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CORRIGENDA

Per abuis heeft bij ons de mening post gevat, dat het Staff report on
employment, growth and price levels werd samengesteld door het
Joint Economic Committee. Dit is niet juist. Het onderzoek werd
door een studiegroep onder leiding van Otto Eckstein verricht ten
behoeve van het Joint Economic Committee, die de studie heeft
gepu bliceerd.
Onze vergissing heeft hier en daar tot onjuist gevolg gehad, dat
wij het Joint Economic Committee voor de inhoud van het stafrapport verantwoordelijk hebben gehouden. Deze verantwoordelijkheid berust bij de leider van de studiegroep, Otto Eckstein, die
zich met de gehele inhoud van het rapport accoord heeft verklaard.
Verder is ieder lid van de studiegroep uiteraard verantwoordelijk
voor zijn aandeel in de studie. De opvattingen van de individuele
leden worden tevens door de leider, maar niet noodzakelijk door de
andere leden van de groep gedeeld.

XIII

INLEIDING

In de Verenigde Staten is er vanaf 1945 tot heden noch voldoende
werkgelegenheid, noch monetaire stabiliteit geweest. Dit op het
eerste gezicht paradoxa Ie verschijnsel, dat inflatie en depressie kun1
nen samengaan - een dergelijke situatie wordt door LERNER
typerend aangeduid met de term "inflationary depression" - vraagt
zowel om een nadere verklaring als om een oplossing. Aan beide
facetten - diagnose en therapie - zal deze studie gewijd zijn. Onze
beschouwingen zullen primair zijn afgestemd op de economisehe
situatie van de V.S., waarbij de "institutional setting" van de
Amerikaanse economie het kader voor onze analyse vormt.
Het onderzoek naar het eerste aspect (de verklaring van de oorzaak van een "inflationary depression") maakt een nadere bezinning op het traditionele onderscheid tussen bestedingsinflatie en
beloningsinflatie gewenst. Dit is het onderwerp van hoofdstuk I.
Met BOWENzijn wij van mening, dat genoemde distinctie weinig zin
heeft voor een analyse van de oorzaken van het inflatieproces, aangezien deze oorzaken noch conceptueel, noch empirisch kunnen
worden geisoleerd. Dit neemt niet weg, dat men het onderscheid
in inflatietypen kan hanteren als denkconstructie, ter verklaring
van het feit nl. waarom in het ene geval inflatie gepaard gaat met
een excessieve vraag (bestedingsinflatie) en in een ander geval met
een depressieve situatie (beloningsinflatie).
Aangezien de beloningsinflatie samenhangt met het verschijnsel
van de "administered prices", dat op zijn beurt weer nauw verb and
houdt met de machtspositie der pressiegroepen, zal een afzonderlijke
beschouwing (hoofdstuk II) aan de rol van de pressiegroepen in het
inflatoire proces worden gewijd, waarbij met name de theoretische
discussies met betrekking tot de vraag of de vakbonden al of niet een
inflatoire ondergrond aan de Amerikaanse economie hebben gegeven, aan de orde worden gesteld. Ofschoon ook het ondernemersgedrag inzake de prijsvaststelling inflatoire gevolgen kan hebben,
1 A. P. LERNER,
Inflationary depression and the regulation of administered
prices, in: Joint Economic Committee, Compendium on prices, economic
stability and growth, 1958, pp. 257-268.

zullen wij de aandacht hoofdzakelijk concentreren op het gedrag
van de vakbonden. Niettemin zal in het laatste hoofdstuk (VII)
waarin de prijspolitiek ter sprake komt, ook enige aandacht worden
geschonken aan het prijspolitieke gedrag van de ondernemers.
Omwille van de overzichtelijkheid hebben wij in de vele, vaak
slechts subtiele nuance-verschillen vertonende, opvattingen t.a.v.
het vraagstuk van de rol van de vakbonden bij de loonvorrning een
zekere stylering aangebracht door deze opvattingen te herleiden
tot een tweetal denkrichtingen. In de ene denkrichting - waarvoor
wij als representanten kozen FRIEDMAN en MORTON - wordt de
zelfstandige invloed van de vakbonden op lonen en prijzen gerninimaliseerd of ontkend. De andere denkrichting daarentegen - weergegeven middels de gedachtengangen van ULMAN, BOWEN, AsCHHElM en SCHLESINGER - verdedigt de opvatting dat de vakverenigingen wel degelijk een zelfstandige invloed op lonen en prijzen
moet worden toegekend. Wij hebben de stellige overtuiging dat
aIleen de visie van laatstgenoemde groep in overeenstemrning is
met de feiten.
Een nadere confrontatie van genoemde denkrichtingen met de
economische realiteit - welke in hoofdstuk III wordt ondernomenwijst uit, dat met name de visie van SCHLESINGER een grote actuele
betekenis heeft. Deze visie, welke zijn bevestiging vindt in het door
het Joint Economic Committee ingestelde empirische onderzoek,
houdt in, dat de machtsposities van de vakverenigingen vaak het
sterkst zijn in die bedrijfstakken, waar sprake is van machtsconcentraties van de kant van de ondernemers in de vorm van monopolies,
oligopolies, kartels en trusts. Deze bedrijfstakken waar a.h.w. een
"deadly combination" bestaat tussen ondernemers en vakbonden (SCHLESINGER spreekt van "a symbiotic relationship") zijn
voor de doorbreking van het monetair evenwicht daarom zo gevaarlijk, omdat zij een sleutelpositie innemen in het macro-economische proces van loonvorrning: wij doelen hier op het zgn. "wageleadership"; het verschijnsel, waarbij de vakverenigingen in de
strategische, oligopolistische bedrijfstakken als koploper in de
macro-economische loonontwikkeling fungeren, terwijl de vakbonden in de mindere produktieve bedrijfstakken er naar streven
de loonsverhogingen van de strategische branches te "imiteren".
Voorzover zij hierin slagen en het "wage leadership" zich metterdaad voordoet - hetgeen met name in de opgaande conjunctuur
het geval zal zijn - is een beloningsinflatie het gevolg. Indien de
"imitatieve" verhogingen achterwege blijven - wat bijv. in de
recessie het geval zal kunnen zijn - wordt de loonstructuur scheef
getrokken en kan geen optimale allocatie van produktiefactoren
2

worden verwezenlijkt. De hoofdstukken V tim VII zullen gewijd
zijn aan enige instrumenten van economische politiek, die tot een
verwezenlijking van monetaire stabiliteit kunnen bijdragen.
Allereerst zal echter in hoofdstuk IV worden nagegaan of er
behalve de economische politiek nog andere factoren zijn, die een
rem kunnen vormen tegen de inflatie. Als zodanige remmende
factoren kunnen bijv. worden genoemd geldillusie, de progressie in
het systeem van de inkomstenbelasting en een daling van het uitvoervolume en daarmede van de werkgelegenheid als gevolg van
binnenlandse prijsstijgingen. Voorzover dergelijke factoren aanwezig zijn, kunnen zij de economische maatregelen ondersteunen
en het restrictieve effect hiervan versterken.
Vervolgens zal in hoofdstuk V het vraagstuk van de effectiviteit
van de monetaire politiek worden behandeld. Dit vraagstuk zal
worden ingeleid met een kritische beschouwing van die theorieen,
waarin de "availability of credit" als belangrijkste factor voor de
effectiviteit van de monetaire politiek wordt beschouwd. Hierbij
zal worden nagegaan onder welke voorwaarden en omstandigheden
beinvloeding van de kredietbeschikbaarheid door open-marktpolitiek geacht kan worden een voldoende restrictief effect op het kredietvolume en daarmede mogelijk op de bestedingen uit te oefenen.
Dit vereist een onderzoek naar de logisch-formele eigenschappen
van eerder genoemde "availability of credit't-theorieen,
Met betrekking tot de effectiviteit van de monetaire politiek
zullen verder ampele beschouwingen worden gewijd aan de diverse
wijzen, waarop een vergroting van de omloopsnelheid van het geld
de restrictieve monetaire maatregelen kan doorkruisen. Hierbij zal
aandacht worden geschonken aan de invloed op de bestedingen van
door de handelsbanken in perioden van kredietschaarste aangebrachte wijzigingen in de structuur van hun activa, aan de betekenis van de niet-bancaire financiele instellingen voor de effectiviteit
van de monetaire politiek en aan de vergroting van de omloopsnelheid, die het gevolg is van het ontstaan van nieuwe geldmarkttechnieken tijdens perioden van kredietschaarste. Onze conclusie luidt,
dat er in een gecompliceerd financieel systeem als dat der V.S.
tijdens perioden van geldschaarste en rentestijging automatisch een
mechanisme in werking treedt om de bestaande geldhoeveelheid
zo intensief mogelijk te benutten, hetgeen een vergroting van de
omloopsnelheid impliceert. De theoretische mogelijkheid van een
toeneming van de omloopsnelheid van het geld door het omzetten
van primaire liquiditeiten in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen is evenwel empirisch niet relevant gebleken, zodat
er uit dezen hoofde geen aanleiding schijnt voor een uitbreiding van
3

de monetaire controle tot de "financial intermediaries". Ook is het
zgn. "locked in" - effect! bij deze instellingen veel sterker dan bij de
banken en behoeft een verschuiving in de activa van eerstgenoemde
instellingen - bestaande uit liquidatie van overheidspapier ten
behoeve van een grotere kredietverlening aan de particuliere sector,
waardoor de omloopsnelheid vermoedelijk toeneemt - dan ook in
veel mindere mate te worden gevreesd. Ook uit dezen hoofde is er
dus geen aanleiding tot het doen uitstrekken van de monetaire
controle over de niet-bancaire financiele instellingen.
De vergroting van de omloopsnelheid, die zich in perioden van
kredietschaarste voordoet als gevolg van verschuivingen in de activa
der handelsbanken en als gevolg van de evolutie in de geldmarkttechnieken, kan o.i. op adequate wijze worden gecorrigeerd door
een dienovereenkomstige contractie van de geldhoeveelheid, rnits in
het monetaire arsenaal een grotere plaats wordt ingeruimd voor de
selectieve kredietcontrole, de globale kredietcontrole wordt versterkt door een verplichte liquiditeitsreserve in de vorm van overheidspapier aan de banken voor te schrijven en bij de open-markt
politiek de "bills only policy" wordt verlaten en meer gebruik
wordt gemaakt van kapitaalmarktmateriaal.
De drie genoemde
maatregelen, die tot een grotere effectiviteit van de monetaire
politiek kunnen bijdragen, zullen in hoofdstuk VI worden besproken.
Hoe noodzakelijk en belangrijk de monetaire politiek ook is voor
het handhaven van de monetaire stabiliteit, voor de Amerikaanse
volkshuishouding, die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van
machtige pressiegroepen, kunnen monetaire maatregelen op zich
niet volstaan om simultaan volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit te realiseren. In een zodanig economisch stelsel kunnen beide
doelstellingen slechts worden verwezenlijkt via maatregelen, die er
op gericht zijn de macht van de pressiegroepen te matigen. In
hoofdstuk VII worden daarom enige beschouwingen gewijd aan
een drietal vormen van econornische politiek, die tot een oplossing
van het gesignaleerde probleem kunnen bijdragen, nl. de antitrustpolitiek en de loon- en prijspolitiek.

Hiermede wordt bedoeld dat de open-marktpolitiek in de hausse (d.i. de verkoop van overheidspapier door de centrale bank) tot een zodanige koersdaling
van overheidspapier leidt, dat het voor de financiele instellingen niet aantrekkelijk - want verliesgevend - zou zijn om een gedeelte van hun bezit aan overheidspapier af te stoten om op deze wijze hun liquiditeit (voor verdere kredietverlening) te vergroten. Door genoemde koersdaling wordt m.a.w. het bezit
aan overheidspapier
der financiele instellingen geblokkeerd, opgesloten.
("locked-in". )
1
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HOOFDSTUK I

DEFINITIE
VAN RET INFLATIEBEGRIP.
INKOMENSINFLATIE
EN BESTEDINGSINFLATIE;
DE ZIN VAN RET ONDERSCREID

§

I.

DE KRITIEK VAN BOWEN OP HET ONDERSCHEID
IN INFLATIETYPEN; DE INFLATIE-ANALYSE
VAN SAMUELSON-SOLOW

In navolging van BOWEN!, zullen wij de inflatie definieren als een
stijging van het prijsniveau, welke kan worden gemeten met behulp
van een of andere samengestelde prijsindex, zoals de index van de
kosten van levensonderhoud, de index van de groothandelsprijzen
of een algemene prijsindex, welke de beweging van alle prijzen
weerspiegelt.
In de literatuur worden een aantal inflatietypen onderscheiden,
met als onderscheidingscriterium
de oorzaak welke aan het inflatieproces ten grondslag ligt. Ret belangrijkste onderscheid dat in dit
verband gemaakt wordt, is dat tussen bestedingsinflatie en inkomensinflatie (de laatstgenoemde
inflatiesoort wordt ook wel
met de term beloningsinflatie aangeduid). Bij eerstgenoemde inflatiesoort is de initiele impuls, welke het inflatieproces veroorzaakt,
gelegen bij de vraagzijde: de vraag naar goederen bij volledige
werkgelegenheid overtreft het aanbod hiervan bij de geldende
prijzen en er ontstaat een situatie van "too much money chasing
too few goods". Bij de beloningsinflatie daarentegen gaat de initiele
impuls uit van de aanbodzijde; hierbij worden door het uitoefenen
van economische macht door pressiegroepen hog ere beloningen
voor de produktiefaktoren arbeid en/of kapitaal afgedwongen dan
de produktiviteitsstijging
toelaat, waardoor een opwaartse druk op
het kosten- en prijsniveau - men denke aan de vaak gebruikte
term "cost-push" inflatie - wordt uitgeoefend. Ret ontstaan van
deze inflatiesoort aan de aanbodzijde heeft er toe geleid, dat laatstgenoemd inflatietype ook wel wordt aangeduid met de term

1 W. G. BOWEN, The wage-price issue, Princeton
University Press, Princeton,
New Yersey, p. 16; ook: W. G. BOWEN, "Cost inflation" versus "demand inflation": A useful distinction?, Southern Economic Journal, januari 1960.

5

"seller's inflation" - ter onderscheiding van de "buyer's inflation", 1
die aan de vraagzijde haar oorsprong heeft - terwijl de samenhang
welke deze inflatiesoort vertoont met de machtsuitoefening van
pressiegroepen tot de benaming "market power inflation" 2 heeft
aanleiding gegeven.
Tegen het hier beschreven c1assificatie-schema, waarbij de inflatie in typen wordt onderscheiden, zijn ernstige bezwaren ingebracht door Bowen. De ernstigste tekortkoming van dergelijke
c1assificatiesis volgens BOWEN" ... that there are serious and perhaps insurmountable obstacles in the path of anyone who attempts
to fit a particular inflation into its proper pigeonhole". 3 Een dichotomie tussen inkomensinflatie en bestedingsinflatie veronderstelt de
aanwezigheid van criteria met behulp waarvan kan worden uitgemaakt, welk gedeelte van een waargenomen prijsstijging moet worden toegeschreven aan eerstgenoemde inflatiesoort en welk gedeelte
op rekening komt van laatstgenoemde vorm van inflatie. Met zijn
analyse, welke wij hieronder weergeven, beoogt Bowen aan te tonen, dat dergelijke criteria niet bestaan, noch voor de individuele
(micro-economische) prijswijzigingen, noch voor de macro-economische prijsveranderingen, die de resultante zijn van de microeconomische prijsbewegingen en die worden weergegeven door de
hiervoor genoemde samengestelde prijsindices.
Voor de beantwoording van de vraag welk gedeelte van waargenomen veranderingen in de individuele prijzen een "cost-induced" en welk gedeelte een "demand-induced" karakter heeft, acht
BOWENhet gewenst een tweetal marktvormen te onderscheiden,
namelijk die van de volledige mededinging en die van de monopolistische concurrentie. BOWENbegint met een analyse van het inflatieverschijnsel in een bedrijfstak, welke gekenmerkt wordt door
volledige mededinging," volgens de schrijver het eenvoudigst denkbare geval. De betrekkelijke eenvoud van dit geval vloeit volgens de
auteur voort uit het feit, dat hier de vraag- en aanbodcurven als
volledig onafhankelijk van elkaar mogen worden beschouwd, zulks
in tegenstelling tot de marktvorm van monopolistische concurrenDeze typering wordt gebezigd door LERNER in het reeds genoemde artikel
(zie voetnoot op p. I) .
2 Deze benaming wordt gebezigd in het Staff report on employment,
growth
and price levels van het Joint Economic Committee, jan. 1960.
S W. G. BOWEN,
The wage-price issue, p. 29·
4 BOWEN veronderstelt hier kennelijk, dat er wel volledige mededinging is op de
markt voor eindprodukten maar niet op de markt voor produktiefaktoren.
Zouden beide markten gekenmerkt worden door volledige mededinging dan
kan immers geen "cost-push" inflatie ontstaan en verliest de analyse haar zin.
1
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tie, waar kosten- en vraagfuncties vaak interdependent zijn. Als
voorbeeld van een dergelijke interdependentie bij monopolistische
concurrentie noemt de schrijver een verschuiving in de vraagcurve
van het eindprodukt, welke - via een toegenomen vraag naar
produktiefaktoren - een opwaartse verschuiving van de kostencurve veroorzaakt. 1 Dergelijke gemduceerde verschuivingen van de
kostenfunktie als gevolg van een "derived demand" naar produktiefaktoren, zijn echter naar onze mening niet specifiek voor de marktvorm van monopolistische concurrentie, maar kunnen zich ook bij
volledige mededinging voordoen. In wezen is dus het splitsen van
prijsstijgingen in een "demand-induced" en een "cost-induced"
component voor de marktvorm van volledige mededinging niet
eenvoudiger dan voor de marktvorm van monopolistische of oligo-

o

Q
GRAFIEK

I

Ret verb and tussen verschuivingen van de vraag- en aanbodcurven
produkt enerzijds en de prijs van dit produkt anderzijds.

