hoofdstuk, groote struetuurveranderingen heeft opge-
roepen. Indien men dus de mogeliikheid aanneemt van de op-
lossing van het probleem der conjunctureele werkloosheid door
een bewuste conjunetuurpolitiek, dan nog blijft er een omvang-
roke, duurzame werkloosheid, die met den dag toeneemt.

Het voorafgaande over de mogelijkheid van versnelling van het
tempo van het verbruik door de opwekking van dynamisehe
krachten samenvattend, kan tot het volgende worden besloten.

Tegenover de stabiliteit en het automatisehe in de aanpassing
van de technisehe en de economische krachten in de maatsehappij
van een vorige periode moet de labiliteit en het gebrek aan
werking van het zelfherstel van de aanpassing in de moderne
maatsehappij van thans worden gesteld. Zoowel de labiliteit als
het ontbreken van het automatisme zijn toe te sehrijven aan de
vertraagde reactie van de dynamisehe factoren in de maatsehappij.

Intussehen bleek de verhaasting van deze factoren middels een
actieve conjunetuurpolitiek mogelijk te zijn en een gunstigen invloed
op het herstel van het eeonomisehe evenwieht, en zoomede op
de werkgelegenheid, te kunnen uitoefenen, sedert deze bemoeiingen
met de conjunetuur voorwerp zijn geworden van zorg der door
de regeeringen te voeren algemeen-economische politiek.

Alhoewel de conjunctuurbeheersehing tot de mogelijkheden be-
gint te gaan behooren, welke voor de bestrijding van de werkloos-
heid in het algemeen ernstig dienen in aanmerking te komen om
te worden verwerkelijkt, blijft er niettegenstaande de kunstmatige
activeering van het eeonomisehe leven een harde, niet meer te
verkleinen kern van rationalisatie-werkloosheid over.

Het element van de tempo-regeling, bestaande in het bewerk-
stelligen van de insehakeling van de door de rationalisatie uit-
gesehakelden door het verwekken van dynamisehe krachten, blijkt
derhalve een onvoldoende oplossing voor het vraagstuk van de
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rationalisatie-werkloosheid te bieden. Indien dan de versnelling
van het tempo van de dynamische krachten niet het gewensehte
heil kan brengen, zal nader moeten worden onderzoeht, wat te
verwachten valt van een remming der krachten van de ratio-
nalisatie.

III.

Verlangzaming van het tempo der productie door remming
van de rationalisatie.

1.  De consequentie van de vertraagde werking der dynamische
factoren in de huidige mactschappg in verband met de rationali-
satie-werkloosheid.

Indien er, zooals in het tweede hoofdstuk werd geeonstateerd,
thans in de maatschappij tengevolge van het verschil tussehen
de ontwikkeling van de produetie en de consumptie van een
algemeene overproductie kan worden gesproken en de tragere
werking van het tempo van den afzet door een bewuste conjune-
tuurpolitiek niet in voldoende mate kan worden versneld, rlist
de vraag, of dan niet het tempo van de productie voor de ge-
wenschte aanpassing langzamer kan worden geregeld met het oog
op de door de rationalisatie uitgeschakelden. Voor de beantwoor-
ding van deze vraag zal moeten worden nagegaan, wat op eeono-
misch gebied valt aan te passen in een maatsehappij, in welke
het tempo van de rationalisatie onder verwaarloozing van hare
maatschappelijke en eultureele gevolgen door het onbeperkte
winststreven in de onderneming tot ongekende hoogte is opge-
voerd en hoe dit tempo zal moeten worden geremd.

In verband met de reguleering van het tempo van de ratio-
nalisatie wordt zoo gaarne gewezen op het klassieke standpunt
van een natuurlijke evenwichtsontwikkeling tussehen productie en
consumptie. 1) De klassieken erkenden weliswaar, zooals vroeger

1) VgL in dit verband het overzieht over de theorie van de evenwichts-
tendenz van K e e s i n g  in Het evenwichtsbegrip  blz.  149  en  150.
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uitvoerig is uiteengezet, de mogelijkheid van een tijdeliike en
partieele overproductie, maar een algemeene overproductie werd
voor niet bestaanbaar gehouden. Daartoe verleid door de gunstige
omstandigheden van de door den lagen stand van de behoefte-
bevrediging toen schijnbaar onbeperkte uitbreidingsmogelijkheid
van de behoeften en de toen nog ongekende mogellikheden van
de krachten van de natuur voor de voortbrenging, werden de
voorwaarden, waaronder de aanpassing van de productie aan het
verbruik zieh afspeelden, gehouden voor het wezen van die aan-
passing zelf. Alleen S i s m o n d i hield een algemeene   over-
produetie op theoretisehe en practisehe gronden wel degelok
mogelok.   Maar ook S i s m o n d i erkende nog onvoldoende,  dat
op het gebied van de produetie van nature een ander tempo de
krachten beheerseht, dan op het gebied van de consumptie, zii
het dan ook, dat hii uitdrukkellik wijst op het niet-onbegrensd

zon van den wil en de maeht om te verbruiken.

In een opstel over „het tempo en de tempo-versehillen in
het eeonomisehe leven "

vestigt     C o b b e n h a g e n de aandaeht
op de oorzaak van het versehil in ontwikkeling tussehen het
tempo der produetie en dat der consumptie. De produetie ont-
leent, wat de voortbewegende en de voortbewogen krachten betreft,
haar tempo aan teehnisehe en economische krachten, die op het
gebied van de eonsumptie ofwel niet bestaan ofwel van andere
struetuur ziin. 1) De tegenstelling bestaat in de steeds verder
gaande beheersehing van het tempo der produetie door onpersoon-
Rjke kraehten en de bepaling van het tempo van de consumptie
door de mensehelijke persoontiikheid.

Het onpersoonlijke in de beheersehing van de productie komt
op twee6rlei wiize tot uitdrukking. Ten eerste in de opvoering
van de sehier onbeperkte snelheid van het tempo van de pro-
duetieeapaciteit en ten tweede in de eeonomisehe riehting en
aanwending van deze vermogens in de moderne, zelfstandige
onderneming, met haar eigen geaarden expansiedrang. Dit door
het zieh zelf genoegziinde winststreven geriehte tempo van de
produetie moet in botsing komen met de persoonlijke krachten,
die binnen en buiten de onderneming werken. Wanneer al de

1) Zie Economie 1939 blz. 1 e.v.
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onderneming in staat moge zijn haar eigen wetten voor te
sehrijven aan de in haar werkzame personen met voorbijgaan
van hun persoonlijk tempo, bii de bo haar indirect betrokkenen
eonsumenten stoot zij onherroepelijk op grootere weerstanden, die
zij wegens de persoonlijke instelling en het niet steeds aanwezig
ziin van voldoende koopkracht, trots de moderne reelame, niet
voetstoots zal weten te overwinnen.

Een beroep op de omstandigheid, dat de techniek om wille van
den vooruitgang voor het heil van de menschen moet worden vrij-
gelaten, evenals het argument van den sprongsgewijzen vooruit-
gang van de teehniek, omdat de technische geest zieh niet aan
banden laat leggen, kunnen aan het principieele conflict, dat er
tusschen het tempo van de productie en de consumptie is ge-
legen, niets veranderen. Bij deze redeneering wordt over het
hoofd gezien, dat het uitvinden van technische dingen en de
toepassing onderseheiden zijn. Kennis van de teehniek en haar
beheersehing zijn zaken, die niet in een zelfde tempo groeien of
moeten groeien. Niet altijd groeit met de kennis van de krachten
in den menseh en in de natuur in gelijke mate de contr6le van
den mensch over die krachten. Ook gelukt het den mensch niet
steeds, de bevrijde natuurkrachten te gebruiken voor de eeono-
mische behoeftenvoorziening. Bovendien reageert de menseh anders.
De menseh moet nu eenmaal in een ander tempo worden geleid
dan de natuurkrachten  van  de  techniek. 1) De verklaring  van
deze divergentie ligt in den aard der dingen. Mensehen en
dingen hebben geen economische, maar een eigen natuur en
daarom zijn zij niet uit zichzelf op een economisch doel geordend.
Een teehniseh goed ding kan heel goed eeonomiseh verkeerd
worden gerieht. De juiste riehting moet van den menseh uitgaan
door de mensehelijke en de natuurloke krachten te ordenen op

1)   Dr.    A l e x i s C a r r e l heeft    in zijn merkwaardige    boek, L 'homme
cet inconnu, een dringend betoog ervoor gevoerd, dat aan het door het
moderne leven gestandaardiseer{le mensehelijke wezen de persoonlijkheid
terug moet worden gegeven. Hij concludeert aldus: „Il semble que l'orga-
nisation moderne des affaires et la prodluction en masse soient incompatibles
avec le d6veloppement   de la personne humaine.    S 'il   en est ainsi,   c'est
la eivilisation moderne   et non l'homme,   qui   doit 6tre saerifi6e".   blz.    386.



172

eeonomisehe welvaartsdoelen. 1) Helaas  kan  men niet zeggen,   dat
de door het winststreven van de moderne onderneming voor goed
wakker geroepen economisehe en teehnisehe kraehten nu ook steeds
ten bate van de algemeene welvaart ziin aangewend. Indien de
menseh derhalve deze krachten in verband met het algemeene
welvaartsstreven moet riehten, volgt daaruit, dat deze in hun
tempo ondergesehikt dienen te zijn aan het tempo van hun
beheersehingsmogelijkheid, welke de menseh in staat is onder be-
paalde omstandigheden op te wekken.

Van een algemeene erkenning van de noodzakelijkheid van
de beheersching van de rationalisatie staat men eehter nog ver
verwijderd, hetgeen mede moet worden toegeschreven aan de
praktische bezwaren bij de verwezenlijking. Indien desniettegen-
staande de kartels het uitstellen van de toepassing van nieuwe
vindingen uit rentabiliteitsoverwegingen voor den bepaalden be-
drofstak algemeen juist aehten, wiist dit in de richting zoowel
van het groeiende inzieht in het versehil in tempo van productie
en eonsumptie als van de noodzakelijkheid om het tempo van de
rationalisatie in de afzonderlijke ondernemingen dwingend voor te
sehrtiven. Het houdt dan ook de verwondering gaande waarom,
zoodra het om algemeen-economisehe en eultureele belangen gaat,
de invoering van de rationalisatie in een tempo, dat rekening
houdt met de algemeene welvaart, niet meer kan worden ge-
waardeerd. Ook bljift het duister, waarom juist op eeonomiseh
gebied de ontwikkeling niet langs lijnen van geleidelijkheid zou
kunnen plaats hebben en, zooals de ervaring leert, op alle andere
levensgebieden    wel. 2)      Het    is een gelukkig verschiinsel,    dat    de
mogeliikheid van de beheersehing van het tempo der rationalisatie
hoe langer hoe meer in breeder kringen ingang vindt.

2.  Normen voor de beheersching van het rationatisatie-tempo.

De bezwaren van de beheersching van het rationalisatie-tempo
Zi n eehter niet alleen van de theoretisehe zjjde te overwinnen.

1)   Vgl. Cobbenhagen, Duurzaam   blz.   7   en   8.
2)   Vgl. C o b b e n h a g e n, Duurzaam  blz.  14.
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Zeker zoo groote moeilijkheden dreigen bij de beantwoording van
de vraag, hoe die tempo-beheersehing moet gesehieden. Welke
normen zijn er voor de contr6le van de ontwikkelde krachten bij
de produetie en de eonsumptie en hoe moeten die normen worden
toegepast 7

Zoolang de economische organisatievorm bliift ingesteld op de
consumptie-vrijheid, is de mogelijkheid gegeven van de aanpassing
van het tempo der productie aan dat van de consumptie. Het
tempo van de consumptie wordt dan bepaald door de persoonlijk.
heid van den menseh. Al naar gelang deze verder ontwikkeld
wordt, zal eehter de menseh ziin behoeftenbevrediging meer onder-
gesehikt en dienstbaar willen maken aan den groei van zijn
persoonlijkheid en zal hij minder afhankelijk willen ziin van den
invloed, die van buiten door de onderneming op de bevrediging
van zijn behoeften wordt uitgeoefend. Zijn verbruikstempo zal
daardoor langzamer worden en eerder in conflict komen met de
anders geriehte politiek van de onderneming. De verkrijging van
de aanpassing op deze wijze zal veel tijd vergen, temeer daar de
weg van de opvoeding tot betere levensnormen een langdurige is.
Contr6le op de aanpassing van den kant van de productie zal
derhalve onontbeerlijk bliiken.

Wat de produetie betreft, zal het absolute winststreven der
onderneming zoowel in een in beginsel vriie maatsehappij als in
de bestaande, door het groepsbelang gebonden maatsehappij niet
in aanmerking komen om als algemeen-economisehe norm te
dienen voor de beheersehing van het tempo bij de invoering van
de rationalisatie. Het is immers onder den bestaanden economi-
sehen organisatievorm te verwaehten, dat bij de beoordeeling van
het rationalisatietempo de bedrijfs-eeonomisehe eisehen in botsing
komen met de algemeen-economisehe en maatsehappellike eisehen.
Bij het nemen van onmiddelltik toe te passen beslissingen
zal men in concreto aan de conereet-feiteliike omstandigheden

weinig kunnen veranderen en aan bestaande bedrijfseconomisehe
eischen moeten toegeven. Indien eehter het bedrijfs- en onder-
nemingsdoel ondergesehikt behooren te zon aan het algemeen-
eeonomisehe welvaartsdoel en de maatsehappeltike en cultureele
doeleinden, dan moeten ook de binnen zekere grenzen verander-
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bare technisehe en eeonomische doelstellingen van de onderneming
aan deze hoogere doeleinden worden aangepast. In dit breedere
kader gezien, zal bij het oordeel over het tempo, waarin de
rationalisatie mag worden doorgevoerd, de eiseh van algemeen-
eeonomisehe doelmatigheid van de rationalisatie moeten worden
gesteld.

Vervolgens is de vraag, hoe die eiseh van algemeen-eeonomisehe
doelmatigheid van de rationalisatie in het daartoe passende kader
in de prakttik in toepassing is te brengen, teneinde de rampzalige
consequenties van de uitsehakeling zooveel mogeltik te verkleinen.
Nu een terugkeer tot den z.g. vrtien eeonomisehen organisatie-
vorm, zoo dde al in verband met den stand van de huidige
techniek vereenigbaar ware, niet het gewensehte heil kan brengen,
verdient het aanbeveling de oplossing van de beheersehing van
het rationalisatietempo in de onderneming in een andere richting
te zoeken, n.1. van wijziging van de eeonomische organisatie van
de maatsehappij. In verband met dit onderzoek is het wenseheliik
om eerst de maatregelen na te gaan, die in de werkelijkheid ten
aanzien van de rationalisatie-werkloosheid in toepassing worden
gebraeht. Wellieht is het mogelijk om uit de bestudeering van
de door het praktiseh-eeonomisehe leven getroffen maatregelen de
gewenschte oplossing te vinden voor het beheersehen van het
tempo van de invoering van de rationalisatie.

3.  De maatregelen ten aanzien van de rationalisatie-werkloosheid
itt. de prakt4k.

Voor een juist begrip van omvang, aard en beteekenis van de
maatregelen, welke in de praktijk naar voren zijn gekomen ten
aanzien van de rationalisatie-werkloosheid, kan men onderscheiden
eenerzijds in maatregelen, welke zijn getroffen of worden voor-
gestaan vanwege het particuliere bedriifsleven of van de zijde van
de overheid; anderzlids in maatregelen, welke zon gerieht hetzii
op de bestrijding van de gevolgen van de rationalisatie dan wel
op de verwiidering van hare oorzaken.