van een

1 Of een toeneming van de vraag naar produktiefaktoren
in feite tot hogere
kosten leidt, wordt uiteraard in belangrijke mate bepaald door de graad van
economische bedrijvigheid. Zo is het waarschijnlijk, dat in een conjuncturele
situatie, welke gekenmerkt wordt door een aanzienlijke arbeidsreserve en onderbezetting van het produktie-apparaat genoemde kostenverhogingen achterwege
kunnen blijven. Ret lijkt echter waarschijnlijk, dat BOWEN impliciet volledige
werkgelegenheid en volledige bezetting van het produktieapparaat aanneeint,
aangezien hij veronderstelt, dat de verschuiving van de vraagcurve tot prijsstijging leidt.
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polistische concurrentie. Weliswaar is in het laatste geval de interdependentie tussen kosten- en vraagcurve meer geprononceerd en
moeilijker te ontwarren - zo is het waarschijnlijk, dat de macht van
de vakverenigingen om loonsverhogingen af te dwingen groter is
naarmate de concurrentie op de produkten-markt geringer is maar dit vormt, voor wat de geinduceerde verschuiving in de
kostencurve betreft, slechts een gradueel, geen wezenlijk onderscheid. Er is uiteraard niets tegen de analyse te beginnen met het
eenvoudigste geval, waarbij de kosten- en vraagcurven volledig
autonoom zijn ten opzichte van elkaar, mits men deze situatie maar
niet vereenzelvigt met de marktvorm van volledige mededinging
en mits men maar duidelijk aangeeft, dat het hier een denkconstructie betreft, welke via de methode van de afnemende abstractie
meer in overeenstemming met de werkelijkheid wordt gebracht.
Na een modificatie van BOWENS' analyse op de hierboven gesuggereerde wijze - waarbij dus in eerste instantie expliciet wordt verondersteld, dat vraag- en aanbodcurven onafhankelijk van elkaar
zijn - laten wij zijn beschouwingen hier volgen. De uiteenzetting
kan wellicht worden verduidelijkt met behulp van grafiek I.
Stel, dat tussen periode I en periode 2 de vraagcurve verschoven
is van D1 naar D2, terwijl de aanbodcurve in dezelfde periode is
verschoven van Sl naar S2' als gevolg waarvan de prijs is gestegen
van P 1 tot P 2. De vraag is nu welk gedeelte van de waargenomen
prijsstijging (P 2-P 1) is veroorzaakt door een autonome stijging van
de aanbodcurve en welk gedeelte van de prijsstijging voor rekening
komt van een autonome verschuiving van de vraagcurve. Men zou
kunnen trachten de prijsstijging in bedoelde twee componenten te
splitsen door na te gaan hoe groot de prijsverhoging zou zijn geweest, indien slechts de aanbodcurve verschoven was (in de figuur
aangegeven door lijnstuk A), respectievelijk welke prijsstijging er
geweest zou zijn, indien aIleen de vraagcurve een verschuiving te
zien had gegeven (in de figuur aangeduid door lijn B). De moeilijkheid is echter, dat de sam van de lijnstukken A en B geenszins gelijk
behoeft te zijn aan P 2-P1, omdat de kromming van de aanbod- en
vraagcurve in het nieuwe evenwichtspunt anders kan zijn dan de
kromming van deze curven in het oorspronkelijke evenwichtspunt.
In de in figuur I weergegeven situatie is A
B groter dan P 2- P1.
Het is derhalve niet mogelijk om aan te geven welk deel van de
prijsstijging inkomensinflatie en welk deel bestedingsinflatie representeert. BOWEN wijst er met nadruk op, dat het hier niet aIleen
om een empirisch probleem gaat. Zelfs indien men erin zou slagen
de vraag- en aanbodcurven (empirisch) te identificeren, dan nog
is een nauwkeurig begripsmatig onderscheid tussen beide inflatie-

+
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typen niet mogelijk; de uiteindelijke prijsstijging is namelijk niet
aIleen afhankelijk van de mate waarin de curven verschuiven maar
eveneens van de kromming van deze curven, zodat de schrijver
concludeert, dat ". . . the most fundamental difficulty here is
conceptual, not empirical". 1
De ontoereikendheid van de dichotomie tussen inkomens- en
bestedingsinflatie, die het duidelijkst spreekt indien zowel de aanbod- als de vraagcurve verschuift, is echter niet hiertoe beperkt
en doet zich ook voor ingeval slechts een van de curven verschuift.
Dit komt omdat de prijsstijging niet aIleen bepaald wordt door de
mate waarin de ene curve verschuift, maar tevens afhankelijk is van
de kromming van de curve, die op zijn plaats blijft. Indien dus de
kosten stijgen en de aanbodcurve naar boven verschuift, zal de
mate van prijsstijging gedeeltelijk afhankelijk zijn van de elasticiteit van de (stabiele) vraagcurve in het nieuwe evenwichtspunt.
Zou men dus de prijsstijging geheel toeschrijven aan de verschuiving in de aanbodcurve dan zou men de belangrijke rol van de
passief gebleven vraagcurve verwaarlozen.
Nog moeilijker wordt het onderzoek naar een deugdelijk onderscheidingscriterium voor beide inflatiesoorten, indien men de veronderstelling van autonome vraag- en kostencurven laat vallen
en er rekening mee houdt, dat deze functies interdependent zijn.
Zo zal een verschuiving van de vraagcurve tevens een verschuiving
van de kostencurve kunnen veroorzaken, doordat een stijging van
de vraag naar eindprodukten een toeneming van de vraag naar
arbeid en grondstoffen tot gevolg heeft, hetgeen dan weer leidt tot
hogere produktiekosten en prijzen. De interdependentie van de
kosten- en vraagfuncties dwingt ons hier tot een keuze tussen twee
alternatieven. Indien we geen acht slaan op de oorsprong van dergelijke door de vraag geinduceerde kostenstijgingen en deze op een
lijn stellen met alle andere, autonome kostenverhogingen, dan
wordt daarmede het onderscheid tussen inkomens- en bestedingsinflatie uitermate vaag. Ret alternatief is, dat men prijsverhogingen
die het gevolg zijn van door de bestedingen geinduceerde kostenstijgingen classificeert in de categorie van de bestedingsinflatie. Een
dergelijke benaderingswijze kan slechts worden geverifieerd indien
het mogelijk is kostenstijgingen te splitsen in een autonome en een
geinduceerde component; een toerekening, die niet eenvoudig is,
omdat ze ons ook nu weer voor een empirisch probleem stelt - het
identificeren van de verschuivingen van de vraag- en aanbod1 W. G. BOWEN, "Cost inflation" versus "demand
inflation": A useful distinction?, Southern Economic Journal, januari 1960, p. 201.
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functies van de desbetreffende produktiefaktoren - terwijl het feit,
dat de kromming van de curven in het nieuwe evenwichtspunt kan
afwijken van die in de uitgangssituatie, een begripsmatige distine tie
tussen autonome en geinduceerde kostenstijgingen onmogelijk
maakt. (Zie grafiek I).
Al weer moeiIijker is de allocatie van een stijging van het algemene prijsniveau - die de uitkomst is van alle individuele prijsstijgingen - over beide inflatietypen; de in het voorgaande geschetste moeilijkheden worden dan dienovereenkomstig vermenigvuldigd.
Bovendien is er vaak een nauwe samenhang tussen de verschillende
prijzen, waaruit de prijsindex is opgebouwd. Zo zal een door kostenverhogingen geinduceerde prijsstijging (gesteid dat zulk een
identificatie van de oorsprong van de inflatie mogelijk is) een bestedingsinflatie teweeg kunnen brengen, omdat een verhoging van
de prijs van produktiefaktoren behaive tot een vergroting van de
kosten ook tot een toeneming van de inkomens leidt, als gevoig
waarvan de bestedingen kunnen toenemen.
Ook een beinvloeding in omgekeerde richting is mogelijk; in dit
verband zij gewezen op clausuies in arbeidscontracten, waarbij de
lonen gekoppeld worden aan de index van de kosten van levensonderhoud.
Een zeer belangrijke factor, welke de uitkomst van initiele prijsstijgingen beinvloedt, is verder de houding van de monetaire au toriteiten. Zo zal een inkomensinftatie in een bepaalde sector (gesteld
dat het mogelijk zou zijn de oorzaak van de inflatie te identificeren) tot gevolg kunnen hebben, dat: (a) de prijzen in andere
economische sectoren dalen; (b) produktie en werkgelegenheid afnemen; (c) een opwaartse beweging van het prijsniveau ontstaat;
(d) een combinatie van de hier genoemde factoren zich voordoet.
Welke van de mogelijke uitkomsten uiteindelijk zal worden gerealiseerd, hangt niet aIleen af van bepaalde micro-economische factoren, (zoals prijs- en inkomenselasticiteiten en de starheid van
kosten en prijzen in benedenwaartse richting), maar wordt mede
bepaald door de monetaire en financiele overheidspolitiek. Bijgevolg is het niet mogelijk criteria aan te geven met behulp waarvan
veranderingen in de algemene prijsindex over beide inflatiecategorieen kunnen worden verdeeld.
Samenvattend concludeert BOWEN,dat er in het empirische inftatieproces eigenlijk sprake is van een circulaire causaliteit, waarbij
niet kan worden aangegeven welk gedeelte van de waargenomen
prijsstijging voor rekening komt van de kosteninftatie en welk deel
veroorzaakt is door de bestedingsinflatie, zodat het beter is het gebruik van de termen kosten- en bestedingsinftatie te vermijden.
10

Hieruit volgt evenwel nog niet, aldus BOWEN, dat de pogingen
van vele economen om een onderscheid te maken tussen genoemde
inflatietypen geen verdiensten zouden hebben opgeleverd. Om
deze verdiensten te kunnen schatten, dient men zich af te vragen
wat de belangrijkste stimulans is geweest voor het wijdverbreide
gebruik van de begrippen kosteninflatie en bestedingsinflatie. De
belangrijkste drijfveer voor het gebruik van deze concepten hangt
vermoedelijk nauw samen met de wens en behoefte om economische
maatregelen op te stellen voor een situatie, die simultaan gekenmerkt wordt door inflatie en werkloosheid. In dit verband hebben
de pogingen van sommige schrijvers om te komen tot een dichotomie tussen beide inflatietypen waardevolle verdiensten gehad.
Hierdoor werd namelijk de aandacht gevestigd op de institutionele
aspecten van de loon- en prijsvorming, alsmede op de betekenis
van deze instituties voor de analyse van de inflatieproblernatiek.!
Dit leidde tot het inzicht, dat de inflatie geen monolithisch verschijnsel is, dat zonder meer door de traditionele maatregelen van
monetaire en fiscale politiek effektief zou kunnen worden bestreden,
maar dat ingrijpen in de instituties van loon- en prijsvorming gewenst kan zijn.
De desbetreffende auteurs - waaronder KEYNES en BENT HANSEN - legden er
de nadruk op, dat de infIatie niet steeds haar oorsprong behoeft te hebben aan
de bestedingszijde, maar dat de initiele impuls ook kan uitgaan van de aanbodzijde; zo kwamen zij tot een classificatie van inflatietypen, waarbij de infIaties
werden onderscheiden naar hun oorsprong (initiele impuls). Zo onderscheidt
KEYNES "spontane"
en "gemduceerde" prijsveranderingen (J. M. KEYNES,
A treatise on money, vol. I, p. 166, London, (930). In BOWENS terminologie
zou men kunnen zeggen, dat "spontane" prijsveranderingen samenhangen met
autonome verschuivingen in de aanbod-curve, terwijl "gelnduceerde" prijsveranderingen het gevolg zijn van autonome verschuivingen in de vraagcurve.
De moeilijkheid van dit onderscheid is nu, dat de verschijnselen welke men hierbij gewoonlijk toedicht aan "spontane" prijsveranderingen - zoals de mogelijkheid van simultaan optreden van werkloosheid en inflatie - zich ook kunnen
voordoen als gevolg van door de vraag gemduceerde prijswijzigingen. Ret uiteindelijke resultaat is namelijk, zoals BOWEN terecht opmerkt, niet aileen afhankelijk van de aard van de initiele impuls, maar ook van de reacties welke deze
oproept in het economisch systeem; reacties die onder meer afhankelijk zijn van
de institutionele kenmerken van de loon- en prijsvorming. Met andere woorden
het identificeren van de oorsprong van de inflatie - dat op zich reeds op ernstige
moeilijkheden van methodologische aard stuit - betekent nog geenszins, dat
daarmede de oorzaak van de inflatie is geisoleerd. Onder "oorzaak" wordt hier,
in navolging van BOWEN, verstaan (definitie welke is ontleend aan WEBSTER'S
New Collegiate Dictionary): "That which occasions or effects a result; (het begrip) cause applies to any circumstance, condition, event, etc., or to any combination thereof that necessarily brings about or contributes to a result", zie
W. G. BOWEN, The wage-price issue, p. 142. De begrippen "oorzaak" en "oorsprong" zijn derhalve geenszins identiek.
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II

Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de mate waarin institutionele factoren in de 100n- en prijsvorming een simultane realisatie van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit verhinderen en
om zodoende een betere basis en een juister uitgangspunt te verschaffen voor de economische politiek, stelt BOWEN een andere
benaderingswijze voor. Deze benaderingswijze kan worden verduidelijkt aan de hand van grafiek 2, waarin het werkloosheidspercentage gerelateerd is aan de jaarlijkse procentuele prijsstijging.
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Ret verband tussen prijsstijging en werkloosheid.

Deze figuur brengt tot uitdrukking, dat de prijsontwikkeling zowel
afhankelijk is van de grootte van de bestedingen als van de "institutionele matrix", via welke dergelijke veranderingen in de effectieve
vraag zich aan het economisch leven mededelen. Veranderingen in
prijsniveau en werkgelegenheid als gevolg van een mutatie in de
effectieve vraag kunnen hierbij worden voorgesteld door bewegingen langs de curve L L, terwijl de kromming en de ligging van de
12

curve L L zelf een indicatie oplevert met betrekking tot de op het
prijsniveau door institutionele factoren uitgeoefende druk bij verschillende niveaus van werkloosheid. Veranderingen in de institutionele factoren worden aangegeven door verschuivingen van de
L L-curve naar boven of naar beneden, al naar gelang de "institutionele" druk op het prijsniveau toe- of afneemt. De stippellijn
F Fl loopt evenwijdig met de verticale as, waarbij de afstand 0 F
tot deze as, het niveau van de frictiewerkloosheid weergeeft. In
een "ideale" situatie van prijsstabiliteit en een werkloosheid, die
niet groter is dan de frictiewerkloosheid, gaat de curve L L door
het punt F. De afstand van de L L-curve tot het punt F vormt een
aanwijzing voor de mate waarin institutionele factoren een simultane realisatie van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit verhinderen. Indien de L L-curve in de loop van de tijd naar boven zou
verschuiven (waardoor dus de afstand tussen F en de curve groter
wordt) mag men hieruit concluderen, dat institutionele veranderingen de inflatoire ondergrond in de economie hebben versterkt.
De betekenis van de L L-curve voor de economische politiek is,
dat op basis van het hierdoor verkregen inzicht in het empirisch
verband tussen werkloosheid en prijsstijging, een beter uitgangspunt
wordt verkregen voor de beantwoording van de vraag of men de
inflatie zal bestrijden door monetaire en fiscale maatregelen (verschuivingen langs de L L-curve) of dat men eerst moet ingrijpen in
de instituties van loon- en prijsvorming (verschuivingen van de
L L-curve in de richting van het punt 0). Alvorens tot een eventueel ingrijpen in de loon- en prijsvorming over te gaan, zal men de
kosten van de remedie - waarbij ook niet-econornische waarden, als
vrijheid, in het geding kunnen zijn - moeten afwegen tegen de
kosten van het handhaven van de status quo.!
Door SAMUELSON en SOLOW2 werden voor de V.S. een tweetal
curven geconstrueerd, waarvan de ene het verb and aangeeft tussen
het werkloosheidspercentage en de jaarlijkse procentuele loonsverhoging ", terwijl de andere curve de relatie tussen het werkloosheidspercentage en de jaarlijkse procentuele prijsstijging weergeeft. De
De keuze, welke uit deze afwegingen resulteert is echter primair een politieke
keuze, waarover de econoom als zodanig, dat wil zeggen qualitate qua weinig
kan zeggen. Het is echter wel zijn werk de gegevens voor de te maken keuze zo
nauwkeurig en duidelijk mogelijk naar voren te brengen.
2 P. A. SAMUELSON
en R. M. SOLOW,Analytical aspects of anti-inflation policy,
American Economic Review, Papers and Proceedings, mei 1960, pp. 177-194.
3 Een dergelijke curve wordt wel naar de "uitvinder"
ervan "PHILLIPS" curve
genoemd. Zie A. PHILLIPS:The relation between unemployment and the rate
of change of money wage rates in the United Kingdom 1861-1957, Economica
nov. 1958, pp. 283-299.
1

zeer belangwekkende beschouwingen van de beide auteurs met
betrekking tot de inflatieproblematiek in de V.S. laten wij hier
volgen.
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Het verband tussen loonsverhogingen en werkloosheid in de V.S.
(de cirkeltjes hebben betrekking op recente jaren).

In grafiek 3 is op de vertic ale as afgezet de jaarlijkse procentuele
stijging van de uurlonen in de V.S. en op de horizontale as het gemiddelde jaarlijkse werkloosheidspercentage in dat land. Op het
eerste gezicht ziet het spreidingsdiagram er weinig bemoedigend
uit. De punten zijn zodanig over het diagram verspreid, dat een
correlatie tussen de mate van loonsverhoging en het werkloosheidspercentage nauwelijks aanwezig lijkt. Er zij echter op gewezen, dat
de stippen in de rechterhelft van het diagram betrekking hebben
op dejaren 1933 tot 1941 toen zeer speciale omstandigheden golden.
Als gevolg van de New Deal politiek bleven in deze periode nl. de
lonen stijgen ondanks de massale werkloosheid; men kan ook be-

redeneren, dat in genoemd tijdvak een groot deel van de werkloosheid een structureel karakter had gekregen en daarmede a.h.w.
werd geisoleerd van het normale functioneren van de arbeidsmarkt,
zodat men eigenlijk voor deze periode de verticale as naar rechts
zou moeten verschuiven. Ook in de beide wereldoorlogen werd als
gevolg van de loonbeheersing door de overheid de "normale"
relatie tussen loonsverhoging en werkloosheid doorbroken.
Het gros van de waarnemingen echter - de periode vanaf de
eeuwwisseling tot de eerste wereldoorlog, de decade tussen het
einde van de eerste wereldoorlog en de grote depressie en de periode
na de tweede wereldoorlog - vertoont een tamelijk consistent patroon. De loonsverhogingen zijn des te groter naarmate de arbeidsmarkt krapper is. Interessant is, dat de functie die het verband
weergeeft tussen werkloosheid en loonsverhoging tijdens de veertiger en vijftiger jaren merkbaar in opwaartse richting verschoven
is. Het eerste decennium van deze eeuw en de twintiger jaren ver11
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Het verband tussen prijsstijging en werkloosheid in de V.S.

tonen hetzelfde patroon. Ret blijkt dat in deze jaren loonstabiliteit
slechts kon worden verkregen bij een werkloosheid van 4 a 5 procent, terwijl 3 procent werkloosheid geaccepteerd moest worden
om de jaarlijkse loonsverhoging in overeenstemming te houden met
de groei van de arbeidsproduktiviteit ad 2 a 3 pro cent.
Om de lonen hedentendage te stabiliseren zou men een werkloosheid van meer dan 8 procent moeten accepteren, terwijl eerst bij
een werkloosheid van 5 a 6 procent de loonsverhogingen in overeenstemming kunnen worden gebracht met de stijging van de
arbeidsproduktivi tei t.
Door SAMUELSON
en SOLOWis voor de V.S. ook een curve geconstrueerd, die het verb and geeft tussen de gemiddelde jaarlijkse procentuele prijsstijging en het werkeloosheidspercentage (zie grafiek 4).
Uit het diagram kan men de volgende conclusies afteiden:
1. Prijsstabiliteit kan in de hedendaagse Amerikaanse economie
slechts worden verkregen bij een werkloosheid van 5 a 6 procent.
2. Indien men bereid zou zijn 3 procent werkloosheid te accepteren, zouden de prijzen gemiddeld 4 a 5 procent per jaar stijgen.
In het voorgaande werd betoogd, dat de afstand van de L Lcurve tot de oorsprong een indica tie oplevert voor de door pressiegroepen uitgeoefende opwaartse druk op 100n- en prijsniveau. Er is
echter nog een andere interpretatie denkbaar, waarop ook door
SAMUELSON
en SOLOWis gewezen. Een "hoge ligging" van de L Lcurve kan nl. ook veroorzaakt zijn door een imperfecte arbeidsmarkt in de zin van onvoldoende mobiliteit van de factor arbeid.
Ret zal nl. duidelijk zijn, dat naarmate de mobiliteit van arbeid geringer is, de werkloosheid die noodzakelijk is om de prijzen te
stabiliseren groter is. Ofschoon de factor van de immobiliteit mogelijk een rol speeIt in het inftatoire proces in de V.S., zijn niettemin
de pressiegroepen, zoals nog nader in hoofdstuk III zal worden
geadstrueerd, in grote mate voor de inftatie in de V.S. verantwoordelijk. Bovendien kunnen de twee factoren die verantwoordelijk
zijn voor de ligging van de L L-curve - de macht van de pressiegroepen en de immobiliteit van de factor arbeid - in combinatie
optreden en het is zelfs waarschijnlijk, dat zij een zekere samenhang
zullen vertonen, hetgeen als voIgt kan worden aangetoond. Stel,
dat er een constante opwaartse druk wordt ' uitgeoefend op het
prijsniveau als gevolg van de activiteit van de pressiegroepen en
dat de monetaire autoriteiten middels een "low pressure policy"
trachten het prijsniveau te stabiliseren. Nu heeft de ervaring uitgewezen, dat de interregionale en intersectoriele arbeidsmobiliteit in
sterkere mate afhangt van het "pull" -effect van het aantal vacatures dat elders (in andere streken of in andere bedrijfstakken) be16

schikbaar is dan van het "push" -effect van de plaatselijke werkloosheid. Een depressieve situatie in het leven geroepen door de politiek
van de monetaire autoriteiten heeft derhalve de tendentie de immobiliteit van arbeid te versterken. Hieruit volgt tevens, dat een
preventieve politiek, die er op gericht is de macht van de pressiegroepen te matigen - middels een zodanige institutionele opzet
van het loonsysteem, dat de loonsverhogingen macro-economisch
beschouwd niet inflatoir zijn - als gunstig neveneffect zal hebben,
dat de mobiliteit van de factor arbeid wordt vergroot.
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Ook ACKLEY heeft kritiek geleverd op het onderscheid tussen kosten- en bestedingsinfiatie '. De reden waarom het zo moeilijk is
beide inflatiesoorten te onderscheiden is volgens de auteur" ... that
neither prices nor wages are set in a way that permits us to make the
theoretical distinctions we require". 2 De sehrijver lieht dit als volgt
toe: er is een grote overeenkomst tussen de loon- en prijsvorming.
In zeer veel gevallen komen namelijk de prijzen niet uitsluitend tot
stand door de onpersoonlijke werking van vraag en aanbod, maar
zijn zij te besehouwen als actie-parameter van de ondernemer
(zoals de lonen aerie-parameter van de vakbonden zijn). Met
andere woorden met uitzondering van enkele mark ten, waar volledige mededinging heerst, zoals op de grondstoffen-markt, hebben
de meeste prijzen een zogenaamd "administered" karakter. Dit betekent, dat prijzen en lonen via de deeisies van werkgevers, respectievelijk werknemers op een onontwarbare wijze samenhangen:
de hoogte van de prijzen is afhankelijk van de feitelijke en verwaehte
ontwikkeling van de lonen (doordat de ondernemers hun prijzen
vaststellen middels een vaste winstmarge op de kostprijzen), terwijl
omgekeerd de loonontwikkeling een funetie is van de waargenomen
en verwaehte bewegingen van het prijsniveau (bijvoorbeeld doordat
in de looncontraeten de lonen worden gekoppeld aan de index van
de kosten van levensonderhoud).
Gebruik maken van BOWENS terminologie zouden we kunnen
zeggen dat de vraag- en aanbodcurven in hoge mate interdependent zijn. Dit leidt - zoals we reeds gezien hebben - tot de moeilijk1 GARDNER ACKLEY, A third approach to the analysis and control of inflation,
Joint Economic Committee, Compendium on prices and economic stability,
I958, pp. 6I9-636.
2 t.a.p. p. 625.
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heid, dat het praktisch niet mogelijk is om uit te maken, welk gedeelte van een waargenomen prijsstijging veroorzaakt is door een
excessieve vraag en welk gedeelte het gevolg is van een "deliberate
policy decision". ACKLEY'S conclusie is dan ook, dat ". . . The
dichotomy between demand and cost inflation appears to break
down in application". 1
Een tweede bezwaar van de traditonele inflatieanalyse is, volgens
ACKLEY, dat daarbij wel de oorsprong van de inflatie wordt nagegaan, maar het inflatoire proces niet adequaat wordt weergegeven.
Vandaar, dat hij een andere benaderingswijze voorstelt, door hem
aangeduid met de term "mark-up"-analyse. In deze analyse gaat
ACKLEY in eerste instantie uit van constante arbeidsproduktiviteit;
verder veronderstelt hij, dat de ondernemers hun prijzen vaststellen
op basis van een vaste winstopslag op hun arbeids- en grondstoffenkosten, terwijl de lonen gekoppeld zijn aan de kosten van Ievensonderhoud. Het is duidelijk, aldus ACKLEY, dat dit model een
stabiel, een stijgend of een dalend prijsniveau tot uitkomst kan hebben, afhankelijk van de grootte van de door de ondernemers, respectievelijk werknemers toegepaste opslagpercentages. De schrijver
illustreert een en ander met een voorbeeld: stel, dat de ondernemers hun winstmarge zodanig vaststellen, dat een arbeidsloon
van 2 dollar per uur een prijsindex van 100 oplevert, terwijl het
door werknemers bij deze index geeiste loonjuist 2 dollar bedraagt.
In deze casuspositie kan het prijspeil stabiel blijven. Het is echter
ook denkbaar, dat een arbeidsloon van 2 dollar per uur een prijsindex van 104- geeft en dat als gevolg hiervan de lonen worden verhoogd tot 2,08 dollar, hetgeen weer tot een stijging van de prijsindex leidt tot 108,2 enz. In dit geval zou zich dus een loon-prijsspiraal ontwikkelen. Deze spiraal behoeft niet per se het gevolg te
zijn van de wisselwerking van de reacties van werkgevers en werknemers, maar kan ook werkzaam zijn tussen de ondernemingen als
zodanig, via de leveringen van het ene bedrijf aan het andere.
Indien dus een onderneming zijn prijzen verhoogt om daarmede
zijn winstmarge intact te houden, dan zullen daardoor de kosten
en prijzen van andere ondernemingen, welke produkten van eerstgenoemde onderneming betrekken, stijgen hetgeen dan weer tot
verhoging van kosten en prijzen in nog andere ondernemingen kan
leiden." Voorzover de verkopen van genoemde ondernemingen get.a.p. p. 626.
2 Een voorbeeld van een dergelijke "mark-up" analyse treft men aan bij BOTHA
in diens proefschrift: A study in the theory of monetary equilibrium, Leiden
1959, pp. 133-147. Aan BOTHA'S analyse zullen in het vervolg van de tekst nog
enige beschouwingen worden gewijd.
1
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schieden aan de consumptieve sector, zullen ook de kosten van
levensonderhoud stijgen; dit kan weer tot looneisen aanleiding
geven, waardoor de loon-prijsspiraal andermaal wordt versterkt.
In het voorgaande werd uitgegaan van constante arbeidsproduktiviteit. Laat men deze veronderstelling vallen en gaat men uit van
toenemende arbeidsproduktiviteit, dan is het mogelijk, dat de bewuste loon-prijsspiraal tot stilstand komt. Een toenemende efficiency betekent namelijk dat een verhoging van de lonen en grondstoffenprijzen een geringere kostenstijging tot gevolg heeft, waardoor
de loon-prijsspiraal dienovereenkomstig wordt afgezwakt. Met andere woorden een reactiepatroon van werkgevers en werknemers
dat aanvankelijk niet in overeenstemming was met een stabiel prijsniveau, kan hiermede in harmonie komen als gevolg van toenemende efficiency (groei van de arbeidsproduktiviteit). Dit resultaat zal
evenwel achterwege blijven, indien de diverse partijen in de maatschappelijke strijd elk trachten hun aandeel in het nationaal inkomen te vergroten door het verhogen van hun respectieve "opslagpercentages". Deze laatste mogelijkheid kan men volgens de
auteur in de praktijk waarnemen.
De werknemers streven niet alleen naar het intact houden van het
reele loon, maar tevens naar een verbetering van hun levensstandaard; ook de ondernemers streven er naar een zo groot mogelijk
deel van de produktiviteitsstijging, welke hoofdzakelijk het gevolg
is van hun inventiviteit en investeringen, naar zich toe te halen.
Ret gevolg van deze strijd om een zo groot mogelijk aandeel in het
nationaal inkom en kan dan zijn, dat " ... the two parties are demanding shares of the national income that add up to more than
100 percent of the total national income; the attempt of each to
get his desired 'fair share' produces only an indefinite inflationary
spiral". 1
1 t.a.p. p. 629. Men zou kunnen tegenwerpen, dat een dergelijke inflatoire spiraal zich aIleen zal kunnen voordoen, indien de monetaire autoriteiten bereid
zijn door een voldoende uitbreiding van de geldhoeveelheid de prijsstijging te
honoreren. ACKLEY is van mening, dat de monetaire autoriteiten hiertoe in het
algemeen niet (althans niet in eerste aanleg) bereid zullen zijn; hij meent evenwel, dat de omloopsnelheid van het geld zal toenemen en de monetaire maatregelen zal doorkruisen. Weliswaar zijn er aan een vergroting van de omloopsnelheid grenzen gesteld, indien prijzen en produktie bij constante geldhoeveelheid toenemen, maar ten aanzien van deze grenzen merkt ACKLEY op, dat
" ... they are likely to be reached or to have their effects at a point in time sufficiently remote from the wage increase as to be for all practical purposes an independent event" (t.a.p. p. 623). Bovendien is hij van mening, dat de ter bereiking
van prijsstabiliteit noodzakelijke werkloosheid te groot is om sociaal aanvaardbaar te kunnen zijn. Op de hier gereleveerdeproblematiekzalnognaderworden
ingegaan.

Ret belangrijke van de door hem uitgewerkte hypothese is,
volgens ACKLEY, dat deze de nadruk legt, waar ook de pressiegroepen zelf de nadruk leggen, namelijk op het handhaven van een
"juiste en billijke" relatie tussen aankoopprijzen en verkoopprijzen,
waarbij de aankoopprijzen voor de ondernemer bestaan uit de
kosten van de produktiefactoren en de verkoopprijzen uit de prijzen
van de eindprodukten, terwijl voor de factor arbeid de aankoopprijs gevormd wordt door de kosten van levensonderhoud en de
verkoopprijs door het loonpeil.
Er wordt soms kritiek geleverd op de "mark-up" -analyse, waarbij
men stelt, dat de winstmarges zich niet lenen voor autonome beinvloeding door de ondernemer, maar dat deze een weerspiegeling
zijn van meer fundamentele vraag- en aanbodfactoren. Indien de
verkopers te hoge winstmarges vaststellen, zo luidt het argument,
dan zullen zij met onverkochte voorraden blijven zitten, hetgeen
noopt tot een benedenwaartse aanpassing van winstmarges en
prijzen. ACKLEY erkent de geldigheid van dit bezwaar indien het er
om gaat problemen te bestuderen, welke verb and houden met
wijzigingen in de prijsstructuur en met de optimale allocatie van
produktiefaktoren. In dit geval zullen namelijk de relatieve opslagpercentages varieren: de winstmarges voor produkten, waarnaar
de vraag relatief toeneemt, zullen groter worden, terwijl de winstmarges voor produkten waarnaar de vraag relatief daalt, zullen
afnemen. Indien het echter gaat om een analyse van het inflatieproces, is genoemd bezwaar niet meer relevant en heeft de "markup" -hypothese wel degelijk zin. Bij een analyse van het inflatieproces is namelijk de variatie van de gemiddelde winstmarges van
belang, waarbij de relatieve marges (de structuur van de winstmarges) onveranderd kunnen blijven. Ret is, aldus ACKLEY, redelijk
om te veronderstellen, dat de gemiddelde winstmarges zullen stijgen
bij toenemende vraag en zullen dalen bij afnemende vraag, terwijl
ten aanzien van de marge tussen loonsverhoging en stijging van de
kosten van levensonderhoud mag worden gesteld, dat deze groter
of kleiner wordt, al naar gelang de werkloosheid afneemt of toeneemt. ACKLEY kent in dit verb and een grote betekenis toe aan de
toekomstverwachtingen van de econornische subjecten. Bij een gematigde vraag zullen de winstmarges worden toegepast op de
historische kosten. Naarmate de vraag echter toeneemt en de prijzen
stijgen, zal er een tendentie zijn om de stijgende arbeids- en grondstoffenkosten in de toekomst te projecteren en de winstmarges op
deze verwachte kostenstijgingen toe te passen. De werknemers zullen
de waargenomen stijging in de kosten van levensonderhoud in de
toekomst projecteren en hun looneisen aan deze projecties aanpas20

sen. Hetgeen hier gezegd is over de rol van de toekomstverwachtingen, is vermoedelijk de belangrijkste reden, waarom de gemiddelde
opslagpercentages stijgen in een opgaande conjunctuurfase. "In
summary", concludeert de schrijver nogmaals, "the advantage that
I see in the markup analysis of inflation is that it focuses attention
where attention belongs - on the wage policies of trade unions and
the pricing policies of business firms, both of which can best be
understood in terms of reaction to cost changes". 1

§ 3 KANTTEKENINGENBIJ BOTHA'S "OPSLAG"-ANALYSE
Een sectorsgewijze analyse van de inflatie, waarbij de interactie
tussen beide inflatiesoorten duidelijk wordt gedemonstreerd, treft
men aan bij Botha. 2
BOTHAwijst erop, dat "a fundamental difference between the
demand and cost explanations of inflation relates to the assumptions about market structure" en dat "the demand approach essentially presupposes a competitive cleaning of the market, while the
cost theory implies a market imperfection of one kind or another as
witnessed by the existence of a price policy based on costs." 3
Ook BOTHAis van mening, dat de initiele inflatoire impuls zowel
van de kosten- als van de vraagzijde kan uitgaan, maar dat deze
zich spoedig ontwikkelt tot een complex proces, waarin de causale
relaties tussen de relevante factoren niet meer zijn na te gaan.
In zijn analyse van het inflatieproces deelt de auteur de volkshuishouding in in twee soorten sectoren, "competitive" sectoren,
waar volledige mededinging heerst en de ondernemers slechts optreden als "hoeveelheidsaanpassers" en "mark-up" sectoren, waar
de ondernemers vanwege de onvolkomenheid van de concurrentie
hun prijzen zelf kunnen vaststellen en wel door middel van een
vast opslagpercentage op de kostprijs. Hij laat vervolgens zien hoe
een bestedingsinflatie, die aangrijpt in de concurrerende sectoren
via het systeem van de onderlinge leveringen wordt voortgeplant
naar de "opslag" -sectoren en daar tot een geinduceerde "cost
push" leidt. De uitwerking van de methode is niet overal even
duidelijk en vertoont zelfs naar onze mening enige onjuistheden.
Het localiseren van de onjuistheden in BOTHA'Smodel kan wellicht
het best geschieden door uit te gaan van zijn cijfervoorbeeld, waart.a.p. p. 631•
D. J. BOTHA, A study in the theory of monetary equilibrium, A comparative
analysis, Leiden 1959, pp. 133-147.
3 t.a.p, p. 134.
1

2
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bij de economie verdeeld wordt in twee "opsIag"-sectoren (sector I
en 2) enerzijds en twee coneurrerende seetoren (sector 3 en 4)
anderzijds. Verondersteld wordt, dat de respectieve bedrijfstakken
zelf niets verbruiken van de door hen vervaardigde produkten,
maar deze slechts aan anderen leveren. Bovendien vinden er geen
Ieveringen plaats van de "opslag" -sectoren naar de concurrerende
sectoren, echter wel in omgekeerde riehting. (Deze veronderstelling
is ingevoerd om de inflatie in de concurrerende sectoren zuiver het
karakter van een bestedingsinflatie te geven.) De matrix van de
onderlinge leveringen 1 der bedrijfstakken ziet er als voIgt uit:

k

kll k12 k13 k14

0

0,1

0

0

k21 k22 k23 k24

0,1

0

0

0

k31 k32 k33 k34

0,2 0,4

0

0,1

ku k42 k43 k44

0,1 0,1 0,1

0

Dus om een eenheid produkt te produceren koopt sector I 0, I eenheid produkt van sector 2, 0,2 eenheden van sector 3 en 0, I eenheid
van sector 4.
Naast de hier gegeven inzet, die afhankelijk is van de grootte van
de produktie, moet volgens Botha ook nog rekening worden gehouden met de autonome, d.w.z. niet van de produktiegrootte afhankelijke of daarmee evenredige inzet. (Waarom hij deze alleen
opvoert in de concurrerende sectoren is niet duidelijk.) Zo heeft
sector 4, naast de variabele inzet, een constante inzet van 20 eenlaat slechts de matrix van de onderlinge leveringen zien en niet de
totale transactiematrix. Uit zijn cijfervoorbeeld blijkt, dat de concurrerende
sectoren (sectoren 3 en 4) afgezien van de intermediaire transacties, slechts leveren aan de sector, die een autonome vraag uitoefent, (bijv. de overheid), die hier
de enige sector vormt, waarnaar finale leveringen geschieden. Deze handelwijze
zou men kunnen verdedigen door te veronderstellen, dat het hier gaat om grondstoffenbedrijven, welke hoofdzakelijk leveren aan andere bedrijven. In de sectoren I en 2 ("mark-up" sectoren) is er wel een discrepantie tussen de totale
waarde van de produktie en de intermediaire leveringen, maar de grootte van
de afzonderlijke finale leveringen blijft in het duister terwijl ook de toegevoegde
waarde en de componenten hiervan niet worden vermeld. Dit behoeft niet erg
te zijn, indien men, evenals BOTHA, om wille van de eenvoud veronderstelt, dat
de autonome bestedingsimpuls slechts reacties op kosten en prijzen oproept via
de intermediaire leveringen. Zou men ook rekening willen houden met de overige
reacties - zoals bijvoorbeeld de invloed van een door de autonome bestedingsimpuls veroorzaakte stijging van de kosten van levensonderhoud op de lonen en
via deze weer op de prijzen - dan is uiteraard een aanzienlijk ingewikkelder
werkwijze nodig, waarbij de mutaties in de totale transactiematrix dienen te
worden nagegaan.
1 BOTHA
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heden produkt, welke zij van sector 3 betrekt, terwijl sector 3 behalve het variabele grondstoffenverbruik, een constant grondstoffenverbruik heeft van 10 eenheden, die geleverd worden door
sector 4. De evenwichtsprijzen in de concurrerende sectoren in
de uitgangssituatie zijn: P3 = 2, P4 = 4. De autonome vraag in
de uitgangssituatie is de onbekende variabele, met andere woorden
Botha gaat na hoe groot de autonome vraag naar produkt 3 respectievelijk 4 moet zijn (de autonome vraag wordt slechts uitgeoefend naar produkten van de concurrerende sector), opdat de gegeven prijzen ook werkelijk evenwichtsprijzen zijn. Nu is het duidelijk, dat bedoelde prijzen stabiel (evenwichtsprijzen) zullen zijn,
indien de vraag naar genoemde produkten bij de gegeven prijzen
gelijk is aan het aanbod hiervan. We kunnen dus het probleem als
volgt formuleren: Hoe groot moet bij de gegeven prijzen in de uitgangssituatie de autonome vraag naar goed 3 en 4 zijn, opdat er
evenwicht is tussen totale vraag en aanbod van de respectieve
goederen. De evenwichtsvergelijkingen luiden :
Xl