Aard en omvang van de belangrijkste maatregelen en plannen,



175

die van de ziide van het particuliere bedrijfsleven met betrekking
tot de bestrUding van de gevotgen van de rationalisatie in ver-
schillende landen werden genomen of overwogen, zij het afzonder-
lijk dan wel min of meer in verband met elkaar, kunnen als volgt
worden omschreven. Teneinde de uit de rationalisatie voort-
spruitende lasten voor de arbeiders te verliehten, bestond in een
bepaald land het plan om de werkgevers wetteliik te verpliehten
de invoering van arbeidbesparende werkwlizen van tevoren aan de
bevoegde instanties kenbaar te maken. Tevens zouden dan het
voorgenomen ontslag aan de betrokken arbeiders tijdig aangezegd
en een zekere opzeggingstermijn bii definitief ontslag opnieuw in
aeht genomen moeten worden. 1)   Somt gaat het ontslag gepaard
met de betaling van een sehadeloosstelling, van welke zoowel de
vorm als de grootte versehillen. In een geval werd het wensehe-
lijk geacht, dat de rationaliseerende werkgever gedurende drie
maanden de helft van de door de overheid uit te keeren werk-
loosheidsvergoeding in een door de wet aan te duiden openbare kas
stortte. Als voorwaarde gold, dat deze bodrage in geen geval
reehtstreeks aan den arbeider als sehadeloosstelling moeht ten
goede komen en dat de werkgevers dit risieo konden dekken door
verzekering of door een onderlinge eompensatie-kas onder toezieht
van de overheid.2)     In een ander geval   werd de groeiende   ver-

antwoordellikheid van de rationaliseerende onderneming voor het
finaneieele welzjin van de arbeiders gedemonstreerd door de recht-
streeksehe uitkeering van de sehadeloosstelling. In een bepaald
geval bedroeg de vergoeding een week loon voor elk dienstjaar
bij langeren diensttijd dan 10 jaar of hoogeren leeftijd dan
45 jaar. Een andere onderneming braeht het niet verder dan
2 weken ontslagbonus. 8) Ook werden   er, bij gebrek  aan   een

wetteliike regeling van de werkloosheidsverzekering in een bepaald
land, door eenige ondernemingen en vakvereenigingen of door
beide samen werkloosheidsreserve-fondsen aangehouden. 8)

Als verdere, de gevolgen van de rationalisatie verzaehtende

1) Vgl. het advies ten aanzien van de maatregelen, die wensehelijk worden
geacht om den arbeider schadeloos te stellen voor het ontslag tengevolge
van de rationalisatie, van den Conseil sup6rieur blz. 123.

') VgL Conseil supdrieur blz. 123.
3 )  Vgl. Employment regularisation  blz.  57,  58.
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maatregel, welke eehter eerder de moeilijkheid sehiint   te   ver-
schuiven dan op te lossen, staat het streven bekend om de door
de rationalisatie getroffenen zooveel mogelijk in het bedrijf te
behouden, maar de aanvoer van nieuwe arbeidskrachten stop te
zetten  door het verloop  in het personeel  niet  aan te vullen. 1)
In zekere tegenstelling hiermede staat de invoering van het z.g.
„twee op 66n stelsel" ten behoeve van nieuwe, jeugdige werk-
kraehten, die het bedrijfsleven, mede tengevolge van de rationali-
satie, in gebreke blijft  op te nemen. 2) Voorts treft  men  het
verlangen aan, dat bij voorkeur de buitenlandsehe arbeiders eerst
worden ontslagen in geval van rationalisatie. 3)

Het is een bemoedigend versehiinsel, dat het partieuliere be-
drlifsleven niet bti de bestrijding van de gevolgen is bljjven staan,
maar dat het verder is gegaan met het beramen of treffen van
maatregelen, die in de riehting gaan van de aantasting van het
euvel van de rationalisatie-werkloosheid in ziin mortals, n.1. door
het tempo van invoering van de arbeidbesparende methoden zelf
te remmen. De belangrijkste maatregel in dit opzieht wordt
waargenomen aan de zijde van de produetie. Hij bestaat hierin,
dat in sommige ondernemingen  in  de  V. S. A. geruimen  tijd van
tevoren de veranderingen in het produetieproees worden „ge-
pland", waardoor de overgang    naar de meehanisatie geleidelijk
kon geschieden. Bij de invoering van deze veranderingen wordt
er naar gestreefd de produetie zooveel mogelijk door een bepaald
systeem van voorraadvorming (equalized production schedules on
an annual sales forecast) gelijkeltik over het geheele jaar te ver-
deelen, hetgeen de spreiding van de werkgelegenheid ten goede
komt. Bovendien laat men de veranderingen zoo mogelijk samen-
vallen met gunstige tiiden, als het gemakkelijker valt voor de
ontslagen arbeiders   om   werk te vinden. 4)

Een andere belangrijke maatregel, die in verschillende landen,
zij het op niet dezelfde sehaal, toepassing vond en die indireeten

1)  Vgl. Employment regularisation  blz.  48,49.
') Vgl. Maatschappobelangen, Januari 1936. De animo voor dit systeem

schijnt bij ons gering te ziin. Zie De Kroniek van 24 Jan., 29 Mei, 26 Juni
en 31 Juli 1936.

3) Vgl. Conseil sup6rieur blz. 123-124.
4)  Vgl Employment Regularization  blz.  29-46.
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invloed kan hebben op het rationalisatie-tempo zelf, is die van
de verkorting van den arbeidsduur bij invoering van arbeid-
besparende methoden. Meestal wordt het natuurlijk en onver-
mildelijk geaeht, dat deze arbeidsduurverkorting vergezeld gaat
van een evenredige vermindering van het loon. Sleehts in een
enkel geval komt behoud   van   het   oude   loon   voor. 1)

Verder bestaan er nog een aantal aanvullende maatregelen
aan de zijde van den mensehelijken arbeid, die het tempo van
invoering van de werkmethoden kunnen raken. In sommige onder-
nemingen worden de door de rationalisatie overtollig gewordenen
zooveel mogeliik in het bedrijf gehouden, nu eens door het niet
vervangen van de met uitstooting bedreigde duurdere, manne-
lijke krachten door goedkoopere, jeugdige of vrouwelijke 2) en
het in aanmerking nemen van hun soeiale positie bij ontslag, 2)
dan weer door het herseholen van de uitgestooten arbeiders
voor andere beroepsbezigheden in den bedrtifstak. En tenslotte
komt een enkele maal pensionneering of vervroegde pensionnee-
ring    voor. 3)

Intussehen zijn volgens het rapport, dat de International
Chamber of Commeree  in  de  V. S. A. onder leiding  van  de  z.g.
„Progressive Companies"    over de „Employment Regularization"
heeft uitgebracht, de ondernemers, die getraeht hebben een rege-
ling voor hun eigen onderneming te treffen, unaniem van oor-

1·) B.v. bii de ingevolge een internationale regeling ingevoerde 40-urige
werkweek in de diamant-nijverheid in West-Europa, ofschoon het niet zeker
is of deze maatregel samenhangt met de rationalisatie dan wel met de
conjunctuur.  Vgl. H. P o l a k. De 40-urige werkweek in de diamant-nijverheid
in De Vakbeweging.

2) In ons land kwam het voor, dat een groot aantal mannelijke krachten,
waarvan meer dan de helft gehuwd, niet werd vervangen door goedkooper
vrouwelijk personeel, alhoewel dit tengevolge van de invoering van de
meer rationeele werkmethode had moeten geschieden, VgL Memorandum
betrekking hebbend  op de gloeilampenprijzen in Nederland,  van  de  N. V.
Philips Gloeilampenfabrieken.

3) In ons land werd in een enkele onderneming bij sluiting tengevolge
van concentratie overgegaan tot vervroegde pensionneering, n.1. bil het
45e   levensjaar  en 20 dienstjaren.    Vgl.   G r o e n e v e l d. Een onderzoek
naar de werkloosheid en haar gevolgen te Oss, speciaal met betrekking tot
het  ontslag van de arbeiders bij de Margarinefabrieken  van A n t. J u r g e n s
en  H.H a r t o g  in  1929  en 1931. Mededeeling  Van  het  E. T. I. te Tilburg.

12
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deel, dat hun individueele pogingen aangevuld moeten worden
door een georganiseerd gemeensehappelijk programma, wil men
het eeonomisehe evenwieht kunnen handhaven. Verschillende
„Trade Associations" hebben    zieh   in dit opzieht moeite gegeven,
maar zon gewoonlijk niet veel verder gevorderd dan de systema-
tisehe verzameling van de loopende data, die betrekking hebben
op de werkgelegenheid en de opvoedkundige voorliehting, welke
op zieh zelf besehouwd reeds belangrijk zon te achten.

Wat kan nu een nadere besehouwing van deze summiere op-
somming van maatregelen leeren ten aanzien van hun beteekenis
voor de rationalisatie-werkloosheid ? De overtuiging   dat   de   nood-
toestand, in welken de arbeiders zich bevinden tengevolge van de
rationalisatie-werkloosheid, primair is voor de verantwoordeliik-
heid van de bedriiven, wint in versehillende landen hoe langer
hoe meer  veld. 1) In verband  met deze opvatting wordt wel de
moreele plieht van werkgeverszijde erkend voor het treffen van
voorzorgen voor de ontslagenen. Daarentegen blijft men van deze
zijde nog steeds afkeerig om ten aanzien van dit punt juridisehe
verpliehtingen te aanvaarden. Deze weerzin wordt niet zoozeer

ingegeven door het eigenbelang als wel door de meening, dat de
door de regeering opgelegde maatregelen economisch niet gerecht-
vaardigd ziin. 2) De onmacht van het bedrijfsleven  zelf  om  ziin
incidenteele en individueele pogingen nopens de rationalisatie-
werkloosheid boven het experimenteerstadium uit te krjigen, heeft
deze opvatting in niet geringe mate versterkt. Bii het nemen van
de maatregelen van de zijde van het partieuliere bedrijfsleven
hebben eerder sociale overwegingen en de vrees voor de ver-
storing van het economisehe leven door soeiale onrust voorgezeten
dan algemeen-eeonomisehe motieven. Dit behoeft nauwelijks ver-
wondering te wekken, daar de ondernemersmentaliteit in het kader
van deze individueele maatregelen moet vergen, dat de lasten van
de rationalisatie niet door den indiviudeelen ondernemer, die ze
doorvoert, moeten worden gedragen, maar door de gemeensehap,
die ervan zou profiteeren. Toegegeven moet worden, dat de indi-
vidueele pogingen van den ondernemer begrensd ziin door de

1) Vgl. Employment regularization blz. 73 e.v.
') Vgl. Oonseil sup6rieur blz. 52, 56, 60.
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rentabiliteit van de onderneming en door het doen en laten van
de overige ondernemers in de branehe.

De bedreiging alleen reeds van de ondernemingsrentabiliteit bij
het nemen van individueele maatregelen heeft bij vele ondernemers
het besef levendig doen worden van de nutteloosheid van dit ge-
isoleerde handelen en van de noodzaak van georganiseerd overleg.Tot dusver is het, voorzoover bekend, nergens mogen gelukken
alleen door onderlinge samenwerking tussehen de ondernemers tot
maatregelen voor de bestrtiding van de rationalisatie-werkloosheid
te geraken, die verder strekken dan het ondernemingsbelang.Overal waar in dit opzieht belangrjike stappen te doen waren,
heeft het bedriifsleven onder den drang van de steeds grooter
wordende divergentie tussehen productiviteit en werkgelegenheid
en bij gebreke van eensgezindheid zieh genoopt gezien, ondanks
zon afkeer van regeeringsinmenging, den steun der regeering in
te roepen. Dit is ook begropeliik, daar de overheid op het stand-
punt van de algemeen-economische rentabiliteit kan gaan staan
en tevens dwingend kan optreden. Vooral het kunnen besehikken
over het dwingende gezag ten deze moet van niet te onder-
schatten beteekenis worden geaeht.

Het bltikt derhalve geenszins, dat de ineidenteele en indivi-
dueele pogingen van het partieuliere bedrijfsleven en zelfs het
streven naar georganiseerd overleg daarbii ook maar eenigszins
toereikend zouden zon geweest om het vraagstuk van de bestrij-
ding van de rationalisatie-werkloosheid op te lossen. Integendeel
allerwegen heeft het bedrtifsleven de hulp van de regeering
moeten inroepen om in dit opzieht tot maatregelen van eenige
beteekenis te kunnen geraken. Evenmin kan er sprake van zon,
dat de voorkoming van de rationalisatiegevolgen genoegzame aan-
daeht van het partieuliere bedrijfsleven zoude hebben genoten om
op het punt van de beheersehing van het tempo van invoering
van de arbeidbesparing gerust te kunnen zijn. Wel kan niet
worden ontkend, dat in de vermelde maatregelen aanwijzingen
aanwezig zijn voor de riehting in welke een oplossing zal moeten
worden gevonden.

De vraag is vervolgens, of missehien de door het bedrijfsleven
verlangde regeeringsbemoeiingen inzake de rationalisatie-werkloos-
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heid uitkomst heeft gebraeht. Voor de beantwoording van deze
vraag moet eveneens worden nagegaan, hetgeen de overheid heeft
gedaan zoowel voor de bestrijding als voor de voorkoming van
de gevolgen van de rationalisatie.

De maatregelen van de overheid ter bestrijding van de gevolgen
van de rationalisatie zijn in de versehillende landen naar omvang
en aard van grooter belang geweest dan die van het bedrijfsleven.
Op versehillende wijzen heeft de overheid in versehillende landen

getraeht met een reeks van maatregelen, direct en indirect, tegen
deze gevolgen te velde te trekken.

Langs den directen Weg heeft zij aan de zijde van de
produetie zoowel als aan den kant van den arbeid maatregelen
getroffen, die aan de rationalisatie-werkloosheid zouden tegemoet
moeten komen. Zoo komen maatregelen aan de zijde van de
productie voor, waarbii de staat de bestaande werkloosheid kan
verzaehten door het voorsehrijven van normen voor de gebruik-

making van de door de rationalisatie ontstane overeapaeiteit. Door
middel van een vergunningsstelsel wordt dan bepaald van welke
machines mag worden gebruik gemaakt en tegelijkertijd wordt de
produetie gecontingenteerd. 1)   Op de tweede plaats kan de staat
de produetie beinvloeden door het bevorderen van de invoering
van het systeem van „planning and forecasting"   van de toekom-
stige produetie en afzet per bedrijfstak om een zoo groot moge-

lijke spreiding van de werkgelegenheid over het geheele jaar te
verkriigen. 2)

Wat de zijde van den arbeid betreft, kan de staat eveneens

direct ingriipen ten gunste van de rationalisatie-werkloozen eener-

')  In   Duitschland op grond van: „Gesetz iiber die Einschrkinkung   der

Verwendung von Maschinen   in der Zigarrenindustrie   vom   17 .5. 1933 ",
„Gesetz iiber Erriehtung von Zwangskartellen  vom  15 .7. 1933 " en „Gesetz
iiber Aenderung der Kartellverordnung  vom  15.7.1933 ". Volgens N o l d e n

zijn deze wetten als „Rahmengesetze" te besehouwen,   die  hot Rijk formeel

machtiging verleenen om op een nieuwe basis de volkshuishouding doel·
bewust te leiden. Vgl. N o l d e n   blz.   131.    Ook   bli ons bestaat   een   wet
tot tijdelijke beperking van de mechanisatie in de sigarenindustrie, waarbij

de bevoegdheid van onze Regeering weliswaar veel minder ver gaat dan
die van de Duitsche.