(k31Fl

+ k32F2 + k34F4 + qa4) + -

= Fa·

(I)

Pa
X2

(k41Fl

+ kUF2 + k43Fa + q4a) + - = F
P4

4,

(2)

waarin F 1, F 2, F 3 en F 4 de respectieve produktievolumina van de
sectoren I, 2, 3 en 4 weergeven, terwijl q34 en q43 de constante inzetten van respectievelijk sector 4 en sector 3 voorstellen. In de
linkerleden van de formules staat het volume van de vraag naar
goed 3, respectievelijk goed 4, in de rechterleden staat het volume
van het aanbod van goed 3, respectievelijk goed 4.
De tussen haakjes geplaatste termen van de linkerleden geven de
totale leveringen (in fysieke termen) van 3, respectievelijk 4, aan de
overige sectoren weer. De andere term en van de linkerleden stellen
de reele autonome vraag naar goed 3, respectievelijk goed 4 voor.
Met behulp van de formules (I) en (2) kan men de autonome vraag
in de uitgangssituatie bepalen. Vervolgens kan men de prijzen in de
"opslag"-sectoren ten tijde van de uitgangssituatie bepalen door de
waarde van de leveringen van de concurrerende aan de opslagsectoren met de desbetreffende opslagpercentages te vermenigvuldigen.
De evenwichtsvergelijkingen nu van BOTHAwijken af van de door
ons ontwikkelde formules (I) en (2). Dit blijkt duidelijk, wanneer
men de in BOTHA'S
vergelijking 19 h' (pag. 142) voorkomende getallen vervangt door de daarmede corresponderende wiskundige
symbolen en de desbetreffende matrices verder uitwerkt.
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Substitueert men de getallen van 19h') door de daarmede overeenstemmende symholen, dan gaat 19h') over in:

Het linkerlid van deze vergelijking herleiden we aldus:

II

Pa

0

o

P4

Ps

II

0

+ qu
r, +

(ka. F«

II ! k43

Q4S

Gelijkstelling met het rechterlid geeft deze twee vergelijkingen:
k34 F 4

+

Xl

qS4

+ -

=

FS

=

F4

Ps
ku Fa

+

Xz

Q4S

+ -

p,

Uit deze formules blijkt, dat BOTHA de leveringen van de concurrerende aan de "opslag" -sectoren (in concreto van 3 naar I en 2 en
van 4 naar I en 2), ons inziens ten onrechte, buiten beschouwing
laat. Een andere eigenaardige implicatie van BOTHA'S cijfervoorbeeld is, dat de leveringen van de sectoren 3 en 4 grater blijken te
zijn dan de respectieve produktie van deze sectoren, terwijl van
levering uit in vorige period en gevormde voorraden nergens melding wordt gemaakt. Men dient dan ook de evenwichtsvergelijkingen van BOTHA te herzien, zodat daarin ook de leveringen van bedrijfstak 3 en 4 aan de sectoren I en 2 voorkomen, zoals is geschied
in onze formules (I) en (2). Vervolgens kan men dan de autonome
vraag in sector 3 en 4 laten toenemen en met behulp van (I) en (2)
de nieuwe evenwichtsprijzen van de concurrerende sectoren berekenen.

Via de leveringen van 3 en 4 aan I en 2, stijgen ook hier de prijzen. De nieuwe prijzen van de opslag-sectoren kan men dan weer
met de methode van BOTHA berekenen. Deze zijn namelijk gelijk
aan de waarde van de verbruikte grondstoffen per eenheid produkt,
vermenigvuldigd met de respectieve "mark-ups".
Ter illustratie laten wij hier een cijfervoorbeeld volgen, waarin de
gesignaleerde onjuistheden van BOTHA'S model zijn gecorrigeerd.
Hierbij zullen wij zoveel mogelijk BOTHA'S gegevens overnemen,
inclusief de door hem berekende autonome uitgaven, welke nu
echter als data zullen worden gehanteerd. De geproduceerde hoeveelheden echter van de sectoren 3 en 4, die bij BOTHA niet in overeenstemming waren met de vraag, zullen nu de rol van onbekende
vervullen (bij BOTHA waren deze hoeveelheden gegeven) en met
behulp van de evenwichtsvergelijkingen worden opgelost, zodat zij
consistent zijn met de gevraagde hoeveelheden.
De gegevens betreffende de intermediaire leveringen treft men
aan in de matrix op pagina 22.
Verder levert sector 3 20 eenheden constante input aan 4 en
sector 41evert 10 eenheden van deze input aan sector 3:

De geproduceerde hoeveelheden van de "mark-up" sectoren (sector
I en 2) in de uitgangssituatie zijn respectievelijk:
FI = 100
F2 = 80

De evenwichtsprijzen in de concurrerende sectoren (sector 3 en 4)
in de uitgangssituatie zijn respectievelijk:
P3 =
P4 =

2

4,

De autonome uitgaven voor produkt 3 en 4 in de uitgangssituatie
bedragen respectievelijk:
Xl

= 56

X2

= 20

De evenwichtsvergelijkingen luiden in symbolen:
F3 = kSIFI

+ k32F2 + k34F +
4

Xl

QS4

+-

Pa
Xg

F« = k41Fl

+ k42F2 + k

4SFs

+ Q4S +P4
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Substitutie van de desbetreffende gegevens, geeft:
Fa =

0,2

X

100

+

0,4

X

F4 =

0,1

X 100

+

0,1

X 80

80

+ 0,1

F4

+

Fa

0,1

+ 20 +
+ 10 +

28 = 100
5 =

33

+ 0,1
+ 0,1

F4
F3

Hieruit voIgt:
Fa =
F4 =

104,3
43,4

Stel, evenals BOTRA, dat de bruto winstmarges in de sectoren I en 2
respectievelijk 20 en 50 procent van de grondstoffenprijzen bedragen, dus
ml

=

1,2

en

De evenwichtsprijzen van de "opsIag"-sectoren
situatie kunnen nu ais voIgt worden berekend:

< PI

P2 Pa P4

>

k12

°

k21
kal
_k41

0

ka2
k42

~..l

°
°
°
k43

ml

0

0

m2

0

°0

°

In de uitgangs-

° 0°
°
° °
° °

< PI P2 >,

waarin de eerste term de rij van de prijzen, de tweede term de
matrix van de intermediaire Ieveringen en de derde term de diagonale matrix van de met I verhoogde opsiagpercentages weergeeft.
De verdere uitwerking van genoemde formule is:
o
o

o

°
PI = P2k21D1l
P2 = Plk12D12

+ PSk31ml + P4k
+ PSk32m + P4k
2

Hieruit voIgt:
Pl =
P2 =

1,2
2,0

ml =
m2 =

41

1,2 (0,1

42

1,5 (0,1

P2
PI

+ 0,2
+ 0,4

X 2

x

2

+ 0,1
+ 0,1

X 4)
X 4)

Stel nu, dat het evenwicht in de concurrerende sectoren wordt verstoord, doordat de autonome bestedingen aan goed 3 toenemen tot
70 en aan goed 4 stijgen tot 35, dus x, = 70 en x' 2 = 35. De
nieuwe prijzen in de sectoren 3 en 4 kunnen weer met behulp van
de evenwichtsvergelijkingen worden berekend:

+ kS2F2 + kS4F4 + QS4) +
+ kUF2 + k(3Fa + Qu) +
+ 70 = 104,3 p' 3
+ 35 = 43,4 P'.

p's(k31FI
p'4(k41FI
76,3 p'3
38,4 P'4
p's = 2,5

P'4

=

X'l

=

X'2

= F,

Fa p'a

P'.
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Aangezien de produkten van de sectoren 3 en 4 als grondstoffen
dienen voor de sectoren I en 2, zullen ook de prijzen van de produkten I en 2 stijgen.
De nieuwe prijzen in deze sectoren kunnen als voIgt worden bepaald:
m,
o

0

0

ffi2

0

o
o

000

o

000

o

waarin weer de eerste term de rij van de prijzen voorstelt, waarbij de
oude prijzen in de sectoren 3 en 4 nu zijn vervangen door de nieuwe
prijzen, terwijl de andere termen respectievelijk de grondstoffenmatrix en de matrix van de "opsiagpercentages" weergeven.
De uitwerking is analoog aan die op blz. 26 en leidt tot:
P'l =
p' 2 =

l (p' 2 k21
(p' k12

ffi

ffi2

+

p' a ka1

+

pI, k41),
k(2)'

+ p' a ka2 + pl.

AIle grootheden in het rechterlid zijn bekend. Na substitutie vindt
men:
P:l = 1,7
P 2 = 2,7

SAMENVATTING

Dit hoofdstuk samenvattend kunnen wij dus stellen, dat het onderscheid tussen beloningsinflatie en bestedingsinflatie weinig zin heeft
voor een analyse van de oorzaken van het inflatieproces, omdat deze
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oorzaken noch begripsmatig noch empirisch kunnen worden geisoleerd.
Dit neemt niet weg, dat men het onderscheid in inflatietypen kan
hanteren als denkconstructie, ter verklaring van het feit nl. waarom
in het ene geval inftatie gepaard gaat met een excessieve vraag
(bestedingsinflatie) en in het andere geval met een depressieve
situatie (beloningsinflatie). De belangrijkste drijfveer voor het onderscheid in inflatietypen hangt vermoedelijk nauw samen met de
wens en de behoefte om economische maatregelen op te stellen
voor een situatie die simultaan gekenmerkt wordt door inflatie en
werkloosheid. In dit verband hebben de pogingen van sommige
schrijvers om te komen tot een tweedeling tussen beide inflatietypen
waardevolle verdiensten gehad. Hierdoor werd nl. de aandacht gevestigd op de invloed van de pressiegroepen op de loon- en prijsvorming en tevens werd duidelijk dat als gevolg van de rol van de
pressiegroepen de inflatie niet zonder meer door de traditionele
monetaire en fiscale maatregelen effectief kan worden bestreden,
maar dat loon- en prijspolitiek gewenst kunnen zijn.
De door pressiegroepen uitgeoefende opwaartse druk op het
prijsniveau kan worden afgelezen uit een curve die het verband
geeft tussen jaarlijkse prijsstijging en werkloosheid. Een dergelijke
curve werd door SAMUELSON en SOLOW voor de V.S. geconstrueerd.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat er in de V.S. bij de huidige
wijze van loon- en prijsvorming een dilemma bestaat tussen volledige werkgelegenheid en monetaire stabiliteit.
ACKLEY legt er in zijn "mark-up" hypothese terecht de nadruk
op, dat in de loonvorming de verwachtingen ten aanzien van het
toekomstige prijsverloop en in de prijsvorming de verwachtingen
ten aanzien van toekomstige loonsverhogingen worden verdisconteerd. Dit anticiperen op prijs- respectievelijk loonsverhogingen bij
de loon- en prijsvorming heeft een inflatoire ondergrond in de
economie gebracht.
Tot slot van dit hoofdstuk maakten wij enkele kritische kanttekeningen bij het door BaTRA uitgewerkte cijfervoorbeeld, waarin
door hem een sectorsgewijze analyse van de inflatie wordt gegeven.

HOOFDSTUK II
DISCUSSIES
EN OPVATTINGEN
TEN AANZIEN
VAN DE ROL VAN DE VAKVERENIGINGEN
IN RET INFLATIEPROCESI

INLEIDING
Bij de analyse van het vraagstuk, welk verband bestaat tussen de
macht van de vakverenigingen en inflatie, is het wenselijk een onderscheid te maken tussen twee denkrichtingen. Aan de ene kant
hebben we de visie van de Chicago-economisten, waarbij de invloed van de vakverenigingen op de loonshoogte wordt ontkend of
geminimaliseerd. Aan de andere zijde staan de opvattingen van een
reeks economisten, die er de nadruk op leggen, dat de vakverenigingen ontworpen zijn als machtsinstituten om lonen en andere
arbeidsvoorwaarden te beinvloeden en dat het onder deze omstandigheden verrassend zou zijn, indien de vakverenigingen een gebrek
aan macht hadden of zouden nalaten om op agressieve wijze hun
macht aan te wenden.
De gedachtengang van de Chicago-school zal worden weergegeven aan de hand van een bespreking van de opvattingen van een
tweetal belangrijke representanten van deze denkrichting, namelijk
FRIEDMANen MORTON,terwijl de visie van de andere school zal
worden behandeld via een bespreking van de kritische beschouwingen, die een viertal aanhangers van deze richting - ULMAN,
SCHLESINGER,
ASCHHEIM
en BOWEN- hebben gewijd aan de denkbeelden van genoemde adepten van de Chicago-school.
Een van de belangrijkste representant en van de Chicago-school is

1 Ret feit, dat in de discussies hoofdzakelijk aandacht wordt besteed aan de rol,
welke de vakverenigingen in het inftatoire proces spelen, wi! uiteraard niet zeggen, dat de overige pressiegroepen geen betekenis voor de inflatie zouden hebben. Zoals nog nader zal worden uiteengezet, zijn er enkele economen, welke
een verband !eggen tussen de marktvorm van eindprodukten en de invloed van
vakverenigingen op loon- en prijsniveau; hierbij wordt benadrukt, dat er niet
zozeer sprake is van een zelfstandige invloed van de vakvereniging op loon- en
prijsniveau, maar eerder van een interactie tussen de pressiegroepen van werkgevers en werknemers.
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MILTON FRIEDMAN. In een publikatie;! waarin hij de invloed van
de vakverenigingen op de loonstructuur en het loonniveau analyseert, poneert FRIEDMAN de volgende stellingen:
I. In het algemeen kan men zeggen, dat de zogenaamde "craft
unions" - waartoe o.a. de vakverenigingen in de bouwnijverheid,
de spoorwegen en de grafische nijverheid behoren - meer invloed
op het loonpeil kunnen uitoefenen dan de vee! meer leden tellende
"industrial unions", omdat op lange termijn de vraag naar de
eerste soort arbeid inelastischer is dan die voor de tweede soort; 2
2. Om een zelfstandige invloed te kunnen uitoefenen op het
loonpeil, is het noodzakelijk, dat de vakverenigingen in staat zijn
het aanbod van arbeid krap te houden dan wel een zodanige invloed
op de ondernemers uit te oefenen, dat zij verhinderen dat deze (zowel de huidige als eventuele nieuwe ondernemers) als gevolg van een
overvloedig arbeidsaanbod een lager loon uitbetalen dan het door
de vakvereniging geeiste ;
3. Loonsverhogingen in georganiseerde economische sectoren
impliceren loonsverlagingen elders. Deze stelling volgt uit FRIEDMANS opvattingen ten aanzien van de invloed van het vakverenigingswezen op het aanbod van arbeid;
4. In perioden van inflatie leidt het bestaan van vakverenigingen
tot minder sterke loonsverhogingen dan zich anders (bij afwezigheid van vakverenigingen) zouden hebben voorgedaan.
FRIEDMAN stelt dus, dat "craft unions" beduidend sterker zijn dan
"industrial unions" en dat de invloed van de vakverenigingen op
loonstructuur en loonniveau gering is.
In een kritische analyse van FRIEDMANS leerstellingen, merkt
ULMAN3
op, dat deze uit de volgende theoretische componenten
zijn opgebouwd:
I. de vraag naar arbeid en de toepassing van de "joint demand
analysis" van MARSHALL;

1 M. FRIEDMAN,
Some comments on the significance of labor unions for economic policy, in: The impact of the union, uitgegeven door David McCord Wright
(New York: Harcourt, Brace and Co., 1951), pp. 204-234.
2 De "craft
unions" zijn de vakverenigingen waarin de ambachtslieden zijn
georganiseerd; het zijn organisaties van beroepsgenoten; voor ieder ambachtelijk beroep is er dus een afzonderlijke vakvereniging. De "industrial union"
daarentegen is een bedrijfstaksgewijze organisatie van de werknemers, waarbij
werknemers met verschillend beroep, doch werkzaam in dezelfde bedrijfstak,
zijn aangesloten. Voor een goede beschrijving van het vakverenigingswezen in
de V.S. zie: B. C. ROBERTS,
Unions in America, Princeton University, Princeton,
New Yersey, U.S.A. 1959.
3 LLOYDULMAN,Marshall
and Friedman on union strength, The review of
Economics and Statistics, november 1955.

2. het aanbod van arbeid en de mogelijkheid voor nieuwe ondernemers om tot de bedrijfstak toe te treden;
3. het verb and tussen de door de vakverenigingen afgedwongen
lonen en de lonen in de niet-georganiseerde economische sectoren;
4. het vakverenigingswezen als factor welke een depressieve werking op het loonpeil uitoefent.
De opvattingen van de Chicago economisten evenals die van de
auteurs welke andere meningen huldigen, zullen nu aan de hand
van 4 genoemde punten worden besproken. Hiertoe zullen wij dit
hoofdstuk nu verder indelen in 4 paragrafen.

§ I DE VRAAG NAAR "GEORGANISEERDE" ARBEID.
DE ANALYSE VAN MARSHALL
In een onderzoek, dat tot doel had de belangrijkste bepalende faktoren voor de elasticiteit van de vraag naar produktiefactoren af te
leiden, heeft MARSHALLnagegaan, onder welke omstandigheden
een beperking van het aanbod van een produktiefactor een grote
prijsstijging voor die factor teweeg brengt. 1
De eerste voorwaarde is, dat de produktiefactor essentieel is voor
de prod uktie van het desbetreffende goed. De tweede voorwaarde
is, dat de vraag naar het goed, voor welks produktie de factor wordt
aangewend, inelastisch is. De derde voorwaarde luidt, dat het aandeel van de desbetreffende produktiefactor in de totale kostprijs
gering is. De vierde noodzakelijke voorwaarde, welke MARSHALL
vermeldt, is, dat reeds een kleine beperking in de gevraagde hoeveelheid van de overige produktiefactoren een aanzienlijke daling
in de aanbodprijzen hiervan teweeg zal brengen.
Van de hier beschreven theoretische constructie van Marshall
maakt FRIEDMAN
gebruik, wanneer hij nagaat, welke invloed aan
de vakverenigingen op lange termijn ten aanzien van loonniveau
en loonstructuur kan worden toegekend. Die invloed acht hij om
twee redenen gering: in de eerste plaats is een produktiefactor meer
noodzakelijk op korte dan op lange termijn, omdat op lange termijn
de mogelijkheid van substitutie groter is. In de tweede plaats zijn de
vakverenigingen in die bedrijfstakken het sterkst waar het aandeel
van de arbeidskosten in de totale kostprijs gering is. Dit zijn meestal
tevens de vakverenigingen waarvan de leden aan het eerste door
MARSHALLgenoemde criterium van "essentiality" voldoen en die
1

ALFRED

385-387.

MARSHALL,

Principles of economics, 8th ed., London,

1938,

pp.

dan ook gevormd worden door de kleine groep van zeer geschoolde
arbeiders. Deze analyse impliceert, dat de "craft unions", die vele
hoog gekwalificeerde werknemers onder hun leden tellen, waamaar
een inelastische vraag bestaat en die opereren in bedrijfstakken waar
de loonkosten slechts een kleine fractie van de kostprijs van het
produkt uitmaken, sterker zijn dan "industrial unions".
ULMANis het met deze opvatting niet eens en wijst in dit verband
op de kritiek van HICKSop de theoretische constructie van MARSHALL!.
HIcKS heeft aangetoond, dat MARSHALL'S
stelling, dat de vraagelasticiteit voor een bepaalde produktiefactor recht evenredig is
met het aandeel van deze factor in de totale kostprijs, slechts opgaat,
indien de substitutie-elasticiteit van de vraag naar produktiefactoren kleiner is dan de vraagelasticiteit voor het eindprodukt.
Dus slechts indien de consument gemakkelijker kan substitueren
dan de ondernemer gaat genoemde stelling op. Of een geringe
arbeidskostenquote de onderhandelingspositie van de vakverenigingen versterkt, kan derhalve niet a priori bepaald worden. Men hoort
wel beweren, dat de substitutie-elasticiteit voor de factor arbeid op
korte termijn erg laag is, maar hieruit voIgt nog niet, dat de substitutie-elasticiteit van de vraag naar produktiefactoren altijd beduidend kleiner is dan de vraagelasticiteit voor het eindprodukt.
Dit behoeft met name niet het geval te zijn in de zogenaamde basisindustrieen, die hun produkten niet afzetten op de consumentenmarkt, maar op de producentenmarkt en die in het algemeen een
tamelijk inelastische vraag voor hun produkt ontmoeten. Teneinde
de gedachtengang van HICKSduidelijk te maken, werd door ons het
volgende cijfervoorbeeld uitgewerkt.
Aangenomen is telkens, dat een loonsverhoging plaats vindt van
5 procent, maar dat het aandeel van de arbeidskosten in de totale
kosten varieert van 20 procent tot 80 procent. De elasticiteit van de
vraag naar eindprodukten en de substitutie-elasticiteit van de vraag
naar produktiefactoren zijn respectievelijk -0,3 en -0,5. Aangenomen is verder, dat de loonsverhoging geheel in de prijzen wordt
doorberekend. De hieruit resulterende procentuele verhoging van
de marktprijs is gelijk aan het procentuele aandeel van de arbeidskosten in de totale kosten, vermenigvuldigd met de procentuele
loonsverhoging.
De loonstijging zal een daling van de werkgelegenheid teweeg
brengen en wel via twee kanalen. In de eerste plaats heeft de stijging
van de marktprijs van het eindprodukt een afneming van de afzet
1

J. R. HIcKS,

32

The theory of wages, New York, 1942, appendix III, pp. 241-246.

hiervan tot gevolg en hierdoor treedt een contractie van de prod uktie op, welke tot dalende werkgelegenheid leidt. In de tweede plaats
heeft de stijging van de arbeidskosten tot gevolg, dat arbeid gesubstitueerd wordt door relatief goedkopere produktiefactoren. De
mate waarin het eerste effect (het output-effect) optreedt, is uiteraard direct afhankelijk van de absolute waarde van de vraagelasticiteit voor het eindprodukt.
Hoe elastischer de vraag hoe groter de contractie van de prod uktie en hoe sterker de daling van de werkgelegenheid uit dezen hoofde. Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat de elasticiteit
van de vraag naar arbeid uit genoemde twee componenten (output-effect en substitutie-effect) is opgebouwd.! De uitkomsten voor
de elasticiteit van de vraag naar arbeid bij de hiervoor vermelde
veronderstellingen en gegevens, worden in onderstaand staatje
weergegeven.
TABEL

I

De elasticiteit van de vraag naar arbeid bij verschillende arbeidskostenquoten,
onder de veronderstelling dat de absolute waarde van de elasticiteit van de vraag
naar het eindprodukt kleiner is dan de absolute waarde van de substitutieelasticiteit van de vraag naar arbeid

(I-qL)

qL

0,20
0,40
0,60
0,80

-

0,3
0,3
0,3
0,3

-

0,5
0,5
0,5
0,5

0,80
0,60
0,40
0,20

-

0,46
0,42
0,38
0,34

Onder de geschetste omstandigheden zal de elasticiteit van de
vraag naar arbeid dus gering zijn en de vraag zal des te inelastischer
zijn naarmate de arbeidskosten een groter deel van de kostprijs
uitmaken. Beziet men de situatie op langere termijn en houdt men
derhalve rekening met een grotere substitueerbaarheid van minder
geschoolde arbeiders in vergelijking tot geschoolde arbeiders, dan
De formule voor de elasticiteit van de vraag naar arbeid luidt:
).= (I - qL) a
qL'YJ,
waarin
a
substitutie-elasticiteit van de vraag naar arbeid
'YJ
directe vraag-elasticiteit voor het eindprodukt
qL
aandeel van de arbeidskosten in de totale kostprijs.
Voor de afleiding van de formule zie men appendix 1.
1

+
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zal het nadelige effect van deze grotere substitueerbaarheid op de
werkgelegenheid voor minder geschoolden worden gemitigeerd,
indien - zoals FRIEDMAN veronderstelt - het aandeel van de factor
arbeid in de totale kosten in de desbetreffende bedrijfstak groot is.
Vervolgens gaat ULMANin op het vraagstuk welke invloed
een toenemende tendentie tot organiseren onder de arbeiders
zal hebben op de reeds georganiseerde werknemers. Hiertoe
veronderstelt hij eerst, dat een door de vakverenigingen afgedwongen loonsverhoging in de eerste, reeds lang georganiseerde groep
("craft unions") grotendeels gecompenseerd wordt door een geringere vraag naar arbeid en loonsverlaging in de tweede, nog niet
georganiseerde groep. (Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de
substitutie-elasticiteit tussen de twee groepen nul is, dus in geval
van complementariteit). Zodra nu de tweede groep zich gaat organiseren, zal ze vermoedelijk weigeren om een loonsverlaging te
accepteren; d.w.z. dat de aanbodcurve van arbeid oneindig elastisch wordt bij het heersende loon. Dit betekent een dienovereenkomstige grotere werkloosheid in de tweede groep. Ook zal de
loonsverhoging in de eerste groep ("craft unions") nu tot een
grotere prijsstijging leiden in de sectoren, waar deze groep opereert
dan het geval zou zijn geweest indien de overige arb eiders
zich niet zouden organiseren; dit heeft weer tot gevolg, dat de
werkloosheid in de eerste groep, die met een gegeven loonsverhoging van deze groep gepaard gaat, toeneemt. Derhalve zal de vakvereniging van de eerste groep (de "craft unions") met een minder
hoog loon genoegen moeten nemen dan in geval de tweede groep
niet georganiseerd zou zijn geweest. Aan de vierde propositie van
MARSHALL
(zie p. 3 I) is dan niet voldaan.
Veronderstel nu, dat de substitutie-elasticiteit tussen de twee
soorten arbeid zodanig is, dat een door de vakverenigingen afgedwongen loonsverhoging in de eerste groep de vraag naar arbeid
voor de tweede groep doet toenemen. Hier wordt de onderhandelingspositie van de craft unions (eerste groep) verzwakt door de
beschikbaarheid van fungibele arbeid. Maar indien de tweede
groep ook georganiseerd is en zijn vakvereniging een gelijke loonsverhoging heeft weten af te dwingen, behoeft de eerste geen substitutie-effect te vrezen. Aan MARSHALL'S
eerste propositie behoeft dan
in mind ere mate te worden voldaan; men kan het ook zo uitdrukken: de toenemende organisatie in de overige sectoren vergroot de
"essentiality" van de arbeiders in de eerste groep, via de meer beperkte substitutie-mogelijkheden die daardoor voor de ondernemers ontstaan. Hiermede is echter nog geenszins gezegd, dat de
vraag naar arbeid in de eerste groep inelastisch is geworden, ingeval
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beide groepen bij dezelfde ondernemer werkzaam zijn. In dat geval
zullen de gecombineerde looneisen namelijk tot een grotere prijsstijging, annex produktie-inkrimping leiden en de werkloosheid in
de eerste groep (craft unions) zal dus dienovereenkomstig toenemen
in vergelijking tot de situatie, waarin de "craft unions" de enige
vakbonden zijn. ULMAN wijst in dit verb and onder andere op de
situatie in de Amerikaanse bouwnijverheid, waar een zestal vakverenigingen, welke de zes belangrijkste beroepsgroepen omspannen, gezamenlijk opereren en als groep onderhandelen met de
ondernemers van deze bedrijfstak. De overige vakbonden onderhandelen met de respectieve onderaannemers. Deze laatsten hebben
dus slechts met een vakbond te maken, maar voor deze ondernemers vormen de arbeidskosten een zeer groot deel van de totale
kosten.
Wat de spoorwegen betreft, wijst ULMAN er op, dat deze bedrijfstak "a long tradition of 'pattern increases'" (imitatieve loonsverhogingen) kent, terwijl in het dagblad- en drukkerijbedrijf het
verschijnsel van "wage-leadership" kan worden waargenomen. In
laatstgenoemde bedrijfstakken geven de vakbonden er vaak de
voorkeur aan afzonderlijk met de ondernemers te onder handel en in
plaats van in gezamenlijk optreden hun kracht te zoeken. De verklaring, die ULMAN hiervoor geeft, is, dat de sterkere vakverenigingen aarzelen hun speciale voordelen bij het onderhandelen op te
geven door het zoeken van samenwerking met de zwakkeren, terwijl
de zwakkeren vrezen, dat hun belangen onvoldoende aandacht
zullen krijgen in geval van gezamenlijke actie.
De conclusie, welke ULMAN uit het bovenstaande trekt, luidt:
"In view of what might be termed the 'complementarity effect'
of unionism in other groups in the same industry when substitutability between them and the group in question is sufficiently low,
and in view of what might be termed the 'effective labor-cost ratio
effect' when substitutability is sufficiently high, it is probable that
the bargaining power of a well organized craft group is reduced if
other groups in the same industry become organized". 1
Hiermede is echter, zegt ULMAN, het feitelijke historische proces
niet adequaat beschreven, want we hebben verondersteld, dat de
eerste vakverenigingen grondig georganiseerd waren tegen de tijd,
dat ook andere groepen zich gingen organiseren; dit was echter
niet zo; en zo lang de oudere vakbonden slechts partieel georganiseerd bleven en niet alle beroepspersonen in hun jurisdictie waren
aangesloten, konden de werkgevers eventuele stakingen breken en
1

t.a.p, p. 391•
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hun ondernemingen draaiende houden door het door de staking
getroffen werk uit te besteden. Vandaar dat de successievelijke organisatie en samenwerking van andere groepen de feitelijke onderhandelingspositie van de oudere vakbonden versterkte, tezelfdertijd
dat hun potentiile onderhandelingspositie mogelijk werd verzwakt.
Begripsmatig kan men weliswaar uitgaan van een situatie waarin
aile groepen in een bedrijfstak goed georganiseerd zijn, in de historische aanvang echter waren er totaal ongeorganiseerde groepen,
naast slechts gedeeltelijk georganiseerde groepen. ULMAN wi! derhalve niet beweren, als generalisatie, dat de feitelijke onderhandelingspositie van de "craft unions" verzwakt is, aangezien immers de
toenemende organisatie van de overige groepen gedurende de
laatste kwart eeuw, gepaard ging met een meer voiledige organisatie van de oudere "craft unions". De schrijver richt zich echter
tegen FRIEDMANS bewering, dat "craft unions" sterk en "industrial
unions" zwak zijn, en dat deze verschillen in onderhandelingspositie moeten worden toegeschreven aan verschillen in "essentiality"
alsmede in de verhouding tussen arbeidskosten en totale kosten.
De voordelen verbonden aan "essentiality" worden namelijk in
tweeerlei opzicht gereduceerd wanneer andere arbeidsgroepen zich
gaan organiseren: in de eerste plaats kan een loonsverhoging voor
een "onmisbare" arbeidssoort nu niet langer gecompenseerd worden door loonsverlaging voor andere groepen en in de tweede plaats,
indien de "craft" groep niet erg "onmisbaar" is en de eventuele
voor vervanging beschikbare arbeid niet bij dezelfde ondernemer in
dienst is, zal de aanwezigheid van vakverenigingen elders, er toe
leiden, dat niet zo gemakkelijk nadelige repercussies optreden (in
de vorm van ontslag) voor gemakkelijk substitueerbare groepen.
Ook FRIEDMANS argument, dat in bedrijfstakken waar de "craft
unions" opereren, de verhouding tussen arbeidskosten en totale
kosten laag is, hetgeen de positie van deze vakbonden zou versterken, gaat niet meer op, indien ook andere beroepsgroepen in dezelfde bedrijfstak zich gaan organiseren, omdat dan de relevante
verhouding tussen arbeidskosten en totale kosten toeneemt.
De relevante loonkosten-quoten in bedrijfstakken waarin de vakorganisaties van geschoold personeel zijn gesitueerd behoeven dan
ook om deze reden niet lager te zijn dan de loonkosten-quoten in
de bedrijfstakken, welke tot de jurisdictie van de "industrial unions"
behoren. De conclusie moet derhalve luiden, dat de argumenten,
die FRIEDMAN hanteert om aan te tonen, dat de onderhandelingspositie van "craft unions" sterker is dan die van industriele vakverenigingen, aanvechtbaar zijn, zodra andere groepen in een bedrijfstak zich gaan organiseren.
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Een inelastische vraag naar arbeid is echter niet voldoende om de
vakverenigingen in een sterke positie te plaatsen; deze positie kan
namelijk ondermijnd worden door een elastisch arbeidsaanbod.
FRIEDMAN is de mening toegedaan, dat de reglementen en lidmaatschapsbepalingen der vakverenigingen het aanbod van arbeid niet
kunnen beperken, ofschoon hij erkent, dat een directe controle over
het loonpeil soms bereikt kan worden via "political assistance";
in dit verb and noemt FRIEDMAN wettelijke overheidsbepalingen,
welke ten doel hebben de werknemer te beschermen, alsmede het
toestaan van massa-stakingen.
Ten aanzien van het probleem of een vakvereniging kan voorkomen, dat een huidige werkgever lagere lonen betaalt dan de door
de vakvereniging geeiste, treft men een andere opvatting aan bij
ULMAN. Een dergelijke situatie zou volgens ULMAN betekenen, dat
de werkgever goedkopere, niet georganiseerde arbeidskrachten in
dienst neemt (voorzover deze voorhanden zijn). Niettemin, aldus
ULMAN, kan de vakvereniging de werkgever confronteren met een
alternatief, dat het voor de laatste voordeliger maakt om de looneisen in te willigen.
Dit alternatief bestaat eenvoudig uit de kosten, die een staking
voor de ondernemer meebrengt. lndien de ondernemer besluit om
de staking te breken, zal hij andere arbeiders in dienst moeten
nemen en deze een zodanig loon moeten betalen, dat zij bereid zijn
hun huidige werkkring op te geven in ruil voor een baan, die in de
ogen van veel coilega's en mogelijk ook in de ogen van het publiek
compromitterend is en die vermoedelijk slechts van tijdelijke aard
is. Bovendien zal het inwerken van de nieuwe arb eiders met kosten
gepaard gaan, welke kosten alleen dan laag zuilen zijn, indien de
kwaliteit en vakbekwaamheid van de remplacanten nagenoeg gelijk
is aan die van de stakers. In het laatste geval zal de ondernemer
echter een dienovereenkomstig hoger loon moeten betalen.
lndien de werkgever besluit om t.a.v. de staking een afwachtende
houding aan te nemen en geen andere arbeidskrachten aan te trekken, zijn de kosten van de staking gelijk te steilen aan de kosten,
die met het sluiten van de onderneming gepaard gaan.
Wel schept, volgens ULMAN, een situatie van gunstige prijzen,
gecombineerd met de aanwezigheid van goedkope, niet-georganiseerde arbeidskrachten, een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe
ondernemingen. Vandaar dat ULMAN vervolgens het probleem aan
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de orde stelt of de vakverenigingen de vestiging van nieuwe ondernemingen kunnen beletten. Door de loutere aanwezigheid van een
monopolie of oligopolie in de markt voor eindprodukten is het
succes van de vakvereniging nog niet verzekerd, zegt ULMAN.
Zolang de vakverenigingen lonen nastreven, die gepaard gaan met
een excessief arbeidsaanbod, kan men verwachten, dat de ondernemers weerstand zullen bieden aan hogere arbeidskosten. Het kennelijk gebrek aan succes van de Amerikaanse vakverenigingen om
de arbeiders werkzaam in de massa-produktie-industrieen te organiseren in de peri ode voor de "New Deal", getuigt zowel van de
macht als de wil om te vechten, die de ondernemers in deze bedrijfstakken kenmerkt. Maar indien we aannemen, dat de werkgevers zich niet verzetten, dan behoeven de vakverenigingen en
hun aangeslotenen - zelfs die waarvoor gemakkelijk substitueerbare arbeid voorhanden is - niet te vrezen, dat substitutie door
andere, niet georganiseerde arbeid zich in belangrijke mate zal
voordoen, zolang de vestiging van nieuwe ondernemingen moeilijk
is. ULMAN wijst vervolgens op het feit, dat in de monopolistische en
oligopolistische bedrijfstakken de technische en financiele barrieres,
die nieuwe vestigingen tegenhouden, vaak aanzienlijk zijn. En
aangezien de grote industriele vakverenigingen in deze bedrijfstakken
gesitueerd zijn, is het waarschijnlijk te achten, dat FRIEDMAN, die
geen rekening houdt met imperfecties op de markt voor eindprodukten, het vermogen van deze vakverenigingen om de lonen te verhogen, onderschat. Aan de mogelijkheden tot loonsverhoging zijn
evenwel ook in een dergelijke beschutte bedrijfstak grenzen gesteld;
immers hoe groter het verschil wordt met het loon, dat de nietgeorganiseerden wensen te accepteren, hoe groter de prikkel voor
nieuwe ondernemingen om zich in dergelijke bedrijfstakken te vestigen. ULMAN zegt in dit verb and, dat " ... unions far from preventing the entry of new employees, tend to facilitate their entry". 1
Hij voegt er echter vrijwel onmiddellijk aan toe, dat " ... nevertheless unions capitalize on imperfections". 2
ULMAN
concludeert derhalve, dat de vakverenigingen de bestaande ondernemingen in belangrijke mate kunnen beletten om
arbeid tegen lagere lonen aan te trekken. Verder concludeert hij,
dat de vakverenigingen de vestiging van nieuwe ondernemingen
niet kunnen tegenhouden, tenzij het arbeidsaanbod in de desbetreffende bedrijfstak inelastisch is (zoals in het geval van een hoge
graad van geschooldheid van de arbeiders). De schrijver conclu1
2

t.a.p. p. 394.
t.a.p. p. 394.