') Vgl. Employment Regularization blz. 37, 66, 70, 71.
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Zijds door verkorting van den arbeidsduur en anderzijds door de
beinvloeding van het aanbod van de menseheloke arbeidskrachten.

De overtuiging blijft veld winnen, dat verdere verkorting van
den arbeids«id in de industrie vroeg of laat onvermijdelijk zal
bloken. Weliswaar wordt vaak getraeht afbreuk te doen aan deze
opvatting als het bedrijfsleven opleeft en de sehon wordt gewekt
alsof het vraagstuk aan urgentie zoude hebben verloren. De
stliging van de productie in een sneller tempo dan de werk-
gelegenheid in de meeste landen is er echter om de postgevatte
meening te versterken. 1)  Het moet evenwel worden geeonstateerd,

dat de geleidelijke toepassing door de Internationale Arbeids-
eonferentie in de verschillende bedrijfstakken van de in 1935
door haar in beginsel aanvaarde 40-urige werkweek met behoud
van den bestaanden levensstandaard der arbeiders nagenoeg zonder
resultaat is gebleven, omdat de standpunten van werkgevers en
werknemers te sterk uiteenliepen. 2) Niettemin neemt het aantal
landen toe, in welke de overheid in de verkorting van den
arbeidsduur een middel ziet om de rationalisatie-werkloosheid te
bestrijden door de verdeeling van het besehikbare werk over een
grooter aantal personen. 3) Het rapport  aan den Hoogen  Raad
van  Arbeid  over de „Bltivende Werkloosheid"   en haar bestrijding
zegt ten aanzien van den omvang van dezen maatregel, dat de
werkgelegenheid bij gelijk gebleven weekloonen  met  7  A  8%
toeneemt; bij gekik bljivende uurloonen zelfs   met   16   A   20 %.
Weliswaar zoude bo behoud van weekloon de produetie met
3  A  8%  verminderen  en de prijzen  met 5% stogen.  Ook zou
de totale consumptie door de arbeidsspreiding naliwelijks in gun-
stigen zin worden beinvloed, zoodat de maatregel eerder welvaar-
spreidend dan welvaart-vermeerderend zou werken. 4)    Het  moet
erkend worden, dat, alhoewel de toepassing van deze verkorting
nog op zeer groote moeilijkheden en bezwaren stuit, deze aan-
gelegenheid op ziin minst genomen de aandaeht van de overheid
in de laatste jaren bij voortduring heeft weten te boeien, zij het
hier meer en daar minder.

1) Vgl. Rapport du Directeur blz. 46.
') Vgl. Ec. en Soc. Kron. Maart 1937 blz. 75.
*) Vgl. Ec. en Soc. Kron. Juni 1936 blz. 60-
*)  „Onderzoek "  H.  Raad v. Arbeid  blz.  23,  24,  44  en  228.
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In niet geringere mate heeft de overheid zieh aan de zorgen
voor de beheersching van het aanbod van arbeidskrachten kunnen
onttrekken. In versehillende landen worden maatregelen aange-
troffen, die erop duiden, dat de overheid ook van deze zijde de
rationalisatie-werkloosheid wil bestrilden. Deze maatregelen houden
in eensdeels een direete b€invloeding van het aanbod en ander-
deels een indireete. De overheid kan direeten invloed uitoefenen
door de inkrimping van het aanbod tengevolge van de invoering
van den arbeidsdienst, 1) de bevordering  van het terugvloeien  in
het  huishouden  van de vrouwelijke arbeidskraehten, 2) het tegen-
gaan   van   den   trek   naar   de   stad, 3) het trekken van leeftiids-
grenzen voor bepaalde beroepsbezigheden, 4) het bevorderen  van
de  emigratie, 5) de verhooging  van den leerpliehtigen leeftijd, 6)
het in de hand werken van het pensionneeren en van de ver-
laging van den pensioengereehtigden leeftii d. 9 Indirect kan  de
overheid vat krijgen op de rationalisatie-werkloosheid door het
treffen van maatregelen ten aanzien van de vakopleiding en het

1) Bilv. Duitschland. Vgl. Ec. en Soc. Kron. Juni 1936, blz. 60-61.
2) In Duitsehland door huwelijksleeningen en vr istelling van zekere be-

lastingen bij in dienstneming van vrouwelijk personeel. VgL Ec. en Soc.
Kron. Juni 1936, blz. 61.

') In Duitschland door verbod tot vestiging in bepaalde gebieden.
VgL Ec. en Soc. Kron. Juni 1936, blz. 61.

4) In Duitschland werd het in dienst nemen van werkkrachten onder
25 j. bemoeilijkt en de vervanging van jeugdige arbeiders door oudere
algemeen voorgeschreven. De vrtigekomen jongeren werden in hoofdzaak
ondergebracht in den arbeidsdienst, den laindbouw en het huishouden. VgL
idem blz. 61.

') In Engeland en Nederland. VgL Ec. en Soc. Kron. Sept. 1936, blz. 65.
0) In Frankrijk, BelgiB en de Ver. Staten. Vgl. id. blz. 66/67. Volgens

„Onderzoek "  H.  Raad v. Arbeid,  blz. 266, zoude  in  ons  land bij verhooging
van den leerpliehtigen 1eeftijd tot 16 jaar naar ruwe schatting voor 80.000
jongens boven deze leeftildsgrens werkgelegenheid worden gevonden en
onderwiisgelegenheid voor rond 70.000 jongens en 90.000 meisjes. Globale
kosten  rond  f 25 mil]ioen. De werkgelegenheid,  welke zou ontstaan  bij
pensionneering van alle mannellike arbeiders ouder dan 60 jaar, kan, volgens
genoemd rapport, zeer globaal geraamd worden op rond 50 h 60 duizend
personen. Indien de helft door gesteunde en de helft door ongesteunde
werkloozen zoude worden vervangen, zoudien de kosten van pensionneering
(70 % van gemiddeld verzekerd jaarloon)  met  rond  f 25 millioen  de  be•
sparing aRm uitgaven voor werkloozenzorg overtreffen, p. 264.
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leerlingwezen, 1) de herseholing, 1) de plaatsing  en de distributie
van de werknemers, 2) het reeht van ontslag, 3) de regeling van
de keuze bij ontslag en de verpliehte arbitrage bii arbeids-

geschillen. 4)
Ook heeft de overheid zieh in vele industrie-landen niet on-

betuigd gelaten langs indirecten weg de gevolgen van de ratio-
nalisatie aan te grijpen. In dit opzieht zij verwezen naar de
hiervoren opgesomde middelen, die den staat voor het voeren van
een actieve expansie-politiek ten dienste staan. 5) Maar tegelijker-

1) De blijvende groote werkloosheid tegenover een groeiend tekort aan
geschikte arbeidskrachten heeft de algemeene aandaeht. In Engeland wordt
de oplossing van het vraagstuk van de vakopleiding slechts mogelijk ge-
acht door nauwe samenwerking tussehen Regeering, werkgevers en vak-
vereeniging. De training-centra der Regeering zijn uitgebreid. Ec. en Soc.
Kron.  Dec.  1936, bk  67.  De  V. S. A. gaven 12 millioen dollars subsidie  per
jaar voor uitbreiding der gelegenheid tot beroepsscholing. Idem blz. 67/68.
In Duitsehland moet de beroepsopleiding voortaan in de ondernemingen
gesehieden onder toezieht van den Riiksdienst voor Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheidsverzekering. Ec. en Soc. Kron. Maart 1937, blz. 67. In
Frankrijk adviseert H. R. v. A. distrietsgewijze organisatie van het leerling-
wezen in elk bedrtif en uitbreiding van de gelegenheid voor werklooze
11akarbeiders om beroepsgeschiktheid in stand te houden. Idem blz. 67.
In ons land worden eentrale werkplaatsen voor jeugdige werkloozen dienst-
baar gemaakt voor herscholing vain oudere werkloozen. Id. blz. 31.

') In Frankrijk betaalt de Regeering reis- en verhuiskosten, indien ver-
andering van woonplasts bii het aanvaarden van de geboden werkgelegen-
held noodzakelijk is; bovendien wordt gedurende 3 maanden de werkloozen-
steun doorbetaald aan het achtergebleven gezin. Idem blz. 67. In Tsjecho-
Slowakije wed een bepaalde regeling ingevoerd voor de plaatsing van de
werklooze arbeidskrachten door de arbeidsbeurzen. Ec. Soc. Kron. Dec. 1936,
blz. 67. Nederland kent 05. de wet tot het bereiken van een betere ver-
deeling van den beschikbaren arbeid.

s) In Duitschland regelt de wet op de ordening van den nationalen arbeid
van Januari 1934 01. het ontslag. De ondernemer is verantwoordelijk voor
„die    Gefolgschaft ". Vgl. N o l d e n,    blz.    135. In Frankrijk moeten    de
collectieve arbeidscontracten bepalingen bevatten omtrent opzegtermijn,
leerlingwezen, beslechting van geschillen. Ec. Soc. Kron. Sept. 1936, blz. 74.
In ons land kunnen, ingevolge die wet tot algemeen verbindend en onver-
bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten,
bepalingen betreffende de personeelverhoudingen bindend worden verklaard.

4)  In Frankrtik, Denemarken  en  V. S. A.   Ec.  Soc. Kron. Maart  1937,
blz. 71.

5) Zie vijfde hoofdstuk II, 2.
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tijd moge worden herinnerd aan hetgeen gezegd is over het niet
zonder grenzen ziin van een dergelijke aetieve conjunetuurpolitiek
en over het desondanks overbltiven van een z.g. harde kern van
rationalisatie-werkloosheid, tenminste in den huidigen eeonomisehen
organisatievorm met vrtiheid van eonsumptie. Hiermede wil niet
gezegd zijn, dat het in conereto in een land niet mogelijk kan
zijn het colleetieve verbruik door de overheid te doen opvoeren tot
een peil, waarop door de daardoor teweeg gebraehte productie-
stimuleering de werkloosheid ttidelijk verdwijnt zonder zelfs de
individueele verbruiksvroheid ernstig aan te tasten. Dit alles
hangt af van de conerete omstandigheden en het is daarom zeer
wel mogelijk dat er, wat ons land betreft, voorshands geen gebrek
aan objecten bestaat, zooals wordt geopperd door terzake deskun-
digen,   o.m.    T  inbergen 1)    en    Go  udri  aan 2). De vraag
is  echter,  of deze oplossing duurzaam is. T i n b e r g e n
ziet ook wel het tiideliike ervan in als hij zegt, „dat in principe
en op den duur de vraag, hoever men met een hoogere crediet-
uitzetting kan gaan zonder de credietwaardigheid van den staat
te schaden, nader besehouwd moet worden". 3) Dezerzijds wordt
de meening voorgestaan, dat de kern van de zaak dieper ligt en
dat het erop aankomt te weten, in hoeverre men de productie
kan blijven stimuleeren en het verbruik uitzetten, zonder dat de
individueele consumptievrijheid in het gedrang komt, a]s het tempo
van de rationaliseering wordt vriigelaten. Zal niet een wedloop
ontstaan tussehen de activeering van het colleetieve verbruik, die
de staat gedwongen wordt steeds verder op te voeren, en de vroe
ontwikkeling   van de arbeidsproduetiviteit ? Eensdeels beteekent
zulks op den duur het stellen van het verbruik gelijk onbeperkt,
hetgeen in eonereto werd afgewezen. En anderdeels komt het neer
op een overwoekering van het productietempo, waarbii tenslotte
nu niet meer de afzonderlijke onderneming, maar de wel-georgani-
seerde staat met al de hem ten dienste staande machtsmiddelen
een zoodanigen druk op de consumptie-vrijheid gaat uitoefenen,
dat er voor de ontwikkeling van de persoonliikheid van den
menseh, waarop in het voorafgaande werd gewezen, ernstig moet

1) Vgl. Tinbergen in „Onderzoek" H. Raad v. Arbeid blz. 194.
2) Praeadvies Ver. v. S. en S. 1937 blz. 1 e.v.
3)  Zie   noot   2  blz.   193 in „Onderzoek"   H.   R.   v.   A.
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worden gevreesd. Indien derhalve het middel van de aetieve
expansiepolitiek in prineipe en op den duur niet de genezing kan
brengen van de rationalisatie-werkloosheid bij een vr i tempo van
de rationalisatie, zoo blijft de vraag over, of de overheid zieh
dan niet met de beheersehing van dat tempo moet bemoeien.

Inderdaad heeft ook de verwijdering van de oorzaken de aan-
daeht van sommige regeeringen gehad, zij het weliswaar niet in
dien omvang en op die wijze, als men uiteraard in verband met
het eminente belang zou hebben mogen verwachten. Men kan nu
eenmaal een zoo diep ingeworteld maatsehappelijk kwaad als de
rationalisatie-werkloosheid is niet uitroeien door alleen de symp-
tomen te bestrijden. De overheid heeft dat ook wel ingezien.
Toeh is zij over het algemeen huiverig gebleven het heilige huisje
van den industrieelen vooruitgang in zijn tempo aan te tasten.
Men  stelle  zieh  voor: de teehniek stilzetten of zelfs verlangzamen
in een tijd, in welke van hare wonderen alleen alle heil wordt
verwaeht !    Maar in enkele gevallen sehijnt de overheid   van   de
zegeningen van de alleen heilbrengende techniek en van de
consequenties van hare individualistisehe toepassing te zijn ge-
schrokken. Om al te groote sehokken te voorkomen, wordt er in
het algemeen wel leiding door de overheid van het tempo van de
meehanisatie geboden geaeht. In feite valt er van de overheids-
leiding nog maar weinig te bespeuren. Hier en daar is de over-
heid sehoorvoetend ertoe overgegaan hinderpalen op te riehten
voor het ontstaan van overcapaeiteit, die verband houdt met de
rationalisatie. Zoo kunnen in Duitsehland, ingevolge de wet op
de   opriehting van dwangkartellen, 1) de investeeringen   en   de   pro-

"ductie in verband met „Fehlrationalisierung en marktregeling
worden geeontingenteerd. 2) Eveneens  is de Regeering gemaehtigd
op grond van de wet op de beperking van het gebruik van

1)   Vgl.   N o l d e n   blz.    132.
2 ) 0.8. is de investeering voor een bepaalden tijd gecontingenteerd of

verboden geweest voor de industrie van sigarenkisten, jutegarens of
-weefsels, horloges, zinkwalsproducten, cement, zagerijen, etc. In 1934 was
de productie gecontingenteord van o.a. porcelcingerei, koperdraad, laken,
katoen,  touw en papier. Vgl. N o l d e n blz. 133-134  en  Ee.  en  Soc.  Kron.
Juli 1936, blz. 47.
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machines t) normen    voor te sehriiven   voor    de    opriehting   van
nieuwe productieeapaciteit. De Regeering is ingevolge deze wet
bevoegd de invoering van nieuwe machines te verbieden. Ook in
Spanje, Tsjecho-Slowakije, Nederland, ItaliE en andere landen is
de  ontwikkeling van de meehanisatie bij  de wet beperkt geworden;

soortgelijke beperkingen werden  in  de  V. S. toegepast kraehtens
zekere codes op de loyale coneurrentie. 2)