deert echter eveneens, dat in die bedrijfstakken, waar financiele en
technische barrieres nieuwe vestigingen belemmeren, voor de vakverenigingen de gelegenheid bestaat de hiermede samenhangende
imperfecties op de markt voor eindprodukten, te exploiteren. Een
dergelijke situatie is slechts stabiel op korte termijn, maar de korte
termijn kan zich - indien voldoende fricties! aanwezig zijn, welke
een aanpassing tot een nieuw evenwicht in de weg staan - prolongeren.
Ook SCHLESINGER 2 heeft sterk benadrukt, dat de onderhandelingspositie van de vakvereniging sterk wordt bepaald door de
marktvorm van de onderneming, c.q. bedrijfstak, waarin zij opereert. In bedrijfstakken, die gekenmerkt worden door scherpe concurrentie en geringe groei en produktiviteitsstijging, vallen voor de
vakverenigingen minder economische voordelen te behalen dan in
strategisch gesitueerde bedrijfstakken, die gekenmerkt worden door
oligopolistische mark ten alsmede een snelle groei en technische vooruitgang. In het laatste geval kunnen de vakverenigingen de loonen prijsstructuur verstoren. De zelfstandige invloed van de vakverenigingen op loon- en prijspeil kan men volgens SCHLESINGER
dan ook niet volledig meten via een vergelijking van "union" - met
"non-union" -lonen. In dergelijke statische vergelijkingen - die
uiteraard het gemiddelde van de lonen in de sectoren waarin de
werknemers zich georganiseerd hebben, bevatten - komt het hierboven gesignaleerde kwalitatieve aspect van de macht van de vakverenigingen, dat verb and houdt met hun strategische positie, niet
voldoende tot zijn recht. Het vakverenigingswezen op zich behoeft
de loonstructuur niet beduidend te beinvloeden en de effectieve
macht van de strategische vakverenigingen kan verhuld blijven,
wanneer het totale beeld wordt verzwakt door de aanwezigheid
van zwakke vakverenigingen in minder snel groeiende bedrijfstakken, gekenmerkt door scherpe concurrentie. GARBARINO 3 heeft met
1 Wat deze fricties betreft, verwijst ULMANnaar een publikatie
van SUMNER
SLICHTER(Union policies and industrial management, Washington, 1941,
pp. 345-369), waarin deze auteur betoogt, dat, zelfs indien de "union plants"
als gevolg van de loonsverhogingen en geringere winstgevendheid hebben, dit
nog niet impliceert, dat dergelijke ondernemingen snel van het toneel verdwijnen en plaats zouden moeten maken voor nieuwe vestigingen, aangezien om
verschillende redenen het rendement, dat noodzakelijk is om de vervangingsinvesteringen te kunnen doen, kleiner is dan het rendement, dat noodzakelijk is
om extra kapitaal in de bedrijfstak aan te trekken.
2 J. R. SCHLESINGER,
Market structure, union power and inflation, The Southern
Economic Journal, jan. 1958.
3 J. GARBARINO,
A theory of inter-industry wage structure variation, The quarterly Journal of Economics, mei 1950.
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de invloed van marktvorm en produktiegroei op de positie van de
vakverenigingen rekening gehouden. Via de methode van de multiple correlatierekening, komt GARBARINO
tot de conclusie, dat de
produktiviteit, de concentratie van de produktie en de mate van
organisatie van de arbeiders in de verschillende bedrijfstakken,
kunnen worden beschouwd als de belangrijkste factoren, welke verantwoordelijk zijn voor een gedifferentieerde loonbeweging. SCHLESINGERzegt hierover: "A labor union operates within and through
these underlying economic realities, which provide the leverage by
which it may achieve its goals. A union must have something to
bite upon, so to speak, in order to obtain advantages for its members - and this is provided by the product market-structure or the
progressiveness of the industry." 1 Aangezien een sterke groei van de
vraag en van de produktiviteit de middelen en rechtvaardiging
voor hogere lonen verschaft, zal de strategische macht van de vakverenigingen dan ook het grootst zijn in sterk gemechaniseerde
bedrijfstakken, die gekenmerkt worden door een snelle technische
vooruitgang en waar oligopolistische kenmerken overheersen, zoals
in de zogenaamde basisindustrieen: "Oligopoly creates for the
union the possibility of playing upon the demand curve for the
industry." 2 De prohibitieve werking van het oligopolie ten aanzien
van nieuwe vestigingen, brengt zelfs met zich, dat de vakvereniging
ook zelf een "monopolistic tollgate" kan vestigen en het relatieve
loon- en prijsniveau in de desbetreffende bedrijfstak kan opdrijven.
De beperkingen, die aan deze onmiddellijke machtsuitoefening zijn
opgelegd, zijn van delicate en diplomatieke aard: vrees voor publieke afkeuring, voor overheidsinterventie e.d. Genoemde factoren
zullen evenwel vaak niet voldoende zijn om te voorkomen, dat een
monopolie wordt opgericht, hetzij door de ondernemers, hetzij door
de vakverenigingen, ofwel door beide partijen gezamenlijk. "What
occurs then", zegt SCHLESINGER,
"is joint extraction of mutual exploitation of the economy by the groups in the individual industry;
unions and industry exist in a symbiotic relationship based upon
the oligopolistic structure of the industry." 3
BOWEN4die eveneens aandacht schenkt aan de wijze waarop de
marktvorm voor eindprodukten de machtspositie van de vakvereniging beinvloedt, onderscheidt ten aanzien van de concurrentievorm drie aspecten:
1
2
S
4

t.a.p. p. 303.
t.a.p. p. 310.
t.a.p, p. 310.
W. G. BOWEN,The wage-price Issue, pp. 148-15°.

I. de intensiteit van de concurrentie tussen de huidige ondernemers in de desbetreffende bedrijfstak;
2. de aard van de concurrentie in de bedrijfstak en
3. de potentiele concurrentie in verband met het eventueel toetreden van nieuwe ondernemers tot de bedrijfstak.
Wat het eerste aspect betreft, loopt BOWENSopvatting parallel
met die van ULMANen SCHLESINGER.
Ook hij is van mening, dat de
vakvereniging om de hierboven genoemde redenen in het algemeen
liever zal onderhandelen met een oligopolist dan met een ondernemer, die als gevolg van atomistische concurrentie geen invloed op
de prijs kan uitoefenen.
Ret tweede aspect - de aard van de concurrentie - dat bij ULMANen SCHLESINGER
niet ter sprake komt, heeft betrekking op het
feit, dat de ondernemers vaak beducht zijn voor een staking, omdat
het onderbreken van de produktie tot verlies van klan ten kan leiden,
die aan een ononderbroken levering dikwijls meer belang hechten
dan aan stabiele prijzen. De weerstand van de ondernemers tegen
loonsverhogingen zal in dit geval dan ook dienovereenkomstig geringer zijn.
BOWENS
opvatting met betrekking tot het derde aspect - de potentiele concurrentie - wijkt enigszins af van de opvattingen ter
zake gehuldigd door ULMANen SCHLESINGER.
Zoals we zagen hield
de visie van laatstgenoemde auteurs in, dat bij afwezigheid van
technische en financiele barrieres nieuwe ondernemers zich zullen
gaan vestigen in bedrijfstakken, waar, als gevolg van de hoge lonen,
de prijzen hoog liggen; mits er voldoende aanbod is van goedkope
niet-georganiseerde arbeiders. Ofschoon BOWENerkent, dat bepaalde hinderpalen tot vestiging een voorwaarde vormen voor monopolie-winsten en terwijl hij tevens erkent, dat als gevolg van vestigingsbelemmeringen hogere lonen door de vakverenigingen kunnen worden afgedwongen, wenst hij de betekenis van de potentiele concurrentie niet te zeer te benadrukken. Hij betoogt, dat het moeilijk
valt in te zien, waarom door de vakvereniging afgedwongen hogere
Ionen de vestiging van nieuwe ondernemingen zouden aanmoedigen.
Als gevolg van deze hogere lonen zullen namelijk de winsten in de
desbetreffende bedrijfstak aanzienlijk zijn afgeroomd. Vestiging
heeft dus aIleen zin, als de nieuwe ondernemers kans zien tegen lagere
loonkosten te produceren dan de huidige ondernemers. Deze kans
acht BOWENuitermate gering en hij motiveert dit als volgt: tenzij
nieuwe ondernemingen zich weten te vestigen in gebieden, waar
de vakbeweging van oudsher geen greep op het economisch leven
wist te krijgen - zoals het zuiden van de Verenigde Staten en enkele
agrarische streken - mag men redelijkerwijs verwachten, dat de

nieuwelingen door de vakverenigingen aan dezelfde druk zullen
worden blootgesteld, welke eertijds heeft geleid tot het accepteren
van deze vakverenigingen door de huidige ondernemers. De enige
manier waarop de nieuwe ondernemer aan "unionization" kan
ontsnappen, zal zijn, dat hij een minstens even hoog loon biedt als
de huidige ondememingen, waarmede echter het loonkosten-voordeel en daarmede ook de vestigingsprikkel verdwijnt. BOWEN concludeert dan ook, dat " ... it is important to avoid exaggerating the
special contribution that restrictions on entry make to the wage
successes of the union". 1
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FRIEDMAN beweert, dat, indien de vakvereniging te zwak is om de
loonstructuur te beinvloeden, zij ook niet in staat is om een aanzienlijke invloed op het loonniveau uit te oefenen.
ULMAN heeft echter aangetoond, dat er zowel omstandigheden
kunnen zijn, waarin de vakverenigingen, slechts de loonstructuur
kunnen beinvloeden als situaties, waarin zij slechts invloed vermogen uit te oefenen op het loonniveau; ook werd door hem onderzocht onder welke omstandigheden van een simultane beinvloeding
van loonniveau en loonstructuur door de vakverenigingen sprake is.
Zijn analyse laten wij hier volgen.

a. Omstandigheden, waarin de vakverenigingen wel de loonstructuur kunnen
beinvloeden, maar niet het loonniveau.
Het effect van een door de vakvereniging afgedwongen loonsverhoging in een bepaalde bedrijfstak op het loonpeil in andere bedrijfstakken, waarin niet-georganiseerde arbeiders tewerk zijn gesteld, hangt onder andere af van de methode, welke de vakvereniging hierbij hanteert. FRIEDMAN meent, dat een dergelijke loonsverhoging zal leiden tot lagere lonen in andere economische sectoren, vanwege de toegenomen concurrentie tussen de arbeiders in
deze bedrijfstakken.
FRIEDMAN beperkt zijn analyse in twee opzichten. Hij verwaarloost het effect van de loonsverhoging op de vraag naar goederen,
welke afkomstig zijn van de niet-georganiseerde sector; en wanneer hij wijst op de toegenomen concurrentie van arbeiders om
1

t.a.p. p.
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werk, veronderstelt hij, dat er een expulsie van arbeid van de
"union" - naar de "non-union" -sector plaats heeft.
De eerste ornissie van FRIEDMAN maakt zijn conclusies niet ongeldig, zolang aangenomen wordt, dat een exodus van arb eiders
van de georganiseerde sectoren naar de overige sectoren plaats
heeft. Ret toegenomen arbeidsaanbod in laatstgenoemde bedrijfstakken zal dan het loonpeil aldaar omlaag drijven. Dit effect wordt
enigermate gecompenseerd doordat de vraag naar goederen van
deze sectoren toeneemt. (De desbetreffende produkten worden immers relatief goedkoper.) Dientengevolge zal de vraag naar arbeid
in deze bedrijfstakken weer wat toenemen. De compensatie kan
echter nimmer volledig zijn. Indien dit het geval zou zijn - zodat de
lonen in de niet georganiseerde sector onveranderd zouden blijven
of zouden stijgen - dan zou het gerniddelde nationale loonpeil
omhoog gaan en daarmede ook het algemene prijsniveau; onder de
veronderstelling van een onveranderde totale vraag en een prijselasticiteit van de totale vraag kleiner dan nul;" zou dan een ver- .
mindering in de gevraagde hoeveelheid goederen, annex werkloosheid optreden. Aangezien we echter, met FRIEDMAN, uitgaan van de
veronderstelling van volledige werkgelegenheid en van constante
nominale bestedingen zal het gemiddelde nationale loon- en prijspeil na de loonsverhoging gelijk moeten zijn aan het loon- en prijsniveau voor de loonsverhoging. Een verhoging van het loonpeil in
de "union" -sector impliceert dan een daling van het loonniveau
in de "non-union" -sector.
De conclusie van FRIEDMAN, dat de door de vakvereniging geeffectueerde loonsverhoging de tendentie heeft am het loon in de
andere sectoren te verlagen, gaat derhalve op onder de volgende
omstandigheden, die tegelijkertijd moeten optreden:
a. het arbeidsaanbod in de niet-georganiseerde sectoren neemt
toe en er is geen werkloosheid;
1 De noodzaak van ULMANS zinsnede "assuming price elasticity of aggregate
demand less than zero", is ons niet duidelijk geworden; deze toevoeging is o.i.
overbodig, omdat de veronderstelling van constante nominale bestedingen bij
een stijgend prijsniveau reeds impliceert, dat de reele bestedingen moeten dalen
en weI zodanig, dat de prijssom constant is; dit betekent een prijselasticiteit van
de totale vraag van - I. Bovendien is het begrip "prijselasticiteit van de geaggregeerde vraag" een merkwaardig concept; macro-economisch valIen de
substitutie-effecten van de diverse prijsveranderingen namelijk tegen elkaar
weg (de algebraische som van deze effecten is nul), zodat slechts inkomenseffecten resulteren en het derhalve beter zou zijn om van inkomens-elasticiteit te
spreken. Bedoelde zinsnede zou dan moeten luiden: "assuming income elasticity
not equal to zero". Zoals gezegd, is deze toevoeging overbodig, omdat de betreffende voorwaarde reeds in de overige veronderstellingen ligt opgesloten.
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b. de vakverenigingen zijn numeriek zwak en vertonen geen
expansie, zodat de ondernemers geen aanleiding vinden om 100nsverhogingen te geven, die tot doe1 hebben de vakvereniging buiten
de bedrijfstak te houden;
c. het niveau van de effectieve vraag wordt niet verhoogd; dit betekent dus een restrictieve, althans niet-elastische monetaire politiek.
Onder deze omstandigheden is de invloed van de vakverenigingen
op het algemene loonpeil nihil, maar hun invloed op de loonstructuur is aanzienlijk. Laten we een van de genoemde veronderstellingen vallen, dan wordt de invloed van de vakverenigingen op de
loonstructuur geringer en op het loonpeil groter.
b. Omstandigheden, waarin de vakverenigingen het loonniveau kunnen
beinvloeden
In geval de loonsverhogingen in de georganiseerde sectoren gesteund worden door zogenaamde "share-work rules" 1 zal geen
expulsie van arbeiders behoeven plaats te hebben; het is dan zelfs
denkbaar, dat er per saldo arb eiders toevloeien naar de bedrijfstak,
waar de loonsverhoging plaats heeft. lndien nu de vraag naar
"non-union" produkten toeneemt (vanwege de relatieve prijsdaling van deze goederen), zal ook de vraag naar arbeid in de desbetreffende sector en toenemen, hetgeen zal resulteren in een loonsverhoging in deze bedrijfstakken. Het macro-Ioonpeil stijgt derhalve en de werkgelegenheid uitgedrukt in man-uren neemt af.
(Nog steeds onder de veronderste1ling dat de nominale bestedingen
constant zijn.) Met name in de georganiseerde bedrijfstak, zal dan
een inkrimping van de produktie plaats vinden (in geval van stukwerk) ofwel zal door de vakvereniging een verkorting van de werktijd aan ondememers en werknemers worden opgelegd.
Wanneer de vakvereniging een loonsverhoging tracht veilig te
stellen door het voorschrijven van regels met be trekking tot de door
werknemers te verrichten prestaties - deze bepalingen kunnen bijvoorbeeld voorschriften geven ten aanzien van de minimaal per
machine in te schakelen arbeidskrachten - zijn er twee dingen
mogelijk. lndien de ondernemer evenveel arbeiders in dienst neemt
bij het hogere loon als voorheen bij het lagere loon, stijgen de
1 Hieronder
worden verstaan de door de vakverenigingen uitgevaardigde voorschriften met betrekking tot de aard van de werkzaamheden en functies, welke
door hun leden mogen worden verricht. Ret doel van dergelijke (enge) taakomschrijvingen is, am het aantal werkzaarnheden, dat door de leden van de desbetreffende vakvereniging mag worden verricht, aanzienlijk te beperken, waardoor de werkgever gedwongen wordt meer werknemers in dienst te nemen dan
waartoe hij zonder deze "share-work rules" genoodzaakt zou zijn geweest.
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arbeidskosten en de prijzen. De vraag naar arbeid en het loonpeil
in de overige bedrijfstakken neemt dan toe, omdat de afzet hier
stijgt wegens het relatief goedkoper worden van deze produkten.
Ook is het mogelijk, dat de ondernemer minder arbeiders in dienst
neemt bij het hogere loon. Onder deze omstandigheden zal er een
surplus aan arbeid ontstaan, waardoor de vakvereniging genoodzaakt kan zijn terug te trekken. Ook is het denkbaar, dat het aldus
gecreeerde arbeidsoverschot migreert naar de andere sectoren,
waardoor de lonen daar dalen.
De conclusie uit het voorgaande is, dat een door de vakvereniging afgedwongen loonsverhoging ook in andere sectoren een hoger
loonpeil zal veroorzaken, indien de loonsverhoging tot stand komt
via maatregelen, die een uittocht van arbeiders van de georganiseerde naar de niet-georganiseerde sectoren beletten en indien de
vraag naar produkten van laatstgenoemde bedrijfstakken toeneemt.
Tot dusverre hebben wij aileen aandacht geschonken aan een toeneming van de vraag naar "non-union"-goederen, voorzover deze
veroorzaakt wordt door een relatieve prijsdaling van deze prod ukten. Deze toeneming van de vraag uit hoofde van het substitutieeffect leidt tot een geinduceerde stijging van lonen en prijzen in
de "non-union" -sector. Maar als gevolg van de initiele prijsverhoging in de georganiseerde bedrijfstak, stijgt ook het algemene prijsniveau. Bij verondersteld constant nationaal inkomen zal dus de
gevraagde hoeveelheid van beide goederensoorten afnemen. Of de
lonen in de "non-union" sector per saldo al dan niet zullen stijgen
hangt derhalve af van de relatieve grootte van het substitutie-effect
en inkomens-effect. Indien zij echter stijgen, zal de geinduceerde
verhoging van lonen en prijzen niet zo groot zijn als in de "union"
sector. Onder de geschetste omstandigheden zal dus zowel het loonpeil als de loonstructuur veranderen.
c. "Anticiperende"
loonsverhogingen, "imitatieve"
loonsverhogingen en
"wage-leadership"
Alvorens de invloed van genoemde loonsverhogingen op loonstructuur en loonniveau na te gaan, zal eerst een beschrijving van
deze vormen van loonsverhoging worden gegeven.
Onder "anticiperende" loonsverhogingen verstaat men loonsverhogingen, welke ten doel hebben de vakvereniging buiten de
bedrijfstak te houden. BOWENzegt hierover: "Anticipatory wage
increases have long been recognized as a useful implement in an
employer's anti-union kit of tools". 1 Voorbeelden hiervan zijn te
1
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vinden in de periode van het zogenaamde "welfare"-kapitalisme
( 19 14- 1920), toen de ondernemers van nog niet georganiseerde bedrijfstakken loonsverhogingen gaven met de bedoeling de vakvereniging buiten de deur te houden en tijdens de New Deal-periode
(1933-1941), toen de staal- en auto-industrie door vrijgevige loonsverhogingen kennelijk poogden te voorkomen, dat de werknemers
zich zouden organiseren. Gedurende de hausse doen deze loonsverhogingen zich vermoedelijk meer voor dan gedurende de recessie, terwijl ook in perioden van snelle groei van de vakverenigingen
de frequentie ervan vermoedelijk zal toenemen. In bedrijfstakken,
waar de kans, dat werknemers zich bij de vakvereniging zullen aansluiten gering is, zoals in de agrarische sector, is er uiteraard weinig
aanleiding voor "anticipatie" -loonsverhogingen. Dergelijke loonsverhogingen zijn het meest waarschijnlijk indien een ondernemer in
een zeer sterk georganiseerde bedrijfstak aan collectieve loononderhandelingen wil ontsnappen.
Imitatieve loonsverhogingen zijn loonsverhogingen, welke in een
bepaalde bedrijfstak(ken) of onderneming( en) tot stand komen in
navolging (vandaar de term "imitatief") van loonsverhogingen in
een andere bedrijfstak(ken) of onderneming(en). Dergelijke imitatieve loonsverhogingen berusten dus op een vergelijking van de
eigen Ioonsverhoging ' met de loonresultaten voor identieke arbeid
in andere ondernemingen of bedrijfstakken.
BOWEN bespreekt zowel de invloed van loonsvergelijkingen op de
loonshoogte voor het geval waarbij de loononderhandelingen geschieden tussen de individuele werkgever en de individuele werknemer, als voor het geval van de collectieve loononderhandelingen.
In het eerste geval zijn er een viertal kanalen via welke loonsvergelijkingen de loonshoogte beinvloeden. Loontrekkers zijn niet alleen geinteresseerd in hun eigen loon als zodanig, maar zij houden
ook de loonsverhogingen van anderen, die soortgelijke prestaties
verrichten, nauwlettend in het oog. Indien de vergelijking in het
nadeel van het eigen loon uitvalt, dan heeft deze "propensity for
invidious comparison" ontevredenheid onder de werknemers tot
gevolg; deze ontevredenheid kan zich manifesteren in een lager
moreel, geringere efficiency en een onplezierige werksfeer. Teneinde
deze ongewenste situatie te vermijden is de ondernemer dan vaak
bereid een loonsverhoging te geven. Een tweede reden waarom een
ondernemer er de voorkeur aan kan geven loonsverhogingen in
1 BOWEN
benadrukt, dat een vergelijking tussen de loonsverhogingen vaak van
meer betekenis is dan een vergelijking van de absolute lonen. Hij schrijft dit toe
aan het feit, dat
differences in absolute level that have existed for some
time come to be recognized as customary". t.a.p. p. 130.
H •••