Afgaande op deze opsomming van de aetueele en de mogellike
overheidsmaatregelen ten aanzien van de rationalisatie-werkloos-
heid zou men, oppervlakkig gezien, meenen te mogen aannemen,
dat de bemoeiing van de regeering van principieele en diepgaande
beteekenis is geweest, zo het weliswaar in ruimere mate voor de
bestroding dan voor de voorkoming van de werkloosheid. Bij
nader beschouwing blijkt echter, dat de maatregelen van de over-
heid meestal alleen wantoestanden willen voorkomen, die het
particuliere bedrijfsleven niet bii maehte is op te ruimen en dat
de overheid niet geneigd is daartoe ingrijpende veranderingen in
de bestaande economisehe orde aan te brengen. Zoo ook al hier
en   daar de overheid het „laisser aller"-standpunt  bij dat ingrijpen
heeft laten varen, kan men in zooverre toch niet van een prin-
eipieel gewiizigde houding spreken. Weliswaar kan men in dat.
opzieht de houding van de overheid in de versehillende landen
niet over een kam seheren, daar deze sehommelt tussehen min of
meer passief en aetief. Met uitzondering van sommige landen zou
de houding van de overheid in het algemeen het beste getypeerd
kunnen worden door te zeggen, dat de regeering ten deze alleen
regelend ingrijpt op verzoek van het bedrofsleven zelf ofwel uit
noodzaak, door de soeiale onrust daartoe gedreven. In eenige
landen is de afztidigheid van de regeering nog z66 groot, dat
eerst noodzaak voor een dwingend optreden aanwezig wordt ge-
aeht, als de bedrijven toonen tot het sluiten van vriiwillige over-
eenkomsten in staat  te  zijn. 3)

1)  Vgl.  B o s c h blz. 985-986.
2) Rapport du directeur 1936 blz. 39.
3) In Engeland b.v. wenseht de Regeering geen arbeidsduurverkorting

zonder regeling omtrent de loonen. Zij acht de noodizaak voor een dwingende

regeling niet aanwezig, zoolang niet is gebleken, hoever men met vrij-
willige overeenkomsten kan komen. Fe. Soc. Kron. Sept. 1936, blz. 74.
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Dat dit standpunt, van op-verzoek-zoo-noodig-regelend-ingrijpen,
vooral gevaren inhoudt in een tijd van oplevende bedrijvigheid
is duideltik. De meening. dat het vraagstuk van de rationalisatie-
werkloosheid in dat geval van ziin dringendheid heeft ingeboet,
vindt dan een gemakkeloken voedingsbodem. Alleen in zooverre
heeft de overheid voor deze gevaren oog gehad, als het tiidens
de jongste opleving aeuut geworden probleem van het gebrek aan
geschoolde krachten bo een blijvende groote werkloosheid algemeen
de aetieve aandacht van de overheid heeft verworven.

Intussehen kan niet worden ontkend, dat wanneer de ont-
worpen en toegepaste maatregelen systematisch bti elkaar worden
genomen, zij de mogelijkheid zouden kunnen bieden om de op-
lossing van het vraagstuk van de rationalisatie-werkloosheid in de
gewenschte riehting te ontwikkelen. Beziet men evenwel deze
maatregelen van land tot land, dan treden naar voren het inei-
denteele karakter en daardoor de geringe samenhang en systema-
tiek, de beperktheid van doel en het gebrek aan synthetisehen
opbouw. Weliswaar geldt dit niet voor alle landen in geliike
mate. Er zijn landen aanwiisbaar, waar de overheid doelbewust
en volgens een bepaald plan er aetief naar streeft arbeid aan
de door de rationalisatie uitgestootenen te versehaffen. In dit
opzieht kunnen worden genoemd de maatregelen in de Vereenigde
Staten en Frankrijk, die een opmerkeloke overeenkomst vertoonen.
De aldaar getroffen maatregelen toonen eehter hoe ingewikkeld
het vraagstuk van de rationalisatie-werkloosheid is, hoe diep-
ingrilpend in het algemeen-economische en sociale leven van de
maatsehappij en welke groote moeilijkheden te overwinnen zon bij
de doorvoering. Als op den voorgrond tredende moeiliikheden
bii de doorvoering kunnen worden vermeld het gebrek aan het
juiste statistisehe materiaal en het gemis aan de juiste economisch-
soeiale instellingen, die representatief voor de verschillende soeiale
en economische geledingen geacht kunnen worden. Daarnevens
de onvoldoendheid en de ouderwetschheid van de bestaande
apparatuur om den weg in de enorme hoeveelheid ter besehik-
king staande gegevens te vinden en deze op deskundige wijze
te verzamelen, rangschikken en verwerken.

Onvoldoendheid van en gebrek aan eenheid in de statistisehe
gegevens, die de rationalisatie-werkloosheid betreffen of daarmede
samenhangen, belemmeren het inzicht in en het oordeel over
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hoegrootheid en samenhang van de bii de rationalisatie op
elkaar inwerkende faetoren. Het ontbreken van de juiste econo-
misch-sociale instellingen doet de vrees voor eenzijdige groeps-
bevoordeeling of -beseherming bii het nemen van maatregelen
van de zijde van het partieuliere bedrijfsleven niet denkbeeldig
worden. Het gemis van de schakel van deze instituten tussehen
de individueel bij de rationalisatie betrokkenen en de overheid is
allerminst een waarborg voor de objeetiviteit in het oordeel bii
het nemen van anti-rationalisatiemaatregelen door het bedriifsleven
en voor de mogelijkheid van sub- en coiirdening van de daarbij
naar voren tredende onderseheidene belangen op economisch en
sociaal gebied. 1) Onvolledigheid  van de statistiek en gemis  aan
de juiste economiseh-soeiale instellingen doen het op zon minst
twijfelachtig ziin, of het de overheid onder die omstandigheden
wel zal gelukken de juiste waarborgen te bieden voor objectiviteit
in het regelend optreden op economisch en soeiaal gebied bli de
bestrijding en het voorkomen van de rationalisatie-gevolgen. Het
is in dit lieht gezien niet verwonderlijk, dat het individueele
pogen van den kant van het bedrijfsleven niet de gewensehte
resultaten heeft afgeworpen en dat ook de overheidsbemoeiing tot
dusver onmaehtig is gebleken om het euvel van de rationalisatie-
werkloosheid afdoende te bestrijden en te voorkomen. Of het de
overheid onder die omstandigheden mogelijk is een eeonomiseh-
doelmatige oplossing te geven voor het probleem van de voor-
koming van de gevolgen van de rationalisatie zal in het vervolg
worden overwogen.

IV.

Suggesties omtrent de toepassing van een economisch-doelmatige
regeling van de rationalisatie bij een bedrijfstaksgewijze

organisatie.

1. De begrootingsmethode, het gewenschte huipmiddel voor de
bed«ifsschappen om de productie en de behoeften systematisch
te kennen.

Uit de hiervoren vermelde maatregelen moge gebleken ziin, dat
er bij de beheersehing van de rationalisatie ter voorkoming van

1) Vgl. J o s e p h u s J i t t a. De Corporatieve   staatsgedachte in Neder-
land.
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de aan haar inhaerente werkloosheid op zijn minst noodig zal zijn
een duurzame regeling van de produetie en van den menseheliiken
arbeid. Aangezien de doorvoering van de maatregelen van het
partieuliere bedrofsleven het bedrilfseconomisehe en sociale raam
van de afzonderlijke onderneming verre te boven gaat, zal daar-
voor alleen reeds een bedrijfstaksgewijze regeling noodzakelijk zon.
De regeling in den bedrijfstak, op ziehzelf al ingewikkeld genoeg,
wordt nog ingewikkelder voor de beheersehing van de economisehe
en sociale verhoudingen in de moderne maatsehappij als de over-
heid zieh met de regeling der rationalisatie moet bemoeien. Leiding
en contr6le van de centrale overheid ziin dan onontbeerlijk in het
eomplex van maatregelen van de bedriifstakken en van de over-
heid. Het zal zonder nader betoog duidellik ziin, dat zulk een
regeling niet in een vrije huishouding kan gesehieden, maar dat
daarvoor een geleide huishouding noodzakelijk is. Deze bewust ge-
regelde huishouding behoeft nog geen eentralistisehe planhuishou-
ding te zijn. Het kan even goed ziin een bedrijfstaksgewijze
organisatie, die een natuurlijke groei van de ondernemingen, een
ontplooiYng van het partieuliere initiatief, een vrije wijze van
bedrijfsleiding en een vrije werkzaamheid mogelijk maakt binnen
de  door de bedrijfsorganen  en den Staat getrokken grenzen, 1)

omdat typisehe vraagstukken te regelen vallen, die de bedrijfs-
takken regardeeren.

Hoe wordt nu op den duur de produetie door de bedrijfs.

sehappen economisch-doelmatig aan den afzet aangepast onder
inaehtneming van de gewenschte soeiale verhoudingen voor de
arbeiders 1 Een beheersehing   van de productie maakt op ziehzelf
reeds noodig: eenerziids de regeling   van de productie-capaciteit
met contingenteering van de productie en de investeeringen en de
systematisehe kennis  van de behoeften; anderzods de organisatie
van den menscheloken arbeid. Hoe moeilijk het moet zj;in in

9 Voor het probleem van de principieele mogellikheid van een bewust

geleide huishouding met vraagstukken van de mogelijkheid van economiseh

beheer, en dus van de prijsvorming, en van het leiding geven, moge worden
verwezen naar C o b b e n h a g e n, De economische probleemstelling    en
Duurzaam; F. de Vries, Regeling of Vrijheid; Kang, Het Prijzenstelsel;
V o n H a y e k, Collectivist Economic Planning; B a r o n e, The ministry
of  production  in v o n H a y e k.
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deze ingewikkelde en omvangrtike materie een zoodanig inzieht
te verkrijgen, dat het mogelijk wordt bedrijfstaksgewijs en in
grooter verband tot een regeling te komen van de rationalisatie,
is duideljjk, indien in aanmerking wordt genomen de groote ver-
seheidenheid in productie en distributiemethoden en de grootegevarieerdheid van de behoeften. De moeilijkheden worden bij de
geldende, ingewikkelde economische verhoudingen nog vermeerderd
door de voortdurend optredende teehnisch-economische verande-
ringen. Daarentegen is het bemoedigend te constateeren, dat der-
gelijke moeilijkheden in verband met produetie en afzet in de
praktijk tot oplossing zijn gebracht bo produetie- en afzetkartels
en restrietie-schema's onder vaak verzwarende omstandigheden,
voortvloeiende uit internationale verhoudingen. Het lijkt op voor-
hand niet uitgesloten, dat met soortgeltike methoden, als door deze
organisaties voor haar doel zlin toegepast, in het bedrijfssehap
het gewenschte doel ten aanzien van de beheersehing van de
rationalisatie zoude kunnen worden bereikt.

Het wil ons toeh voorkomen, dat de quantitatieve analyse, die
in het begrootings- en verdeelingssysteem der kartelorganisaties
gebruikt wordt, een gesehikt middel is om het voor de regeling
van het rationalisatietempo gewensehte inzieht te verwerven in de
enorme verseheidenheid en samengesteldheid van de economisehe
data. Het middel van productie- en afzetprognose door begrooting
en sehatting, hetwelk in de praktijk van het economische leven
met stiigend sueees toepassing vindt, lijkt ons aanvaardbaar, ook
voor het gestelde doel.

En wel omdat het systeem van „budgeting and foreeasting"   de
mogelijkheid biedt om per bedrijfstak de met de produetie en
afzet samenhangende eeonomisehe data systematiseh te verzamelen,
onder het gewenschte opzieht te bewerken en ook bij tussehentijds
optredende veranderingen „A jour" te houden. Het behoeft niet
nader betoogd te worden, dat het heden ter beschikking staande
statistisehe materiaal omtreht het bedrijfsleven nog heel wat ver-
betering, aanvulling en regeling behoeft om ten bate van de
produetie en den afzet bruikbaar te worden voor een economiseh-
statistisehen opbouw per bedrijfstak. Toch moeten opbouw van de
best:aande gegevens in dezen zin en uitbouw met nieuw te ver-
werven gegevens zeer wel mogeldk worden geaeht. Ten eerste
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vanwege de menigvuldigheid der bestaande eeonomisch-statistisehe
gegevens, die biiv. bii ons over het heele land bii verschillende
instituten verspreid liggen en alleen de noodige sub- en codrdening
waehten, om in bepaalde opzichten bruikbaar te worden aange-
wendi 1 )   En vervolgens omdat in landen, zooals  de  V. S. A.  en
Duitsehland, de bewijzen worden geleverd, dat het voeren van een
bedrijfs-economisehe statistiek per branehe praktisch doorvoer-
baar  is. 2)

Maar ook kan de bruikbaarheid van de begrootings- en sehat-
tingsmethode als quantitatieve analyse in den bedrijfstak niet
langer meer worden ontkend. Men kan wiizen op de methoden
van organisatie en administratie van productie- en afzetkartels
in industrieele artikelen     en de versehillende restrietie-sehema's
in grondstoffen, zooals tarwe, suiker, koffie, katoen, rubber,
petroleum, koper, lood en zink. Het gaat daarbij niet om de
economische beteekenis van deze monopolistisehe of monopolie-
aehtige organisaties, noeh om de oorzaken (of noodzaak, dan wel
overtuiging    ze bij elkaar houden),    maar   om    het    feit,    dat    het
bedrofsleven het organisatoriseh en administratief heeft klaar ge-
speeld, in sommige gevallen met behulp van de regeering, om de
productie gemeensehappeliik onder eontr6le te krijgen en af te
stemmen op de afzetmogelijkheid. Ook gaat de tegenwerping niet
op, dat het hier uitsluitend eenige weinige groot-producenten
betreft, die gemakkellik bij elkaar zijn te houden. Want daar kan
tegenover worden gesteld de mogelijkheid van organisatie van
ongeveer een millioen produeenten van Amerikaansehe katoen en
van de ontelbare producenten van tarwe en suiker, die over de
heele wereld zon verspreid. Evenmin kan worden ontkend, dat
gedurende en na den oorlog van 1914 van de zode van de
regeeringen diepgaande bemoeiingen met het bedrijfsleven hebben

9 Vgl. hetgeen het Plan van den Arbeid zegt omtrent Inventarisatie
en  ordening  biz.  129-131   en U r w i c k. Management  blz.  198.

2) Vgl. De bedrijfseeonomisehe onderzoekingen van omzet, afzet en kosten.
Voor Duitschland o.a. gepubliceerd door het Institut fiir Konjunktur-
forschung. Sonderhelft 32 en 39. Voor <le Vereen. Staten gepubliceerd door
het Bureau of the CensUS v. h. United States Department of Commerce, 15.
Census  of  the  U. S. A.  1929,  1930 en Census of Business  1933  en  1935.
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plaats gehad op een sehaal, die tot hiertoe voor afzonderlijke
ondernemingen of combinaties onmogeliik werd geacht vanwege de
praktisehe moeilijkheden van organisatie en administratie. Welis-
waar werden deze dingen somtijds niet efficient gedaan en ge-
sehiedden ze met opoffering van groote kosten, maar zij werden
toeh gedaan en beter en goedkooper, naargelang de tod voorbo-
ging en de ervaring groeide. 1)  Dit wil niet zeggen, dat de pro-
blemen van organisatie en administratie eenvoudig ziin. Wel
beteekent het, dat de administratieve gestie op een hooger plan
is aangeland en daarmede de mogelijkheid begint baan te breken
om ingewikkeld feitenmateriaal te verwerken. Daarbo komt, dat
het haastig voortschrjjdende bedrijfsleven den ondernemer dage-
lijks stelt voor het doen van sehattingen, ona.fhankelijk ervan of
hij door feitellike gegevens tot het vormen van een oordeel al of
niet in staat wordt gesteld. Hil moet sehatten, of hij wil of niet.
En dan is een zorgvuldige en systematisehe schatting, op bepaalde
betrouwbare beginselen gefUIldeerd, een veiliger gids te aehten dan
de gevoelens van het oogenblik. 2) De begrootings- en schattings-
methode is tot het vormen van een gefundeerd oordeel een goed

hulpmiddel gebleken.

Aan het systematisehe begrooten van de ondernemingsaetiviteit
zon bijzondere voordeelen verbonden, die het gesehikt maken
voor het gebruik in grooter verband, met name voor co- en sub-
ordening van de eeonomisehe aetiviteit van de bedrijfstakken.
Vooreerst wordt de ondernemer gedwongen zieh systematiseh
rekensehap te geven omtrent het toekomstige verloop van de
eeonomisehe werkzaamheid der onderneming. Daarvoor is noodig
het zieh stellen van vastomlijnde doeleinden en het planmatige
beramen van middelen ter bereiking. Vervolgens moet de ver-
werkelijking van de doeleinden periodiek worden nagegaan. Dit
biedt de mogelijkheid van een regelmatig verbeteren der sehat-

tingen of van het opsporen van fouten in de uitvoering van het
werkprogram. En tenslotte moet de ondernemingsaetiviteit stelsel-

matig in cijfers worden uitgedrukt, waardoor deze met die van

')  Vgl.Rowe   blz.   1-21.
2)  Vgl.  W a l l a c e  blz.   2.
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alle andere ondernemingen in de branehe onder 66n noemer ge-
braeht en onderling vergeleken kunnen worden.

De vraag zal derhalve dienen te worden beantwoord, hoe door
de methode van begrooting en prognose de behoeften en de pro-
duetie systematiseh per bedrijfstak en in het totaal kunnen worden
gekend. A l p e r t 1) heeft  in dit opzieht  in zijn meergenoemd
„L'Eeonomie Organis6e" een sluitend geheel ontworpen, waarbij
hier wordt aangesloten. Het daar ontwikkelde systeem is in het
kort als volgt.

De maatsehappelijke behoefte-voorziening is onder de gegeven
moderne economische verhoudingen zoo ingewikkeld geworden, dat
het systematisch kennen van de behoeften en de organisatie van
de productie noodzakelijk ziin geworden. Een goede gang van zaken
in de volkshuishouding vereiseht een zoo goed mogelijk overeen-
stemmen van de economisehe werkzaamheid der versehillende
bedrijfstakken met de behoeften van het verbruik. Het eeonomische
evenwieht, hetwelk   in dat geval ontstaat,   moet   in een bewust
geleide huishouding verkregen worden door verticale en horizon-
tale ordening. Die sub- en eoBrdening wordt mogelijk gemaakt
door een systeem van „budgeting and planning"    van de eeono-
misehe aetiviteit.

De beoefening van de eeonomisehe aetiviteit heeft in de moderne
maatsehappij plaats in de onderneming. De begrooting van de
eeonomisehe werkzaamheid in de onderneming dient daarom als
uitgangspunt te worden genomen. De bestaande tendenzen be-
hoeven dan niet omvergeworpen te worden en aansluiting kan
worden gezoeht bii de toegepaste beginselen, die veralgemeend en
gesystematiseerd kunnen worden, hetgeen ongetwijfeld bij de in-
voering van hervormingen voordeelen biedt.

De behoeften van het verbruik kunnen op de volgende manier
systematiseh worden gekend. Eerst wordt door iedere voldoende
belangriike industrieele onderneming periodiek marktanalyse en
-prognose gemaakt van de door haar te kennen behoeften. Aan-
sluitend aan deze marktanalyse en -prognose wordt door elk van
deze ondernemingen de afzet voor het komende jaar gesehat en

')  V g l.A l p e r t blz. 155-179.

13
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aan de hand van deze jaarschattingen het produetie-program
begroot. Deze ondernemingsjaarbegrooting is geen star schema.
Periodieke herziening is mogelijk en wel door voortdurende ver-
gelijking van de prognose met de werkeliike eeonomisehe feiten
en aanpassing aan nieuwe toekomstige verwaehtingen. De jaar-
begrooting van iedere onderneming omvat het productieprogram
en de middelen voor zijn verwerkeltiking. Tot deze laatste behoo-

ren de voorzieningen omtrent de uitbreiding van de installaties,
den inkoop van de hoeveelheid grondstoffen, de wisselingen in het
personeel en de sehatting van het jaarlijksch verbruik. De jaar-
begrooting geeft derhalve concrete gegevens omtrent de vermoede-

liike voorziening voor het komende jaar van den mensehelijken

arbeid, de produetiemiddelen en den afzet.
Vervolgens heeft bedrofssehapsgewiize groepeering plaats van

de ondernemingsbegrootingen. Doordat de ondernemingsaetiviteit
een individueelen en maatsehappelliken kant bezit, moet de onder-
nemingsbegrooting ook van de maatschappeloke ziide worden be-
zien. De ondernemer kan de economisehe verschiinselen wel juist
binnen het kader van zijn eigen onderneming beoordeelen. De
toekomstige vraag is eehter ook afhankelijk van algemeen-eeono-

mische verschiinselen, die zieh aan ziin geziehtskring kunnen
onttrekken, zooals versehuivingen in de algemeene koopkraeht,
vervanging in de produeten, verdringing van oude door nieuwe
industrieiin, prlissehommelingen in grondstoffen en produeten,
voorzoover deze aan zeer algemeene oorzaken zijn toe te sehrijven,

verandering in de geldswaarde ete. Het ligt in den aard van de
maatsehappelijke zijde van de ondernemingsaetiviteit om de waarde
en het nut van de ondernemingsbegrootingen te verhoogen door
ze eerst een breedere basis te geven in de groepeering per bedrijfs-
tak en ze daarna in het kader van de geheele volkshuishouding

in te passen.
De moeiltikheden beginnen bij de onderordening van de begroo-

tingen der bedrijfstakken in het raam van de nationale huishou-
ding en bij de quota-verdeeling van de eeonomisehe activiteit in
den bedrijfstak tussehen de ondernemingen, zoo deze noodig moeht
zijn. Ter voorkoming en oplossing dezer moeiliikheden is groepee-
ring van de ondernemingsbegrootingen in een gemeenschappeliike
begrooting per bedrofstak noodig. Deze begrooting per bedrijfs-

schap wordt vergeleken en verbeterd met de schattingen van het
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totale verbruik in den bedrilfstak, opgemaakt door het den
bedrijfsraad ter besehikking staande teehnisehe apparaat, het
eeonomisch-teehnologisehe instituut van het bedriffssehap. 1)  De
gemeensehapsaetie kan eehter tengevolge van de productie- en
consumptie-verbondenheid, die er tussehen de bedrofstakken en
de producten onderling bestaan, niet tot den bedrijfstak beperkt
bljiven. De gemeensehapsaetie in de branehe is op haar beurt
middel voor de gemeenschapsactie ten bate van het heele bedrofs-
leven. Ook kan het tot-den-bedrijfstak-beperkt-bloven van de ge-
meensehapsaetie niet worden gehandhaafd, omdat de onderlinge
produetie- en consumptieverbondenheid niet voor de landspalen
stilstaan. De invloed van den in- en uitvoer doet zieh op het
binnenlandsehe verbruik en op de heele nationale huishouding
gelden. Teneinde de aanpassing van de totale productie aan het
totale verbruik in het binnenland en den afzet naar het buiten-
land op economiseh-doelmatige wijze te verkrijgen, zal de productie
en de afzet noodzakelijk in bovenstaanden zin moeten worden
geordend.

De noodzakelijke voorwaarden voor deze produetie-ordening
zullen moeten zijn: eenerzijds het seheppen  van een saamhoorig-
heidsband in den bedrijfstak zelf en tussehen de bedrijfstakken
onderling,  en het aankweeken   van de juiste mentaliteit daartoe;
anderztids het vormen van een bedrijfstaksgewtize eeonomisehe
organisatie en een eentrale eeonomisehe organisatie voor het heele
bedrijfsleven. Het essentieele van de op deze wlize bewust geleide
huishouding bestaat tenslotte hierin, dat zij de fundamenteel-
eeonomisehe voorwaarden tot haar recht doet komen, n.1. het
particuliere initiatief van den ondernemer vereenigen met de
ordenende werkzaamheid van de gemeenschap.

2. Richtliinen ten behoeve van een economisch-doetmatige rege-
ling van het rationalisatietempo door middel van de begrootings-
en schattingsmethode in de bedrgfsschappen.

De vraag bleef hierboven nog open, hoe de bedrofssehappen
door middel van de begrootings- en sehattingsmethode in het

1) Zie blz. 200.
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bijzonder het tempo van de rationalisatie economiseh-doelmatig
zouden kunnen regelen. De noodzakellikheid van een regeling zal
van zelf duidelijk zijn, indien men bedenkt, dat de van onderop
door de ondernemingen bedrofstaksgewijze gegroepeerde en van
bovenaf geordende voorzieningen door optredende veranderingen
in de arbeidsmethoden in de war kunnen worden gestuurd. Het
doel van de geheele eeonomisehe planning, om de produetie aan
de consumptie aan te passen, ware daarmede niet bereikt. Regle-
menteering vaii de toepassingen van arbeidbesparende methoden is
derhalve noodzakelijk. Uitgaande van het stelsel van de bedrijfs-
taksgewiize begrooting van de behoeftenvoorziening, zal deze regu-
leering ten doel moeten hebben het dynamische element van de
rationalisatie in te passen in een bepaalden toestand van eeono-
miseh evenwieht. Het bepalen van dezen economisehen evenwiehts-
toestand sluit derhalve tevens in de mogelijkheid om rekening te
houden met de invloeden van een aetieve eonjunctuur-politiek, die
ten bate van de verruiming van de werkgelegenheid wordt ge-
voerd, m.a.w. met de versnelling van het verbruikstempo, waarvan
in den beginne van het hoofdstuk sprake was. Hetzelfde geldt
voor de invloeden van een aetieve expansiepolitiek, b.v. industriali-
seering of reagrariseering, gevoerd ten bate van de werkloosheid
uit eeonomisehe struetuurveranderingen voortspruitende. Hier kan
in verband met de vroegere besehouwingen over een bewuste
eonjunctuur- en expansiepolitiek voorbogegaan worden aan den
eenen zoowel  als  aan den anderen invloed; de besehouwing wordt
bepaald tot het direete effect van de inpassing van het nieuwe
element van de rationalisatie in zekere, van tevoren uitgestippelde
economische verhoudingen. De voor de bedrijfssehappen in ver-
band met de regeling van het tempo van de rationalisatie op te
stellen richtlijnen zullen, om de ontplooi-ing van het bedrijfsleven
dynamiseh te houden, de mogelijkheid moeten openlaten voor het
maken van nieuwe eeonomisehe combinaties. Aan deze nieuwe
eeonomisehe mogelijkheden zal in zooverre gelegenheid tot ver-
werkelijking moeten worden geboden, als vereenigbaar is met een
algemeen-economisch doelmatige regeling van de productie en de
doeleinden van den menseheloken arbeid. De hoofdlijnen voor de
uitvoeringsmaatregelen ter voorkoming van de uit rationalisatie
voortvloeiende werkloosheid zullen derhalve in verband met het
tempo van invoering van de arbeidbesparende methoden binnen
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het daartoe passende kader dienen te worden gerieht op de
algemeen-economisch doelmatige regeling van de productie.

Uit het voorafgaande is gebleken, dat het noodig is de oplos-
sing van de voorkoming van de rationalisatie-werkloosheid te
zoeken in de riehting van de bestrijding van de oorzaken van die

werkloosheid en wel door het onbeheerschte en absoluut vrije
tempo, waarin de arbeidbesparende methoden in het huidige maat-
schappeltike bestel kunnen worden ingevoerd, zelf te breidelen. In
verband met den norm van algemeen-economisehe doelmatigheid
zullen de te trekken riehtltinen voor de beheersehing van het tempo
van invoering van arbeidbesparende methoden daarop gerieht
moeten zijn, dat in het algemeen genomen aan de rationaliseerende
onderneming de eiseh moet worden gesteld om de verantwoordeliik-
heid te dragen voor eigen daden, dit is voor de gevolgen van de
door haar ingevoerde rationalisatie op algemeen-economisch en
maatsehappelijk gebied. Deze eiseh maakt het noodzakelijk de
voor- en nadeelen bij het streven naar economisch evenwieht in
de bedrijfstakken tegenover elkaar te stellen. Bii het zoeken naar
evenwicht opent de mogelijkheid van meer dan 66n eeonomiseh
evenwieht de gelegenheid de soeiale gevolgen ten volle te laten
gelden en het rechtmatige streven naar zoo groot mogelijke werk-
gelegenheid voorop te stellen.

Het komt er derhalve op aan te weten, wat algemeen-econo-
miseh gesproken de opbrengsten ziin tegenover de kosten, voort-
vloeiende uit een economisch-doelmatige regeling van de pro-
duetie-uitbreiding in den bedrijfstak, bii invoering van een
arbeidbesparende methode in de onderneming. In verband met
hetgeen voorheen over de aanpassing van de productie aan den
afzet is gezegd, zal de uitbreiding van de productie, die boven
den totalen afzet van den bedrijfstak kan uitgaan of binnen dezen
met een grooter aandeel van de rationaliseerende onderneming en
ontwaarding in de andere ondernemingen van den bedrijfstak
gepaard kan gaan, nader zijn te regelen of zoo noodig zijn te
voorkomen.