andere ondernemingen na te volgen, houdt verb and met de wervingspolitiek en de positie van het bedrijf. Een verslechtering van
de positie van de onderneming in de lokale "loon-hierachie" als
gevolg van het achterblijven van de lonen, kan het aantrekken van
nieuwe arbeidskrachten bemoeilijken en er toe leiden, dat met minder goede arbeidskrachten genoegen moeten worden genomen. Een
derde reden tot loonsverhoging kan zijn, dat de onderneming haar
reputatie als "good place to work" wil handhaven, terwijl het ook
mogelijk is, dat de leiding zich "moreel" verantwoordelijk voelt
voor het in de pas lopen wat loonsverhogingen betreft. Een vierde
mogelijkheid tenslotte, is het reeds besproken geval, waarbij de
leiding met de loonsverhoging de bedoeling heeft de vakbeweging
buiten de deur te houden.
Hiermede is wel verklaard, dat loonsvergelijkingen druk op de
leiding uitoefenen om tot loonsverhoging over te gaan, maar de
uiteindelijke beslissing hiertoe is uiteraard mede afhankelijk van de
verwachte invloed van de loonsverhoging op de winstgevendheid
en de marktpositie van de onderneming. Wat deze beinvloeding
van de marktpositie betreft, zij erop gewezen, dat een maatstaf hiervoor kan worden gevonden in een vergelijking van de eigen loonsverhoging met die van de concurrerende bedrijven, welke soms in
een andere streek zijn gelegen. Dit laatste kan moeilijkheden opleveren en de beslissing van de leiding om tot loonsverhoging over
te gaan aanzienlijk bemoeilijken. In het voorgaande hebben we
namelijk gezien, dat er een viertal motieven tot loonsverhoging
kunnen zijn, welke verband houden met de positie en de naam van
het bedrijf op de lokale arbeidsmarkt en dat het uit dezen hoofde
gewenst is de lonen op de lokale arbeidsmarkt te vergelijken. Bij de
beoordeling van de concurrentiepositie op de afzetmarkt is het,
zoals gezegd, mogelijk, dat een loonsvergelijking moet worden gemaakt met ondernemingen, die in een andere streek gevestigd zijn
en die mogelijk niet met de problemen van loonsverhoging hebben
te kampen. Op grond van vergelijking met bedrijven in de streek
zou dan loonsverhoging in onze onderneming gewenst kunnen zijn,
terwijl deze op basis van vergelijking met bedrijven buiten de streek
zou moeten worden afgewezen, een moeilijk dilemma derhalve.
De invloed van loonsvergelijkingen op de loonshoogte in geval van
collectieve loononderhandelingen doet zich via twee wegen geld en :
I. via het effect op de houding van de werknemers;
2. via de invloed op de vakverenigingsleiders en op de vakvereniging als institutie.
Ret eerste aspect kwam reeds hierboven ter sprake, zodat we ons
hier tot het tweede aspect zullen beperken.
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Het prestige van vakverenigingsleiders houdt nauw verband met
de resultaten, welke zij bij de loononderhandelingen voor hun leden
weten te bereiken. Ret succes van hun bemoeiingen zal daarbij
worden vergeleken met dat van hun "concurrerende" collega's. Als
gevolg van dit streven naar succes van de vakverenigingsleider, is
de druk op de ondernemer om een "vergelijkbare" loonsverhoging
te geven, hier groter dan in geval de ondernemer de lonen op eigen
initiatief kan vaststellen. Ook nu weer is de inwilliging van de looneisen uiteraard afhankelijk van de verwachte invloed van de loonsverhoging op de winstgevendheid - waarbij een belangrijke overweging zal zijn of de loonsverhoging kan worden doorberekend terwijl bovendien zal worden nagegaan of de vakvereniging zijn
eisen kracht kan bijzetten door het proclameren van een staking,
alsmede welke financiele consequenties daarmede voor de onderneming verbonden zijn. Indien de onderneming echter betrekkelijk
welvarend is, of verwacht de loonsverhoging te kunnen doorberekenen, kan een dergelijke loonovereenkomst zowel vanuit het standpunt van de ondernemer als van de vakvereniging bepaalde voordelen afwerpen. Behalve de hiervoor - bij de bespreking van unilaterale loonvaststelling - genoemde voordelen (zie pp. 46 en 47), is er
namelijk volgens BOWEN
nog een additioneel voordeel : " ... the readymade settlement may be attractive tot the company negotiator because it supplies a definite answer, is face-saving to both the management and the union, and can be most readily defended bij both
sides" .1
Het verschijnen van de vakvereniging op het toneel van de loononderhandelingen heeft ook consequenties ten aanzien van de gebiedsomvang waartoe de loonsvergelijkingen zich uitstrekken. Deze
vergelijkingen blijven nu namelijk niet meer tot de lokale arbeidsmarkt beperkt, maar reiken ver daar overheen. Bij individuele
loononderhandelingen
tussen werkgever en werknemer zijn de
looneisen meestal geinspireerd op elders in de lokale arbeidsmarkt
gerealiseerde loonsverhogingen; de tendens tot loonnivellering op de
lokale arbeidsmarkt kan hierbij worden verstoord, indien concurrentieoverwegingen er toe nopen de loonsverhoging achterwege te
laten; dit laatste zal zich - zoals we hebben gezien - kunnen voordoen, indien de concurrerende onderneming(en) in een andere
streek gevestigd is (zijn) en niet, of in mind ere mate, aan druk tot
loonsverhoging is (zijn) blootgesteld. In geval van collectieve loononderhandelingen verkrijgen dergelijke over de lokale arbeidsmarkt
heen reikende (vaak bedrijfstakgewijze) loonsvergelijkingen nog
1

t.a.p. p. 136.

extra betekenis; in dit geval bemvloeden zij namelijk niet alleen
de reacties van de werkgevers op de gestelde loon eisen, maar
zij versterken ook de druk waarmede deze looneisen worden afgedwongen.
Dit verschijnsel van over de lokale arbeidsmarkt heenreikende
loonsvergelijking door de werknemers hangt weer nauw samen met
de rivaliteit tussen de vakverenigingen.
In nauw verband met dit alles staat ook het verschijnsel van het
zogenaamde "wage-leadership", waarop nu nader zal worden ingegaan.
BOWENonderscheidt twee vormen van "wage-leadership", namelijk "barometric" en "coercive wage-leadership". 1 In het eerste
geval wordt het loonniveau in aIle ondernemingen of bedrijfstakken
door dezelfde exogene factoren - zoals veranderingen in de kosten
van levensonderhoud, winstgevendheid - beinvloed en is er sprake
van een uniforme reactie van de ondernemers op deze invloeden.
In het tweede geval worden de in zogenaamde "sleutel" -ondernemingen of -bedrijfstakken geeffectueerde loonresultaten door
andere ondernemingen of bedrijfstakken nagevolgd, ongeacht of
dezelfde exogene invloeden aanwezig zijn. Alleen in het laatste geval vormen de loonsvergelijkingen een onafhankelijke factor in het
loonvormingsproces. "Barometric" loonsverhogingen daarentegen
kunnen geheel worden verklaard uit andere loonbepalende factoren, zoals veranderingen in de kosten van levensonderhoud of in de
algemene winstgevendheid van de bedrijfstak.
Rest ons nu nog te onderzoeken, welke invloed de besproken vormen van loonsverhoging hebben op loonstructuur en loonniveau.
Ret gevolg van "imitatieve" en "anticiperende" loonsverhogingen is, dat de lonen worden genivelleerd, maar het loonpeil stijgt,
Daar de loonsverhogingen in de niet-georganiseerde, respectievelijk
"imiterende" sectoren een relatieve prijsverhoging voor de produkten van deze bedrijfstakken kunnen veroorzaken, is het niet uitgesloten, dat de lonen in de georganiseerde, respectievelijk gangmakende sectoren een verdere stijging ondergaan. (Ret relatief goedkoper worden van de produkten van laatstgenoemde bedrijfstakken, veroorzaakt daar een toeneming van de vraag naar deze produkten en indirect dus ook een toeneming van de vraag naar
arbeid.)
Indien dit zich zou voordoen, wordt de oorspronkelijke loons truetuur hersteld. Er zij evenwel op gewezen, dat de prijsstijgingen in
de niet georganiseerde, respectievelijk imiterende sectoren het alge1
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mene prijsniveau verhogen, hetgeen - onder de veronderstelling
van een ongewijzigde monetaire vraag - betekent, dat de gevraagde hoeveelheid goederen voor aIle bedrijfstakken afneemt. Ret tot
stand komen van imitatieve en anticiperende loonsverhogingen als
reactie op een door de vakvereniging afgedwongen loonstijging, verhoogt derhalve niet alleen het nationale loonpeil, maar creeert
eveneens een arbeidsreserve. Ofschoon dit een stabiele situatie kan
zijn, wegens de bereidwilligheid van de werkgevers om tot "job
rationing" over te gaan, bergt iedere verdere loonsverhoging het
gevaar in zich van een verdere toeneming van de werkloosheid.
De weerstand van de werkgevers tegen verdere loonsverhogingen
(d.w.z. hun bereidheid om de kosten van een staking te accepteren)
zou vermoedelijk toenemen, wanneer de vakverenigingen zouden
proberen de lonen sneller te doen stijgen dan de prijzen, terwijl de
bereidheid van de vakvereniging om de kosten van een staking op
zich te nemen, dan vermoedelijk afneemt (vanwege het afnemend
marginaal nut van iedere verdere stijging van het reele inkom en, de
aanwezigheid van remplacanten, die de door de staking leeggevallen plaatsen opvullen en het steeds moeilijker worden om elders aan
de slag te komen).
d. De betekenis van een toeneming van de bestedingen voor het nationale
loonniveau
Een toeneming van de vraag in geld-termen vermindert de invloed van de vakvereniging op de loonstructuur in een volkshuishouding, welke slechts partieel georganiseerd is. In het voorgaande
werd er op gewezen, dat bij een constante nominale vraag, een
door de vakvereniging geeffectueerde loonsverhoging de loonstructuur betnvloedt, ongeacht de vraag of deze loonsverhoging met een
groter aanbod van arbeid in de "non-union" -sector gepaard gaat
of niet. (In het laatste geval is het mogelijk, dat zowel het loonniveau
als de loonstructuur verandert.) Indien echter de actieve geldhoeveelheid minstens proportioneel met de initiele prijsstijging wordt
uitgebreid, kunnen de bestedingen toenemen en ook de lonen van
de niet georganiseerde arbeiders stijgen. Er is daarbij een zekere
tendentie tot herstel van de oorspronkelijke loonstructuur, terwijl
het nationale loonniveau is gestegen.
Ten aanzien van de vraag of de vakverenigingen een stijging van
de geaggregeerde bestedingen en daardoor van het nation ale loonpeil kunnen veroorzaken, zijn de meningen verdeeld. CLARK en
BRONFENBRENNER
zijn van mening, dat "increased wage bills always embarrass some employers as to liquid assets which they can
and do replenish by increasing their credit accommodations at the

commercial banks". 1 Volgens SLICHTER impliceert een loonsverhoging aIleen een toeneming van de bestedingen onder de juiste omstandigheden: 2 voorwaarde is, dat de investeringen intact blijven en
de consumptie niet daalt als gevolg van door loonsverhogingen in
het leven geroepen actuele of verwachte prijsstijgingen. "The right
circumstances" worden dan ook aangetroffen in een periode van
herstel. Met andere woorden het is waarschijnlijk dat de vakverenigingen op de meest effectieve wijze een stijging van lonen en inkomens kunnen veroorzaken in een situatie waarin lonen en inkomens al aan het stijgen zijn.
Ook door SCHLESINGER 3 werd nag egaan onder welke omstandigheden een door de vakverenigingen afgedwongen loonsverhoging
zijn invloed zal doen gelden op de loonstructuur dan wel op het
loonniveau. Indien, aldus SCHLESINGER, bepaalde in strategische
bedrijfstakken gesitueerde vakverenigingen regelmatig loonsverhogingen weten te realiseren, die gelijk zijn aan de specifieke, sterke
toeneming van de arbeidsproduktiviteit in deze bedrijfstakken, dan
zijn er twee dingen mogelijk:
a. ofwel minder machtige vakverenigingen kunnen dergelijke
hoge looneisen niet doen inwilligen, waardoor de loonstructuur
wordt schreef getrokken en geen optimale allocatie van produktiefactoren wordt verkregen.
b. De loon trekkers in de minder sterke bedrijfstakken krijgen
eq uivalente loonsverhogingen, waardoor de arbeidskosten en de
prijzen in deze sectoren stijgen.
In hoeverre de krachten zullen leiden tot een verstoring van de
loonstructuur en in hoeverre tot inflatie, is athankelijk van het
economisch klimaat - in het bijzonder van het niveau van het
nationaal inkomen. In de recessie zal de differentiatie in de lonen
belangrijker zijn, terwijl in perioden van hoogconjunctuur wanneer er "over-full employment" is en een excessieve vraag, de differentiatie geringer wordt, aldus een opwaartse druk op Ionen en
prijzen veroorzakend. De belangrijke rol, welke de machtige vakverenigingen in de strategische bedrijfstakken vervullen bij deze
"tightening of the wage structure", bestaat hieruit, dat " ... these
1 M. BRONFENBRENNER,
The incidence of collective bargaining, The American
Economic Review, mei 1954, p. 304; J. M. CLARK,Criteria of sound wage adjustment, with emphasis on the question of inflationary effects, in: David Me Cord
Wright, The Impact of the Union, New York, 1951, p. 5.
2 Sumner H. SLICHTER,Prospective changes in the economic trend,
The Commercial and Financial Chronicle, 4 november 1954, p. 10.
a J. R. SCHLESINGER,
Market structure, union power and inflation, The Southern
Economic Journal, jan. 1958.