Om in het algemeen te bepalen of het eeonomiseh-doelmatig en
soeiaal verantwoord is, dat een onderneming in den bedrijfstak
overgaat tot de invoering van een arbeidbesparende werkwiize,
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zal in de jaarbegrooting van de bedriifssehappen dienen te worden
nagegaan, in de eerste plaats of de nieuwe methode ook algemeen-
eeonomisch meer opbrengt dan haar kosten, d.i. kosten aan loonen,
afsehriivingen, onderhoud, grondstoffen, hulpstoffen, etc., ver-
meerderd met een amortisatie voor de afsehrijving van de even-       1
tueel vroegttidig af te danken installaties in andere ondernemingen
en de maatsehappeltike kosten, die verbonden zon aan de uit-
sehakeling van de menschelijke arbeidskraehten. In de tweede
plaats zal deze begrooting uitsluitsel moeten geven over het al
of niet mogellik ziin van wederinschakeling van de uitgeschakel-
den of van hun zoodanige afvloeiing, als vereenigbaar is met de
redeltike doeleinden van den mensehelijken arbeid. Op welke
woze het economiseh-doelmatige in het bijzonder wordt vastge-
steld, wordt straks ingegaan. Hier wordt vermeld uit welke
bestanddeelen de maatsehappeliike kosten zouden moeten bestaan,
n.1. kosten voor een waehtgeldregeling voor de ontslagenen in den
bedrijfstak, kosten van vroegtfidige pensionneering van ouderen,
kosten van herseholing van de ontslagenen, kosten verbonden aan
de herplaatsing van de ontslagenen. 1)

De invoering van de arbeidbesparende werkwuzen ware afhan-
kelijk te stellen van de vervulling van de bovengenoemde voor-
waarden op eeonomisch en maatsehappeliik gebied. In verband
met de beoordeeling van deze voorwaarden ware voor de onder-
neming in het geval van rationalisatie de vrijheid van produetie-
vermeerdering en het reeht van ontslag door het bedrijfssehap
aan banden te leggen en de tijdige aankondiging van de in te
voeren nieuwe werkwilzen dwingend voor te schriiven. De beoor-
deeling zelf van de data ware in handen te stellen van het
bedrofssehap, hetwelk door middel van een vergunningsstelsel
het tempo van de doorvoering van de rationalisatie zou behooren
te beheerschen. De maatsehappij zal bij een beheersehte rationali-
satie in een bedrijfstaksgewijze organisatie niet anders dan kunnen
winnen. Want bij een onbeheersehte doorvoering van de arbeid-
besparende methoden in het huidige eeonomisehe stelsel moet de
gemeensehap ook opkomen voor de economische en soeiale lasten,
maar zonder dat zii tegenprestaties kan vergen. Wel moet eener-

1) Vgl. Plan van den Arbeid bk 107, 108.
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Ziids worden toegegeven, dat ook in het min of meer liberale
economisehe stelsel de economische voordeelen van de rationalisatie
grooter kuniten zijn dan hare economische en soeiale lasten.
Daarentegen moet anderzijds worden erkend, dat deze toestand
ook vaak niet aanwezig is en juist het tegendeel voorkomt. Maar
bovenal moet worden ingezien, dat in beide gevallen de maat-
sehappelijke en persoonlijke nadeelen, voortvloeiend uit het feit,
dat de werkloozen hun natuurlijke vermogens niet meer naar
behooren kunnen ontplooien, buiten besehouwing bltiven. Welnu,
het begrootingssysteem van den bedrijfstak maakt in prineipe het
evenwicht mogelijk tussehen de economisehe voordeelen en de
eeonomisehe en maatsehappelijke lasten van de rationalisatie,
daarbij tevens een zoo groote plaats inruimende voor de voor-
koming van de maatsehappeltike en persoonlijke nadeelen van de
rationalisatie-werkloosheid als vereenigbaar is met de eisehen van
de gewensehte eeonomisehe doelmatigheid. Op welke wijze dit
begrootingssysteem aan zijn in dezen zin opgevatte taak van het
economiseh-doelmatige beheerschen van het tempo van de ratio-
nalisatie zal kunnen voldoen om het ontstaan van de aan haar
verbondene werkloosheid te voorkomen, zal tenslotte worden aan-
getoond.

3. Suggesties omtrent de «ize, waarop het bed«ifstaksgewfize
begrootings- en schattingssysteem 8871 economisch-doelmatige regeling
van het tempo  van  de  rationizlisatie  moet  bewerkstelligen. 1)

In aansluiting aan de voor de voorkoming van de rationalisatie-
werkloosheid uitgestippelde riehtlijnen zal een poging worden ge-

waagd, zonder dat het in de bedoeling, noeh in de macht van
den schrtiver ligt thans een volledig program te ontwikkelen, om
eenige denkbeelden te opperen omtrent de maatregelen voor de
doorvoering van de regeling van het rationalisatie-tempo. Deze
suggesties zullen tot de industrie worden beperkt, daar deze het
hoofdgebied vormt van de toepassingsmogelijkheid van het begroo-

tingssysteem.
Hoe wordt het tempo van de invoering van de arbeidbesparende

werkwijzen zoodanig economiseh-doelmatig en sociaal gereeht ge-

1)  Vgl  A l p e r t  blz.   179-201.
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regeld, dat de daarmede samenhangende productievermeerdering
aanpast  bij de arbeidsverhoudingen 9

Men kan bii deze temporegeling het onderseheid maken in
maatregelen, die hare procedure betreffen en {lie haar inhoud
aangaan.

Ten aanzien van de procedure zou het volgende kunnen gelden.
De onderneming, die voornemens is arbeidbesparende methoden in
te voeren, zal gehouden zijn daarvan tijdig aangifte te doen aan
een daartoe aan te wozen orgaan van het bedrijfssehap onder
opgave van de wijzigingen, welke uit deze rationalisatie voort-
vloeien voor de ondernemingsbegrooting ten aanzien van den afzet
naar het binnen- en buitenland, de productie en de menseheltike
arbeidskrachten. Dit orgaan zal het effeet van de rationalisatie
aan de hand van de begrooting van den bedrijfstak op de alge-
meen-economisehe en maatsehappeljjke gevolgen toetsen en nagaan
of de nieuwe economische mogelijkheden ook sociaal wensehelijk ziin.
Daartoe zal het noodig zijn, dat het desbetreffende orgaan van het
bedriifsschap vaststelt den invloed van de nieuwe werkmethoden
op de mogelijkheden van de produetie, den afzet en de menschelijke
arbeidskraehten binnea den bed«ifstak. Bij dit branehe-onderzoek
zullen de eonsequenties voor den import van het product mede in de
besehouwing moeten worden betrokken. Het aldus gevestigde oordeel
zal op den grondslag van de algemeen-economisehe doelmatigheid
en soeiale gereehtigheid en onder de verantwoordelijkheid van de
rationaliseerende onderneming voor de algemeen-economische en
soeiale gevolgen van de arbeidbesparing de basis kunnen vormen
voor de insehakeling van de nieuwe werkwijzen in de algemeene
produetie-voorziening. Het onderzoek ware in te stellen door het
economisch-technologisch instituut van den betrokken bedrijfstak.
Deze instellingen zullen in verband met de taak, die hun hier
wordt toegedaeht, niet regionaal, maar bedriffstaksgewijs moeten
zijn georienteerd. De economisch-teehnologische instituten zullen
het apparaat moeten worden in handen van het bedrijfsschap om
de begrooting van de voorzieningen in den bedrijfstak te toetsen
aan het verbruik en aan de arbeidsverhoudingen, en om zoo
noodig de ondernemingsbegrootingen te ordenen. De economisch-
technologische instituten zullen tot den bedrijfstak moeten be-
hooren, het bedrofssehap bij de uitoefening van zijn taak moeten
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helpen, in eng verband moeten staan tot het centrale eeonomisch-
teehnologisehe instituut en in nauwe samenwerking moeten treden
met den Economisehen Voorliehtingsdienst, het Bureau voor Con-
junetuuronderzoek, het Centraal Bureau  voor de Statistiek  e. d.
Voor achterstelling van de plaatselijke belangen en van de be-
langen der kleinere ondernemingen in den bedrijfstak behoeft niet
te worden gevreesd, indien de opbouw van de bedrofssehappen
loeaal, vaksgewijze en voldoende representatief plaats heeft.

De invloed van de rationaliseerende onderneming zal echter
niet steecis tot den eigen bedrijfstak beperkt blijven. De mogelijk-
heid bestaat immers, dat deze zieh uitstrekt tot den afzet van
produeten of prestaties uit andera branches. Men denke sleehts
aan de verdringing van het gas door de eleetrieiteit of van het
spoorweg- door het autovervoer. Terwiil nu de terugslag in den
afzet zieh wel in de begrooting van de betrokken bedrijfstakken
zal openbaren, is het niet zeker, dat de oorzaak van de afzet-
vermindering duidelijk aanwijsbaar is. Voor het geval deze ver-
mindering eehter terug te voeren is op de rationaliseerende onder-
neming, zal deze laatste ook voor de benadeeling van de belangen
buiten den bedrijfstak verantwoordelijk moeten worden gehouden.
Het kan intusschen niet worden ontkend, dat het uitstrekken van
deze verantwoordelijkheid tot buiten den bedriifstak een vJrstrek-
kende beteekenis bezit. Deze beteekenis is deze, dat de eonsumptie-
vrijheid, welke voor den vooruitgang van zulk een fundamenteel
belang werd geaeht, niet alleen gradueel, maar zelfs wezenlijk zal
moeten worden beinvloed. Immers aan het opkomen voor de ge-
volgen van de rationalisatie binnen den bedrijfstak kan geen
andere waarde worden geheeht dan van aanpassing van het pro-
duetie-tempo aan het vrijgelaten verbruik. Het vrligeven van de
productie voor een zieh tengevolge van de rationalisatie buiten
den bedrijfstak verplaatsend vro verbruik, niet anders dan tegen
bezwarende voorwaarden, zal echter indirect een gradueele en
zelfs wezenlijke beperking van de vrijheid van het verbruik met
zieh moeten brengen. Wel zoude in dit geval het voorkomen van
het ontstaan van de nadeelen van de rationalisatie-uitsehakeling
de voordeelen van een absolute consumptie-vrijheid uitsluiten.
Maar het is niet in te zien, waarom in verband met de zoo
zwaarwegende maatschappeloke gevolgen van de rationalisatie
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aan de absolute consumptie-vrijheid niet zoude mogen worden
getornd en waarom ook hier niet de middenweg van een naar
de concrete omstandigheden redelijk geaehte vrliheid van het
verbruik tot een geleidelijke aanpassing zoude kunnen leiden.
Het is vanzelfsprekend, dat de overheid in verband met
die redeliike vrjiheid    op het gebied    van de „Konsumlenkung"
uit hoofde van de rationalisatie een taak zal hebben te
vervullen. 1)   In  verband  met  het  een  en het andere  ware  de
uiteindeliike beoordeeling van de eeonomisehe en maatschappelijke
waarde der nieuwe arbeidsmethode over te laten aan een eentraal
orgaan. Dit orgaan moet daarom ook het laatste oordeel hebben,
omdat het in laatste instantie met de zorg van de sub- en co-
ordening van de begrootingen van de bedrtifsschappen is belast.
Het eentrale eeonomisehe orgaan zal op grond van het advies van
het hem toegevoegde centrale eeonomiseh-teehnologisehe instituut
de toestemming tot invoering van arbeidbesparende werkwilzen
moeten verleenen. 2)

De voorwaarde voor de verkrijging van de toestemming zal
moeten bestaan in de betaling van een sehadeloosstelling voor
afschrijving van kapitaalverliezen van de door de rationalisatie
bedreigde ondernemingen en voor de maatschappelijke kosten aan
daartoe op te riehten compensatie-kassen in den bedrijfstak. Deze
sehadeloosstelling zal verrekend kunnen worden door storting van
een som-ineens of door de belasting van het product over een
periode, binnen welke de schade  moet  zon  afgeschreven. 3)   Zij
kan gesehat worden op grond van de ondernemingsbegrootingen
en later aan de hand van de ervaring definitief worden bepaald.
De uitkeering kan ineens of periodiek plaats vinden. Voor de
eventueel tijdelijk werkloos gewordenen zal het aanbeveling ver-
dienen een waehtgeldregeling in te voeren.

Voor de rechtvaardiging van de betaling eener sehadeloosstelling
zijn zoowel sociale als economisehe gronden aan te voeren. Het

1) Vgl. W a g e m a n n. Grundslitze der Preispolitik    blz.     27    e.v.     en

Konjunkturpolitische Verbrauchslenkung biz. 249 e.v.
9 Vgl. Plan van den Arbeid blz. 143 e.v. Vgl. ook in dit verband de

functies   van   de    door   J.    v.    L o o n gepropageerde oetrooikamer: Verslag   van
het industrialisatie-congres blz. 66.

3•) VgL Plan van den Arbeid blz. 109.
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sociale karakter van de rationalisatie laat een dragen van het
economisehe en sociale risieo door de onmiddellok getroffen groep
van deelhebbenden aan het produetieproees niet meer toe, maar
vergt in principe, dat het risieo wordt gedragen door degenen,
die de sehade hebben veroorzaakt en die direct profijt trekken uit
de rationalisatie, in easu de rationaliseerende ondernemingen.
Deze belasting zal uiteraard eeonomiseh de tendenz hebben het
tempo van de rationalisatie te vertragen en de buitensporige
winsten te verhinderen. De rationalisatiekoorts wordt hierdoor
geremd en het ontstaan van overproduetie tegengegaan. De in-
voering van arbeidbesparende methoden, die op een werkeRiken
vooruitgang berusten, wordt er niet door in gevaar gebracht.
Door matiging van het tempo van invoering kunnen zU zieh ge-
leidelijk op basis van de afsehriiving van de achterbliivende onder-
nemingen in de volkshuishouding inpassen en wel overeenkomstig
de stijging van de koopkraeht verkregen uit de arbeidsbesparing.
Deze geleidelijke aanpassing van de oude aan de nieuwe methoden
sehijnt, zooals de ervaring van de bestaande productie-kartels
leert, bii standaardprodueten zeer wel mogelijk te ztin. Daaren-
tegen liggen de verhoudingen bij produeten met een individueel
karakter veel moeiliiker. Op het een en het andere wordt aan-
stonds teruggekomen.

Wat betreft den inhoud van de economiseh-doelmatige en soeiaal-
geriehte temporegeling, zal verder onderseheiden kunnen worden
in maatregelen ten aanzien van de beheersehing van de productie-
vermeerdering en van de werkloosheid, voorzoover deze uit de
rationalisatie voortvloeien. In verband met deze onderseheiding
zal nagegaan moeten worden, hetgeen algemeen-economiseh het
effect is van de met de rationalisatie gepaard gaande productie-
vermeerdering en of de resulteerende werkloosheid soeiaal gereeht-
vaardigd is. Al naar gelang de productievermeerdering in de
rationaliseerende onderneming samengaat met de vergrooting van
den afzet van den bedrijfstak ofwel bii gelijkbliivenden afzet in
den bedrijfstak ten koste gaat van andere ondernemingen, is haar
effect een ander en zullen de te treffen maatregelen dienovereen-
komstig moeten ziin.

In het eerste geval zal er ten aanzien van de productie in
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den bedrlifstak, in welke wordt gerationaliseerd, niets te regelen
vallen uit hoofde van de rationalisatie. Of er eehter voor de
produetie in andere bedrjifstakken maatregelen moeten worden ge-

troffen, is afhankeliik van de uit de rationalisatie voortvloeiende
wlizigingen in de afzetverhoudingen naar het binnen- en buiten-
land. Niet van belang is het ontbloot, of in de afzetverhoudingen
alleen maar versehuivingen optreden, waarbij de vergrooting van
den afzet in de eene branehe ten koste gaat van die in de andere
of van den gebruikeloken invoer, dan wel, dat de verkregen
nieuwe afzet additioneel is.

Voor het geval de uitbreiding van den afzet ten laste moet
worden gebracht van de begrooting van den binnenlandschen afzet
van andere bedrijfstakken, wordt het noodig de kosten te kennen
van de productiebeperking in deze takken, nl. afsehrijving van
kapitaalverliezen en kosten van overplaatsing en eventueele her-
seholing van de uitgesehakelde arbeidskrachten. De produetie-
beperking zelf zal met zich brengen een quota-regeling van de
produetie in den bedrijfstak en eventueel een prijsregeling.
Teneinde verstarring in de verdeeling tussehen de afzonderlijke
ondernemingen te voorkomen, zal de verkrijging van een hoogere
produetie-quote, dan de oude verhoudingen aanwijzen, open moeten
staan. Deze verkrjiging zal moeten samengaan met in de com-
pensatiekas van het betrokken bedrijfssehap te storten schadeloos-

stellingen voor verlies aan quote en voor maatsehappelijke kosten.
Ook hier toont de prakttik van de bestaande produetiekartels van
uniforme produeten de mogelijkheid van bepaling van de quota
en vergoedingen voor quote-oversehrijding. 1) Ter voorkoming van
prijsopdrilving tengevolge van de productieverdeeling zal de toe-
wlizing van de quota aan zekere voorwaarden gebonden moeten
worden. De quote zal nooit een absoluut reeht mogen beteekenen,
hetwelk tegen de gunstigste voorwaarden van de hand kan worden
gedaan. Er zal slechts relatieve beteekenis aan ziin te heehten.
Zij zal sleehts waarde hebben, indien de betrokken onderneming
binnen bepaalde tijdstippen ervan gebruik maakt. Eenerziids
wordt daardoor voorkomen, dat men op de quote blijft zitten
om  de  prijzen  op te droven; anderzijds krijgt  de  coneurrentie
voldoende gelegenheid om ten aanzien van de qualiteit van het

')  Vgl.Oskar   K l u g.    Das internationale Gliihlampenkartell   blz.   252.
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product en van den prijs hare heilzame werking uit te oefenen.

Overigens men is niet per se op een strikte quota-verdeeling van
de productiemogelijkheid aangewezen. Men kan naar gelang van
de concrete omstandigheden de verdeeling van de produetie vrij-
laten of een vermenging kiezen van het vrije en het quotasysteem.

Op de regeling van de produetie kan hier niet verder worden
ingegaan; zij hoort thuis   in een bewust geordend economiseh

systeem.
Deze productie-regeling zal zieh eehter uit hoofde van de ratio-

nalisatie niet behoeven voor te doen, indien de bedoelde afzet-
vermeerdering op rekening gaat van den gewonen invoer van het
product, hetwelk gerationaliseerd wordt. In dat geval valt er in
een tijd, in welken eeonomische herorganisatie van het bedrijfsleven
in vele landen plaats vindt en bilaterale bindingen voor het handels-

verkeer op den voorgrond treden, rekening te houden met handels-

politieke belemmeringen, van welke de eventueele terugslag is tot
uiting te brengen in de begrootingen van de bedrijfstakken.

Wanneer de toeneming van den afzet in den bedrijfstak ad-
ditioneel is, zullen er op grond van de rationalisatie evenmin
produetie-regelingen noodig zon. Wel zullen er zieh, indien de afzet-
vermeerdering op het gebied van den uitvoer gelegen is, ook hier
handelspolitieke moeilijkheden kunnen voordoen, van welke weder-
om het effeet voor de werkgelegenheid in de begrootingen van de
betrokken bedrijfstakken is vooruit te zien. De regeling van de
handelspolitieke moeiltikheden is thans  niet  aan  de  orde;  zij  zal
moeten gesehieden binnen het algemeene kader van de bedrijfstak-
gewiize opbouw van het bedrofsleven. 1)

1) Het gaat om de opstelling van een algemeen-economisch en sociaal

plan voor de geheele huishouding, dat rekening houdt met de schakeeringen
van de veranderingen in de economische en sociale structuur van bedrijf en
handel en de maatschappeRike differentiatie. Op grond van het op (lit
plan opgebouwde programma zal het ruilverkeer met het buitenland zijn
aan te passen, te ordenen en te bevorderen. De gegevens voor dit plan
zullen verstrekt kunnen worden uit het door de economisch-technologisehe
instituten van de bedrofstakken verzamelde materiaal der bedrijfstakgewijze
begrootingen. Deze zullen concrete gegevens moeten leveren ten aanzien
van de verwachtingen voor de im- en exportquota ten behoeve van de ver-
sehillende takken van nijverheid en handel en de eonsequenties hebben vast
te stellen van de versehuivingen in de im- en exportgeleding met de daarbij
behoorende prijspolitiek. De nieuwe riehting van de nationale welvaarts-
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Indien de produetievermeerdering in de rationaliseerende onder-
neming bii geliikbliivenden afzet in den bedrijfstak ten koste gaat
van de andere ondernemingen in den bedrijfstak, zal er een
productie-ordening in den bedrijfstak noodig worden en zullen de
bovenomsehreven produetie-regelingen voor standaardproducten toe-
passing moeten vinden. Moeilijkheden voor de toepassing van de
begrootingsmethode, en daardoor voor de regeling van de produetie,
ziin eerder te vreezen bij produeten met een individueel karakter.
Het maken van begrootingen en sehattingen is daarbij zooveel in-
gewikkelder en meer onzeker en het toedeelen van quota wordt
moeiltiker. Toeh sehiint ook hier een oplossing langs den weg van
de gemeenschapsactie niet uitgesloten. De organisatie van het be-
drtifssehap zal dan wel soepeler moeten ziin en de individueele
vrijheid voor den ondernemer grooter. De toewlizing van de
productie-aandeelen is meer te zoeken in qualitatieve begrenzing,
in het voorsehrift van quantitatieve limieten voor de te verwerken
grondstoffen of in de bepaling van quota naar waarden. Dat een
oplossing in deze richting voor produeten van zeer uiteenloopenden
aard wel mogelijk is te aehten, zou men willen afleiden uit de
gesehriften van terzake kundigen over de opheffing van den nog
niet zoolang geleden in nood verkeerd hebbenden tak van nijver-
heid der wollen stoffen    in de Vereenigde Staten van Amerika 1)
en uit de opriehting van de Textielconventie hier te lande.

Zoo nu al uit de tegenoverstelling in de produetiebegrootingen
van de bedrijfstakken van de algemeen-eeonomisehe opbrengsten en
lasten der in te voeren rationalisatie moge blijken, dat hare
quantitatieve voordeelen grooter zijn dan de nadeelen, zal toch nog
verder onderzoeht moeten worden, of deze voordeelen ook groot ge-

politiek eenmaal bepaald zijnde, zal de eeonomische politiek de zekerheid
hebben te verschaffen voor de doorvoering. De handelspolitiek zal dan in
verband daarmede gericht dienen te worden op het seheppen van de voor-
waarden voor de verwezenlliking van het im- en exportprogramma. De
gewtizigde verhoudingen in de algemeen-economisehe en sociale politiek,
o.a. tot uiting komende in de tendenz naar zelfvoorziening en het toenemen-
de bilaterale handelsverkeer, zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot de
herorganisatie van het handelsapparaat en tot een wijziging van de handels-
methoden.

1) Vgl. C h e r i n g t o n. The Commereial Problems en K a p l a n.    The
way forward.
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noeg zon om regelingen te treffen aan de zijde van den mensche-
l iken arbeid, teneinde te voorkomen, dat aan de in het produetie-
proees uitgesehakelden de gelegenheid wordt ontnomen hun natuur-
liike arbeidsvermogen te ontplooien.

In een bedrijfstakgewijs geregeld bedrijfsleven, in hetwelk
overigens de noodige aandacht zal zijn te besteden aan de organi-
satie van de arbeidsverhoudingen in het algemeen, moet het mogelijk
worden geacht ona door middel van de begrootingsmethode voor
de productie voldoende bijzonderheden te verkrijgen omtrent de
voorkoming van de werkloasheid, die het gevolg is van de invoering
van de arbeidsbesparing. Alhoewel de behandeling van de organi-
satie van den menseheljjken arbeid buiten het kader van dit ge-
sehrift valt, zij toeh in verband met het onderhavige onderwerp
vermeld, dat het bedrtifstakgewiis begrooten van de benoodigde
menschelilke arbeidskraehten in de productie de mogeltikheid opent
tot het eolleetief nemen van maatregelen op het gebied van den
arbeid, die vroeger bij gebrek aan solidariteit niet in aanmerking
kwamen overwogen te worden. Dan worden voor ten uitvoer-
legging vatbaar overwegingen van een billiike keuze van de
personen bij de uitschakeling, herseholing, verplaatsing, waehtgeld-
regeling, pensionneering, colleetieve regeling van de arbeidsvoor-
waarden, het stopzetten van den toevoer van arbeidskrachten in de
bedreigde bedrijfstakken, de verlenging van den leerplieht, kortom
alle vraagstukken aangaande een betere verdeeling van de mensehe-
lijke arbeidskrachten tussehen de bedrijfstakken en orienteering van
die kraehten op de beroepen, alle zoovele vraagstukken, welke tevens
nauw samenhangen met een geleideljjke invoering van de ratio-
nalisatie.

Daar nu de voortgezette arbeidsbesparing het productieproces
met belangriik minder menseheliike kraehten zal kunnen volbrengen,
zal ongetwiifeld het middel van verkorting van den arbeidsduur het
eerst ter hand moeten worden genomen om zooveel mogelijk aan
de door de rationalisatie uitgesehakelden gelegenheid te geven weer
werkzaam te ziin. Daarnaast zullen tijdige afvloeiing, middels in-
stelling van pensionneering of doorvoering van vervroegde pension-
neering van de arbeidskraehten en bevordering van de emigratie,
welkome hulpmiddelen ziin. Indien het productietempo in dezelfde
mate als van de laatste decennia den menscheliiken arbeid blijft
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voortjagen, 1)   zal niet alleen uit billtikheids-, maar eveneens  uit
physisehe overwegingen een herziening van de pensioengereehtigde
leeftijden in aanmerking komen. S i s m o n d i reeds  had  voor  den
door de machine bespaarden tijd, die aan de rust en de ontspanning
van de arbeiders zou kunnen worden gewijd,  een  open  oog. 2)
Evenwel zal in het huidige tijdsgewricht, waarin een behoorlijke
gebruikmaking van den vroen tiid voor de breede massa een
probleem is geworden, 3) een leeftijdsherziening aan zoodanige
grenzen ziin gebonden, dat er daarna nog een groot deel van
rationalisatie-werkloozen oversehiet.

Om deze reden zal de voorkoming van hun ontstaan in hoofdzaak
te zoeken zijn in den anderen genoemden maatregel, de verkorting
van den arbeidsduur. Deze verkorting van den arbeidsduur zal
in de onderneming, die de arbeidsbesparing invoert, kunnen plaats
hebben met behoud van het oude weekloon en zonder behoud van
het oude loon, maar tegen hetzelfde uurloon. Ofschoon het effect
voor de spreiding van de hoeveelheid arbeid in beide gevallen geltik
blijft, is het effect voor wie de kosten draagt een ander. In het
laatste geval wordt het gelag van de arbeidsduurverkorting uit
hoofde van de rationalisatie ten onreehte door den arbeider alleen
betaald, terwijl het bovendien, zooals in het derde hoofdstuk werd
aangetoond, onder bepaalde omstandigheden voor de koopkraehtige
vraag en zoomede voor de werkgelegenheid niet onversehillig is, of
het door de rationalisatie uitgespaarde loon in ondernemingswinsten
wordt omgezet dan wel in loon.

Uitgaande van het beginsel, dat de nadeelen van de arbeids-
besparing in eerste instantie gedragen moeten worden door de
onderneming, die tot hare invoering het initiatief nam, zal deze
op moeten komen ook voor de kosten verbonden aan de afvloeiing
of de wederinsehakeling van de met uitsehakeling bedreigden, zij

1) Volgens het onderzoek van den Hoogen Raad van Arbeid naar de
„blijvende werkloosheid "   en haar bestrij :ling   was  het  percentage   der  jaar-
lijksche toeneming van  de industrieele produetie in  de  V. S. A. per man-uur
in  de  periode  1899-1913:   1,8;   in  de  periode  1922-1929:   2,2  A  3,3.   In
Nederland     was dit percentage gemiddeld gedurende 1925-1937:     3 %.
Blz. 20.

D Eerste hoofdstuk blz. 22.
') VgL vierde hoofdstuk.
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het binnen of buiten de rationaliseerende onderneming. Zoolang de
vroegtiidige pensionneering en de arbeidsduurverkorting zieh voor
de opneming van de uitgesehakelden in de eigen onderneming af
kunnen spelen, zal de regeling ervan betrekkelijk eenvoudig kunnen
zijn. Het bedrijfssehap zal voor beide sleehts de voorwaarden be-
hoeven uit te maken en de regeling kunnen overlaten aan de onder-
neming zelf, d.i. onder de eontr6le van het bedrofssehap via het
begrootingssysteem en de organisatie van den arbeid in den bedrijfs-
tak. Anders wordt het, indien pensionneering en arbeidsduur-
verkorting noodig worden tengevolge van de uit rationalisatie voort-
vloeiende produetiebeperking in den geheelen tak of andere takken
van niiverheid. Dan ware beide maatregelen niet sueeessievellik,
naarmate de rationalisatie voortsehriidt, in de onderneming door te
voeren, maar ineens voor den betrokken bedrijfstak als geheel. In
dit geval ware door de rationaliseerende onderneming de desbetref-
fende door het begrootingsstelsel vast te stellen kosten te storten
in de compensatiekas van den bedrijfstak, dien het aangaat.

Via het bedrijfstaksgewijze begrootingssysteem moet het derhalve
mogelijk worden geacht om op grond van marktanalyse, prognose
en verwerkelijking van de afzetmogelijkheden en het produetie-
programma uitsluitsel te geven over het eeonomische effect van de
maatschappelijke lasten voor de rationaliseerende onderneming, die
voortvloeien uit de te stellen arbeidsvoorwaarden in verband met
de invoering van de arbeidsbesparing. Het begrooten zal op deze
wijze de mogeltikheid moeten seheppen voor de verkrijging van het
in verband met de geldende concrete omstandigheden juiste even-
wieht tussehen het sociaal wenseheliike en het eeonomiseh mogeliike.

Intussehen zouden er zoo al niet tegen de algemeen-eeonomisehe
maatregelen dan toch tegen de soeiale gegronde bedenkingen op-
geworpen kunnen worden, die het effect van deze laatste dreigen
te niet te doen. Zij zouden n.1. onder bepaalde omstandigheden
ernstige storingen verwekken in den afzet. Dit zou zich voordoen,
indien de eiseh van afvloeiing of wederinsehakeling zoude beletten
de verkrijging van de in dit geval door de rationalisatie beoogde
aanpassing aan de ongunstig gelegen prijsverhoudingen op de
binnen- of buitenlandsehe markt, welke verhoudingen kunnen voort-
spruiten uit verder voortgesehreden rationalisatie van de buiten-
landsehe concurrentie. Daar voorloopig van een internationale

14
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regeling van de beheersehing der rationalisatie niet veel heil kan
worden verwaeht en deze vooreerst te zoeken is op nationale basis,
meenen de voorstanders van de onbeperkte rationalisatie de be-
vestiging van hull these in dit geval te zien, aangezien niet ratio-
naliseeren dan gelijk zou staan met het plegen van economischen
zelfmoord. De vraag is eehter of dit dilemma, van rationaliseeren
of sterven, een juist alternatief is en of niet nog een andere mogelijk-
heid bestaat, n.1. de beheersehing van de rationalisatie en de ver-
deeling van de aan haar inhaerente sociale lasten onder degenen,
die daarvoor in aanmerking komen. De in aanmerking komendeh
ziin zij, die van de rationalisatie profijt trekken, in de eerste plaats
de bii de onderneming betrokkenen en vervolgens de eonsumenten,
e.q. de gemeensehap. In eerste instantie zullen de direct bij de
onderneming geinteresseerden de bereidheid op moeten brengen
naar de draagkracht van hun vermogen bli te dragen in de lasten.
Dit beteekent, dat de kostprijs in de onderneming teruggebracht
zal moeten worden tot een peil, waarop de onderneming op een
rendabele basis de concurrentie met het buitenland zal kunnen
weerstaan en dat de kapitaalverschaffers, de arbeiders en de onder-
nemers door een voor de respectieveliike groep in verband met de
geldende omstandigheden redelijk geaehte rentevermindering of
kapitaalafsehrijving, loonsverlaging en korting van de ondernemings-
winst in het herstel van de rentabiliteit zullen hebben te deelen.
Alleen voor het geval moeht blijken, dat de lasten voor de ver-
sehillende groepen hun aandeel in het gewone ondernemingsrisieo
zouden te boven gaan, zoude de gemeensehap met het oog op de
welvaart van allen het niet meer redeltik te dragen deel van de
lasten moeten overnemen. De druk, die daardoor voor haar zoude
ontstaan, ware in verband met het algemeen-eeonomisehe belang zoo
gunstig mogelijk ter verdeeling te brengen. Deze spreiding van de
lasten zoude kunnen geschieden via de algemeene belastingheffing 1)
of wel indirect via een bedrijfsschapsgewijs te voeren politiek van
den economiseh-gerechtvaardigden prijs, wegens de internationale
prtisverbondenheid aangevuld door contingenteering, tariefeering,
invoerheffingen, exportpremies, ruilverdragen en valuta-devaluatie,

')  Men  vergelyke  O.8- de bevinding, waartoe  ten  deze de commissie  v a n
d e r   W a e r d e n is gekomen   in haar rapport   aan   den   H.   R.   v.   A.   over
de „bltjvende Werkloosheid "   en haar bestrUding,   1939;   blz.   44.
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maar dat alles passend in het geheel van bedrijfssehapsgewiize
organisatie. 1)   Bij  den directen vorm van algemeene belastingheffing
zou aansluiten de steunverleening aan de onderneming bijvoorbeeld
door loontoeslag, directe steun of verliehting van de bedrijfsbelasting.
Welke van beide vormen ware te kiezen, zal in verband met de
algemeen-eeonomisehe doelmatigheid afhangen van de geldende
concrete omstandigheden.

4. Samenvatting.

Beteekent dit alles nu ook, dat het bedrijfstaksgewijze begrootings-
systeem de rationalisatie-werkloosheid voor goed zal kunnen doen
verdwijnen? In verband   met het vorenstaande betoog   over   de
rationalisatie-beheersehing meenen wij, in prineipe althans, beves-
tigend te moeten antwoorden. Deze constateering behoeft niet in
strijd te komen met de erkenning, dat onder bepaalde feiteliike om-
standigheden het mogelijk is te achten, dat bij een bepaalden graad
van technificeering niet alle werkwilligen kunnen worden opgenomen
dan op een aanzienliik lager levenspeil. Deze toestand zou zieh
kunnen voordoen in een land, dat over onvoldoende nationale hulp-
bronnen besehikt   om   zieh   zelf te onderhouden   en dat derhalve   op  den ruil is aangewezen. De prijspariteiten met het buitenland
zouden tengevolge van een te groot geworden aehterstand in de
teehnifieeering zoover uiteen kunnen loopen, dat de import- en
exportbeweging aanmerkelik opdrogen of sleehts tegen een zeer
onvoordeeligen ruilvoet plaats hebben.

De oplossingen van het zieh dan voordoende probleem bewegen
zich tussehen de extremen van het bereiken van een gelijken stand
van de techniek als van de omliggende landen met de mogelijkheid
van een grooter sociaal product, maar het maatschappelijke euvel
van een blijvende rationalisatie-werkloosheid, en een lagere stand

1) Voor de vraag van de vervanging van den bedriifseconomischen kosten-
grondslag door het prineipe van den economisch-gereehtvaardigden prijs, als-mede voor de vraag welk prtizenstelsel economisch gerechtvaardigd is in
verband met de onderlinge verbondenheid van de prijzen, en het feit, dat
er meer dan 66n prijzenstelsel economisch mogelijk is, moge verwezen worden
naar   resp.   W a g e In a n n,   Grundslitze der Preispolitik   blz.   27   e. v.   en
C o b b e n h a g e n in Economic  1936  biz.   622.
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van de teehniek met geen rationalisatie-werkloosheid, maar een naar
verhouding te laag levenspeil. Tussehen deze uiterste oplossingen

liggen zelfstandige combinaties van beide. Eeonomiseh evenwieht
zal mogelijk bliiken op het punt, waarop het overweging gaat ver-
dienen op soeiale en eeonomisehe beweegredenen den voorkeur te

geven aan minder arbeid voor allen op een aanvaardbaar levenspeil,
dan aan meer arbeid voor de meerderheid op een eventueel hooger

niveau, maar uitsehakeling uit het produetieproees van de minder-
heid der arbeiders en als resultaat de kanker van de rationalisatie-
werkloosheid voor het maatsehappeliike bestel.

Maar gesteld, dat het zieke maatsehappeliike leven zou dwingen

met het oog op een te laag levenspeil tot de laatste oplossing. In
dat geval zoude het bedrijfstaksgewiize begrootingssysteem eerst

recht de voorkeur verdienen boven het z.g. eeonomisehe zelfherstel,
omdat dan het verdeelingsprobleem zieh in ziin volle zwaarte doet

gevoelen en de verdeeling, alleen reeds op eeonomisehe gronden,
niet aan de vrije prosvorming en de concurrentie alleen kan
worden overgelaten.

Wat  toeh  is  dan het geval?   Bij een stiigende produetiviteit  kan
een grooter soeiaal product worden voortgebraeht met minder
handen. De vraag is vervolgens, of in een kapitalistiseh stelsel het
aandeel van de arbeiders in de opbrengst eeonomiseh is verzekerd.
Wij kunnen in dit verband terzijde laten, of soeiale noodzaak zal

dwingen tot bedeeling uit de opbrengst van de uitgeschakelden, die
kraehtens het feit, dat zij geen arbeid hebben kunnen verrichten
in het produetieproees, tot eeonomisehe aanspraken niet gereehtigd

zijn. Het gaat daarom hier, om de ingevolge den verriehten arbeid
eeonomiseh wdl-gereehtigden. Is hun aandeel in de meeropbrengst
gegarandeerd ? De verdeeling in de produetiewiize,  die op de hoogste

rentabiliteit is gerieht, heeft plaats volgens de bijdrage in het

productieproces, zooals die door de marktverhoudingen van de
produetiefaetoren wordt bepaald. Het feit, dat de verdeeling volgens
de lijn del produetie is tot stand gekomen en niet overeenkomstig

het economisehe doel, de algemeene welvaart, maakt het mogeliik,

dat het welvaartspeil bii verhoogde productiviteit kan verminderen
en de behaalde voordeelen niet juist worden verdeeld. De welvaart
wordt bepaald door de produetie met haar kosten en de opbrengst
met haar verdeeling. De kant van de verdeeling is eehter een
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zelfstandige factor van het geheele productieproees, omdat zij ge-
rieht is op de welvaart van allen. Deze stelt zelfstandig eisehen,
die niet bevredigd kunnen worden door bij de verdeeling de liin
van de produetie te volgen, omdat deze wellieht de produetie
prikkelt. Ook is de verdeeling volgens de toerekening van de
productieve bijdragen in het produetieproces niet economiseh juist
te achten, omdat in bepaalde omstandigheden de produetie-prikke-
lende verdeeling samen kan vallen met de welvaart. Het tegendeel
kan zieh ook voordoen en doet zieh voor, wanneer door de teehnifi-
ceering van het produetieproees en de grootere stabiliteit in de
behoeften het kapitaal een steeds sterker overwegende plaats gaat
innemen. Voorts kan de verdeeling van de opbrengst volgens den
norm van aandeel in de produetie de beste welvaartsverdeeling niet
waarborgen, aangezien iedere faetor er op uit zal ziin om ziin
eeonomisehe positie in het productieproces via marktmanipulaties
te   handhaven   of te versterken.  1) Het eeonomisehe aandeel   van   de
arbeiders heeft dan tengevolge van de rationalisatie-werkloosheid
eerder kans sleehter dan beter te worden. Een gereehte algemeen-
economische verdeeling is daarom, in prineipe althans, eerder ge-
waarborgd door het bedrijfstaksgewijze begrootingssysteem, dat de
bepaling van een eeonomisch gereehtvaardigden priis, dus ook van
de juiste inkomens, mogelijk maakt.

Wil dit alles nu ook zeggen, dat aan dit begrootingssysteem geen
nadeelen ziin verbonden  en   dat het zonder meer toepasbaar  is ?
Geenszins. De gevaren van strijd om de eeonomisehe maehtspositie
in den bedrijfstak, economisehe dietatuur, afsluiting van den be-
drijfstak, het eenzijdige op den voorgrond stellen van het ge-
organiseerde producentenbelang ten nadeele van de behoeftenvoor-
ziening van de consumenten, verstarring, traagheid en bureaueratie
zijn niet denkbeeldig. Eveneens moeten de moeilijkheden niet wor-
den ondersehat bo de keuze en de groepeering van de personen
om de bedriffssehap in al zijn geledingen juist te vertegenwoordigen
en bij de formuleering van wat uit de versehillende, vaak tegen-
striidige belangen als groepsbelang of tenslotte als algemeen belang
moet worden besehouwd.  2)

1) VgL C o b b e n h a g e n. Het vraagstuk   van de werktijdverkorting,
bk 6, 7 en 26.

2)   Vgl.  J o s e p h u s J i t t a. De eorporatieve staatsgedaehte.
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Het valt inderdaad niet te ontkennen, zoolang de individualisti-
sche mentaliteit blijft overheersehen van: de groep  en haar organen
kunnen niet anders dan uitsluitend haar groepsbelang behartigen
en het algemeene welzon is een grootheid, welke naast en tegenover
het groepswelz n staat, 1)  dat de belangen-tegenstellingen welhaast
onoplosbaar ziin. Indien men eehter ervan uitgaat, dat het alge-
meene belang niet naast of tegenover het groepsbelang staat, maar
zieh daartoe verhoudt als het geheel tot de deelen en men het
economisehe leven niet ziet als een noodlottige maeht, waartegen
de menseh niets vermag, moet men, theoretiseh althans, ook er-
kennen, dat het bedrijfsleven zieh door zijn organen kan regelen.
Maar dat het bedriffsleven daartoe nu al zou in staat zijn, wordt
door vele theoretiei en praetiei betwist, die de in de werkelijkheid
bestaande, van het individualisme doordrongen mentaliteit vanuit
het verleden hebben kunnen toetsen.

Voor het in vervulling gaan van het bedrijfstaksgewiize be-
grootingssysteem zal het noodig ziin, dat er zieh eerst twee voor-
waarden voltrekken,  n.1. : ten eerste een totale mentaliteitsverande-
ring en vervolgens het seheppen van een aan den modernen tijd
aangepaste teehnisehe outillage, als instrument in handen van op
te richten maatsehappelijke instellingen.

Er zon voldoende teekenen voorhanden, die eenerzijds er op
duiden, dat de witziging in de mentaliteit naar de gedachte van
de bedrijfstaksgewiize organisatie zieh sleehts langzaam voltrekt
zoowel bij de overheidsinstanties als bli het partieuliere bedriifsleven.
Van den anderen kant kan men vaststellen, dat de begrootings-
gedachte bij het bedrijfsleven groeit en door de overheid in eeo-
nomiseh opzieht voor elearingaangelegenheden sedert eenige jaren
met vrueht wordt toegepast. Zoodra het inzieht van een bedrtifs-
taksgewiize organisatie heeft baan gebroken bo de leiding gevende

instanties, ware het tempo der mentaliteitsverandering van boven
af door de overheid aetief te bevorderen.

Het inzieht zal moeten doorbreken, dat in de ingewikkeldheid
der eeonomisehe verhoudingen alleen door eendraehtig georganiseer-
de samenwerking is door te dringen en dat voor de oplossing der
moeiliikheden van de bltivende rationalisatie-werkloosheid men moet

1) Vgl. R o m m e. De Overheid   en het Economische  Leven   blz.   44.
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betreden de nieuwe paden van het begrooten en sehatten der
arbeids-, kapitaals-, afzet- en teehniekverhoudingen in de bedrofs-
takken. Het zal door deze begrootingsmethode moeten gelukken los
te komen van de beperktheid van inzieht in de doeleinden, het
gemis aan visie op den samenhang en het geheel, de engheid van
verouderde begrippen en den sleur van vergane werkwijzen. Wil
men er in slagen de daden van den mensehelijken arbeid en van
de produetie in een geheel samen te brengen, dan zal men zieh
moeten bevrijden van al deze belemmeringen, die tenslotte voort-
vloeien uit de vooropstelling van het btizondere aan het algemeene
belang. Daarbij zij men indaehtig, dat ten tijde van de economisehe
reeonstruetie, de overheid een wezenlijke taak te vervullen heeft
bij het stellen van de doeleinden voor de nieuw gesehapen toestanden
en mogeltikheden en bii het riehten van het produetie-apparaat op
die nieuwe doelen. Een nieuwe tijd vereiseht nieuwe methoden en
„aux   grands   maux les grands rem6(les".

De rationalisatie, op zieh een goed, zal zoo in grooten stijl ge-
zien ook in de werkeljjkheid voor de mensehen een weldaad kunnen
worden.
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STELLINGEN.

I.

De eeonomisehe evenwiehtshypothese kan niet worden verworpen
op grond van het feit, dat de reactiesnelheden der eeonomisehe
faetoren uiteenloopen.

II.

Bii de afwikkeling van exportvorderingen over de clearing kan
de   waardeering   van de daarbij te loopen risieo's onder bepaalde
omstandigheden leiden tot een uit overwegingen van credietkosten
niet te motiveeren verhooging van den prijs van het leveraneiers-
erediet.

III.

Het beginsel, dat het eigen doel van de economische werkzaam-
heid in individueele en maatsehappelijke verrijking van den menseh
bestaat, geldt ook voor de kapitalistische maatsehappij onverander-
lijk. Dit wil niet zeggen, dat dit beginsel niet verkeerd kan worden
toegepast, of dat de toepassing niet kan veranderen.

IV.

Het op den 27sten Juni 1940 in Nederland ingevoerde deviezen-
regime kan voor de Overheid een gesehikt middel ziin om het
handels- en betalingsverkeer in verband met de geldende concrete
omstandigheden bewust te riehten op een zoo groot mogeldke
welvaart.
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V.

Ter handhaving van het voor persoon en gemeensehap nood-
zakellike goed der persoonliike verantwoordelijkheid is het nood-
zakelok, dat de N. V.-vorm beperkt wordt tot die ondernemingen,
welke van erkend maatsehappelijk belang ziin en ongewoon groot
van risieo.

VI.

De  fout van T a y l o r bij het maken  van de samenvatting  van
de vastgestelde en geanalyseerde feiten was, dat hij zieh de synthese
meehanisch-mathematiseh daeht en aan het eenheidskarakter van
de deelen in het geheel voorbij ging.

VII.

De stelling, dat elearingovereenkomsten de tendenz bezitten om
het handelsverkeer te verminderen, is in feite door het verloop
van de Nederlandseh-Duitsehe clearing gelogenstraft.
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