foci of power become the fulcrum from which the leverage
extended tot raise rates all along the line". 1
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In zijn studie, waarin hij de betekenis van de vakverenigingen voor
de economische stabiliteit analyseert, merkt FRIEDMAN op, dat de
vakverenigingen tweeerlei invloed op het loonniveau kunnen uitoefenen. Enerzijds veroorzaken zij een zekere rigiditeit, waardoor
de aanpassing van het loonpeil aan gewijzigde conjuncturele omstandigheden wordt belemmerd of vertraagd. Anderzijds oefenen
zij een constante opwaartse druk op het loonniveau uit.
Dat met de aanwezigheid van vakverenigingen een element van
rigiditeit in de lonen wordt geintroduceerd, moet volgens FRIEDMAN aan de volgende oorzaken worden toegeschreven: doordat de
looncontracten periodiek worden herzien, zijn de arbeidsvoorwaarden gedurende het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende loononderhandelingen gefixeerd; door deze periodiciteit in de onderhandelingen vertonen de lonen derhalve geen continue, maar een
trapsgewijze opwaartse beweging. De hinderpalen, welke de vakverenigingen aan een benedenwaartse loonaanpassing in de weg
leggen, maakt bovendien de ondernemers aarzelend ten aanzien
van het inwilligen van looneisen "in response to what they may
regard as short-term improvements in their position, since they
fear that they will be permanently saddled with the higher wage
rate".2 Om genoemde redenen meent FRIEDMAN, dat de lonen in
de opgaande conjunctuur minder snel zullen stijgen, dan zonder de
aanwezigheid van vakverenigingen het geval zou zijn geweest.
ULMANS kritiek hierop luidt als voIgt: de ondernemers kunnen
soms een loon uitkeren, dat ligt boven het contractloon. Een dergelijke gedragslijn behoeft niet in strijd te zijn met een wijs beleid ten
aanzien van de toekomst, want het loon waarover periodiek onderhandeld wordt, is het contractloon en het is aIleen het contractloon,
dat de vakvereniging wenst te verdedigen. Indien een ondernemer
inderdaad, zoals FRIEDMAN stelt, bereid is om een staking te riskeren
en op deze wijze een contractloon afte dwingen, dat lager is dan het
evenwichtsloon, dan heeft hij - indien zijn politiek succes zou heb1
2
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ben - de vrijheid om het loon op te trekken tot zijn evenwichtsniveau om vervolgens bij afnemende vraag het lagere contractsloon
uit te keren. Maar, zelfs gesteld, dat de ondernemer bereid zou zijn
een staking te trotseren, dan nog is hij, volgens ULMAN, niet in
staat om in een periode van hoogconjunctuur een contractloon af
te dwingen dat lager is dan het evenwichtsloon. ULMAN wijst in dit
verband op de studie van REES,l waarin werd aangetoond, dat zich
ten aanzien van de stakingen een cyclisch tijdsverloop voordoet.
Ret feit nu, dat de frequentie van de stakingen het grootst is in de
opgaande fase van de conjunctuur, suggereert volgens ULMAN, dat
de overeenkomsten, welke uit zulke stakingen resulteren, een loon
opleveren, dat eerder hoger dan lager ligt dan het loon, dat bij
afwezigheid van vakverenigingen zou mogen worden verwacht.
ULMAN acht bovendien de veronderstelling, dat de ondernemers
bereid zouden zijn om stakingen te accepter en, niet zo actueel als
FRIEDMAN. Omdat stakingen geld kosten " ...
it would appear at
least equally probable that wage rises higher than those which
would have occurred in the absence of a union are granted in the
absence of strikes and in order to avoid them". 2
FRlEDMANS stelling, dat in de hoogconjunctuur het element van
loonstarheid, dat een benedenwaartse druk op het loonniveau uitoefent, de pogingen van de vakverenigingen om het loonpeil op te
drijven, overcompenseert, wordt ook door ASCHHEIM aangevochten."
In de eerste plaats is het moeilijk te verklaren, zegt ASCHHEIM, waarom de ondernemers in een periode van economische stabiliteit
loonsverhogingen zullen geven, terwijl in perioden van expansie de
gerealiseerde loonsverhogingen geringer zouden zijn dan de loonsverhogingen, die tot stand zouden zijn gekomen bij afwezigheid van
de vakverenigingen. Met andere woorden " ... it is baffling why the
fear that employers will be permanently saddled with higher wage
rates should be so powerfully operative in periods of expansion as to
outstrip the upwardpressing effect, while in periods of stability that
same fear of employers is outweighed by the upward-pressing
effect". 4 Men mag eerder verwachten, dat in perioden van stabiliteit de vrees van de ondernemers om permanent met de loonsverhoging te zitten opgescheept, een krachtiger tegendruk uitoefent op
1 A. REES, Industrial
conflict and business fluctuations, The Journal of Political
Economy, LX, oktober 1952, pp. 371-382.
2 LLOYDULMAN,t.a.p. p. 400•
8 JOSEPH AsCHHEIM,Central
banking and wage-induced inflation. Niet gepubliceerde PH.D. dissertatie, Department of Economics, Harvard University,
1954·
4 t.a.p. p. 108.
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de door de vakvereniging ontplooide activiteit tot loonsverhoging
dan in een fase van hoogconjunctuur. lmmers in perioden van
stabiliteit koestert de werkgever vermoedelijk niet alleen de hierboven beschreven vrees, maar heeft hij tevens het gevoel, dat de
conjuncturele situatie geen loonsverhoging toelaat, terwijl hij in
perioden van hoogconjunctuur misschien wel vreest, dat loonsverhogingen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, maar
tevens weet, dat de conjuncturele situatie op zich een loonsverhoging rechtvaardigt. Het lijkt derhalve redelijker om een van de
volgende conclusies te trekken:
I. Indien men volhoudt, dat in de hoogconjunctuur het "rigidity-effect" sterker is dan het "upward pressing effect", dan geldt dit
a fortiori in een recessie, of,
2. Indien men volhoudt, dat in perioden van stabiliteit de door
de vakverenigingen uitgeoefende opwaartse druk op het loonniveau
sterker is dan de loonstarheid, dan geldt dit a fortiori in een hoogconjunctuur.
Een tweede moeilijkheid in FRIEDMAN'S
analyse is, dat hij hierin
nalaat de implicaties van het verschijnsel "loonstarheid" verder uit
te werken. Helaas geeft FRIEDMAN
in zijn anlayse niet te kennen hoe
effectief naar zijn mening in een periode van recessie de obstakels
zijn, welke de vakverenigingen tegen een benedenwaartse Ioonaanpassing opwerpen. Men mag echter veilig aannemen, zegt AsCHHEIM,dat FRIEDMAN
de door de vakverenigingen veroorzaakte starheid van de lonen in benedenwaartse richting zeer effectief acht.
lndien men nu toegeeft, dat in perioden van dalende economische
activiteit het algemene loonpeil star is in benedenwaartse richting
als gevolg van de politiek van de vakverenigingen, terwijl in de
hoogconjunctuur - zoals FRIEDMANzelf toegeeft - het algemene
loonpeil enige stijging ondergaat. . . "then wage determination
under trade unions betrays an inflationary bias; such an inflationary bias does not harmonize, however, with FRIEDMAN'S
conclusion,
that the significance of unions for the general wage level is close to
negligible." 1
Evenals FRIEDMAN
beschouwt MORTON2de loonprijsspiraal niet
als een onafhankelijke causale verklaring van prijsveranderingen,
maar louter als een beschrijving van het inflatieproces, welke volkomen past in het kader van de traditionele inflatietheorie. Morton's
stelling is, dat in bedrijfstakken die gekenmerkt worden door de

J.

AsCHHEIM, t.a.p. pp. 110, I I I.
W. A. MORTON, Trade unionism, full employment and inflation, The American
Economic Review, maart 1950, pp. 13-39·
1

2
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marktvorm van volledige mededinging, zoals de agrarische sector,
de katoen- en de textielsector, loonsverhogingen aIleen dienden als
excuus voor, niet als oorzaak van prijsstijgingen. De prijzen in deze
bedrijfstakken zouden ook zonder deze loonsverhogingen verhoogd
zijn als reactie op een toegenomen vraag. Hij merkt echter op, dat
in monopolie-bedrijven, zoals de spoorwegen en de openbare nutsbedrijven, alsmede in monopolistische bedrijfstakken, loonsverhogingen een belangrijke factor vormden voor prijsstijgingen.
Niettemin is MORTON van mening, dat de loon-prijsspiraal in de
Verenigde Staten zich evengoed zou hebben voorgedaan, indien er
geen vakverenigingen waren geweest. Zijn conclusie luidt evenwel,
dat onder de veronderstelling van monopolistische concurrentie
tussen de ondernemers, maar volledige mededinging tussen de
werknemers (afwezigheid van vakverenigingen), de prijzen gestegen
zouden zijn, maar de lonen nog meer achtergebleven zouden zijn
dan nu (bij organisatie van de arbeiders) het geval is.
Terecht merkt ASCHHEIM hierover op, dat " ... this last statement
by MORTON clearly connotes that unions, in so far as they diminish
a 'lag' which would exist in their absence add to the speed of inflation; and that to draw distinct lines between speed and degree of
inflation with reference to the actual making of inflation is a hazardous task for a realistic explanation". 1
MORTON geeft toe, dat een loonpolitiek van de vakverenigingen,
waarbij deze een grotere "wage-lag" getolereerd zouden hebben,
de inflatie zou hebben verminderd, hetgeen echter volledig ten
koste van de georganiseerde arb eiders gegaan zou zijn. Het zou
echter, zegt MORTON, van een utopistische houding ten aanzien
van de aard en de taak van de vakverenigingen getuigen, indien
men zou verwachten, dat de vakverenigingen een dergelijke loonpolitiek zouden voeren. Een dergelijke politiek zou volgens MORTON slechts mogelijk zijn in een corporatieve staat.
Plausibel als deze opmerkingen zijn, aldus ASCHHEIM, blijft het
in het licht van MORTON'S eerste verklaring onduidelijk hoe deze
auteur kan concluderen, dat uit onderzoekingen niet is gebleken,
dat de na-oorlogse loonpolitiek van de vakverenigingen inflatoir is
geweest: "How the proposition which may be fully valid, that organized labor could not realistically have been expected to refrain
from 'lessening inflation' helps in any way to 'show' that trade
unions had not contributed to the inflation remains a mystery.
It seems that common sense would have it the other way around:
the very admission that trade unions had refused to stay behind and
1
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to limit their wage demands to the extent of general increase in
productivity implies that union wage policy exerted some inflationary influence, in addition to the other potent upward pressures on
the price level". 1
Tot slot zuilen wij enige beschouwingen wijden aan BOWENS
opvattingen inzake de invloed van de vakvereniging op de trendmatige loonontwikkeling.
BOWEN wijdt in zijn boek (The Wage-Price Issue) een aparte
paragraaf aan de contractduur als institutionele factor bij de loonvonning. De opvattingen van sommige econornisten, dat dergelijke
langdurige contracten de tendentie zouden hebben het loonniveau
te stabiliseren, wordt door hem bestreden. De betekenis van een
looncontract voor de loon-ontwikkeling op lange termijn wordt
immers in aanzienlijke mate bepaald door de specifieke bepalingen
van het contract, waarbij met name valt te denken aan de zogenaamde "annual improvement factor" - waarbij bepaald wordt,
dat de lonen tijdens de duur van het contractjaarlijks zullen stijgen
overeenkomstig een vooraf gemaakte schatting van de trendmatige
groei van de arbeidsproduktiviteit - glijdende loonschalen, alsmede
bepalingen die de strekking hebben nieuwe loononderhandelingen
voor het expireren van het looncontract mogelijk te maken. Indien
de looncontracten dergelijke clausules bevatten, houdt een lange
contractsduur geen garantie meer in voor loonstabiliteit, noch in
de zin van afwezigheid van loonsverhogingen, noch in de meer beperkte betekenis, dat de loonontwikkeling, die zich tijdens de levensduur van het contract zal voltrekken, vooraf bekend zou zijn.
Ook de cyclische "timing" der loononderhandelingen, met name
die van de zogenaamde "sleutel"-bedrijfstakken, kan van belang
zijn voor de seculaire loonontwikkeling: tijdens de recessie afgesloten langdurige looncontracten zullen vermoedelijk tot een lager
loonniveau leiden dan tijdens de hoogconjunctuur afgesloten contracten. Hieruit mag echter nog niet worden geconcludeerd, zegt
BOWEN, dat langdurige looncontracten slechts invloed op het loonpeil uitoefenen via een min of meer toevallige samenhang tussen de
chronologische data der loononderhandelingen en de conjunctuurfluctuaties. Terwijl de lange-termijn-contracten tot een meer geleidelijke loonontwikkeling kunnen bijdragen - doordat zij de
loonsverhogingen in de opgang vertragen of in de recessie versterken - kunnen zij ook de seculaire trend van de Ionen in opwaartse
richting beinvloeden. Terwijl een lange-termijn-contract, voor wat
de daarin vervatte loonsverhoging betreft, slechts voor een van
1
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beide partijen voordelig kan zijn, kan er voor de werkgever nog een
andere dwingende reden zijn om een lange-termijn-overeenkomst
te sluiten, namelijk de overweging, dat daardoor de arbeidsvrede
gedurende een betrekkelijk lange periode verzekerd is.
Het lijkt dan ook waarschijnlijk, aldus BOWEN, dat de werkgever
eerder bereid zal zijn om een vanuit het oogpunt van de geeiste
loonsverhoging voor hem minder gunstig contract af te sluiten, dan
de vakvereniging, indien zij in een overeenkomstige situatie verkeert.
Een tweede, nauw hiermede verband houdende, factor is, dat de
vakvereniging vermoedelijk een iets grotere invloed heeft op het
tijdstip, waarop nieuwe loononderhandelingen zullen plaats vinden,
dan de werkgever. De loononderhandelingen tussen de autoindustrie en de United Automobile Workers in 1958 hebben aangetoond, dat er omstandigheden zijn - bijvoorbeeld een minder gunstig economisch klimaat - waarin de vakvereniging het verkieslijker
vindt tijdelijk zonder contract te werken. Volgens BOWEN is deze
strategie van de vakvereniging gebaseerd op "the unwillingness of
companies to 'lockout' employees". 1
Een derde reden, waarom het instrument van de lange-termijncontracten de loontrend in opwaartse richting stuwt, is, dat de vakverenigingen eerder stappen zullen kunnen en willen ondernemen
om te zorgen, dat hun positie door het bestaan van een langetermijn-overeenkomst niet wordt geschaad, dan de ondernemers
met het oog op hun positie zullen kunnen doen. De vakvereniging
heeft namelijk de mogelijkheid de levensstandaard van haar leden
te beveiligen door het doen opnemen van een indexclausule in het
looncontract; de ondernemer daarentegen, beschikt niet over een
dergelijke clausule, waarmede hij zijn winstpositie kan veilig stellen.
Een belangrijke factor is verder, dat de vakvereniging, indien zij
tijdens de looptijd van het contract van oordeel zou zijn, dat het
voordelig is om nieuwe loononderhandelingen te beginnen, zij vermoedelijk over meer middelen beschikt om een nieuw looncontract
af te dwingen dan de ondernemer in het tegenovergestelde geval
tot zijn beschikking heeft. Ofschoon de bepalingen van het looncontract de vakvereniging kunnen verbieden te staken voor hogere
lonen, is het denkbaar, dat deze een andere reden voor de staking
opgeeft (bijvoorbeeld, dat zij het niet eens is met de werkclassificatie) of dat de werknemers hun eisen eenvoudig afdwingen door
minder hard te werken, zonder dat zij tot staking overgaan. Daarentegen kan men zich moeilijk voorstellen, dat de ondernemer pro1
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beert bepaalde bepalingen van het contract terzijde te stellen, laat
staan dat hij over de rniddelen zou beschikken om dergelijke aspiraties af te dwingen.
Een andere factor, die moeilijker meetbaar, maar daarom nog
niet rninder belangrijk is voor de trendmatige loonontwikkeling, is,
wat BOWEN noemt "the habitual nature of wage increases". Hieronder wordt verstaan de tendentie onder de werknemers om beduidende, jaarlijks terugkerende loonsverhogingen als "normaal"
te beschouwen. Het bestaan van deze neiging moet worden toegeschreven aan de volgende factoren: (I) door de sterke opwaartse
druk op het loonniveau tijdens de tweede wereldoorlog en daarna
zijn de werknemers gewend geraakt aan periodieke loonronden;
(2) het natuurlijke verlangen van de loontrekkers om evenals het
gesalarieerde personeel periodieke verhogingen te krijgen; (3) het
ontdekken van de "annual improvement factor" als middel om
deze verlangens ten aanzien van periodieke loonsverhogingen in
formele termen om te zetten.

SAMENVATTING

In dit hoofdstuk hebben wij de machtspositie van de vakbonden in
het loonvormingsproces aan een beschouwing onderworpen. Hierbij
werd met name aandacht geschonken aan de theoretische discussies
met betrekking tot de vraag of het ontstaan van de vakbonden al of
niet de inflatoire tendenties in de Amerikaanse economie heeft
versterkt. Omwille van de overzichtelijkheid hebben wij daartoe
in de vele, vaak slechts subtiele nuance-verschillen vertonende opvattingen t.a.v. dit vraagstuk een zekere stylering aangebracht door
deze opvattingen tot een tweetal denkrichtingen te herleiden. In de
ene denkrichting - waarvoor wij als representanten kozen FRIEDMAN en MORTON - wordt de zelfstandige invloed van de vakbonden
op lonen en prijzen geminimaliseerd of ontkend. De andere denkrichting daarentegen - weergegeven middels de gedachtengangen
van ULMAN, BOWEN, ASCHHEIM en SCHLESINGER - verdedigt de opvatting, dat de vakverenigingen wel degelijk een zelfstandige invioed op lonen en prijzen moet worden toegekend.
De opvattingen van de diverse auteurs werden besproken aan
de hand van de volgende stellingen van FRIEDMAN:
I. De qua ledental minder belangrijke "craft unions" kunnen
veel meer invloed op het loonpeil uitoefenen dan de veel meer
leden tellende "industrial unions", omdat de vraag naar de eerste
soort arbeid inelastischer is dan die voor de tweede soort.

2. Om een zelfstandige invloed te kunnen uitoefenen op het
loonpeil, is het noodzakelijk dat de vakverenigingen het aanbod van
arbeid kunnen beheersen. FRIEDMANacht de vakbonden hiertoe
niet in staat.
3. Loonsverhogingen in "union" -sectoren impliceren loonsverlagingen elders. De vakbonden kunnen wel de loonstructuur, maar
niet het loonpeil beinvloeden,
4. In perioden van inftatie leidt het bestaan van vakverenigingen
tot minder sterke loonsverhogingen dan zich anders (bij afwezigheid van vakverenigingen) zouden hebben voorgedaan. (Deze stelling is ook geponeerd door MORTON.)
ad I. De inelastische vraag naar "craft union" arbeid wordt
volgens FRIEDMAN
veroorzaakt door het feit, dat deze arbeid slechts
een gering deel van de kostprijs uitmaakt, in tegenstelling tot de
arbeid van de "industrial unions" die een groot aandeel in de
kostprijs heeft.
ULMAN,die in dit verb and naar HICKSverwijst, heeft er op gewezen,
dat FRIEDMANS
stelling slechts juist is, indien de substitutie-elasticiteit van de vraag naar arbeid kleiner is dan de vraagelasticiteit
van het eindprodukt. Voor produkten waarvoor weinig substituten
beschikbaar zijn en waarnaar dus een inelastische vraag bestaat,
(zoals vaak het geval is met grondstoffen vervaardigd in basisindustrieen); geldt juist, dat de vraag naar arbeid inelastischer is
naarmate het aandeel van de arbeidskosten in de totale kostprijs
toeneemt. Teneinde deze gedachtengang van ULMAN-HICKS
te verduidelijken en de juistheid ervan te bewijzen, werd door ons een
cijfervoorbeeld uitgewerkt, respectievelijk een formule voor de
vraagelasticiteit van arbeid ontwikkeld; deze formule kan als een
eenvoudige versie van de door HICKSgegeven formule worden beschouwd.
ad 2. Tegenover de opvatting van FRIEDMAN
benadrukt ULMAN,
ons inziens terecht, dat de vakbonden in sterke mate het aanbod
van arbeid kunnen beheersen doordat zij in staat zijn stakingen af
te kondigen. Bovendien - hierop wijst ook SCHLESINGER
- wordt de
invloed van de vakverenigingen op het loon- en prijspeil in sterke
mate bepaald door de aard van de concurrentie op de markt voor
eindprodukten. Hoe geringer de concurrentie op de eindproduktenmarkt als gevolg van machtsconcentratie der ondernemingen en
als gevolg van technische en financiele hinderpalen die nieuwe
vestigingen in de weg staan, hoe sterker de positie van de vakbonden is. FRIEDMANdie met deze marktimperfecties geen rekening
houdt, onderschat dan ook sterk het vermogen van de vakbonden
om het loonpeil op te drijven.
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ad 3. De motivering die FRIEDMAN
voor deze stelling geeft, is
als voIgt: door de loonsverhoging in de "union" sector ontstaat een
arbeidssurplus dat uitwijkt naar de "non-union" sector. Ret vergrote aanbod van arbeid in laatstgenoemde sector zal hier tot
prijsdaling leiden onder de aanneming dat de werkgelegenheid en
de bestedingen in de volkshuishouding ongewijzigd blijven. De
loonstructuur zal dus veranderen bij een ongewijzigd loonniveau.
De door FRIEDMAN
gebezigde veronderstellingen zijn echter weinig
waarschijnlijk, zoals ULMANheeft aangetoond. Indien de vakbonden
nl. een expulsie van arbeid naar de "non-union" sector verhinderen en/of indien in deze sector anticiperende loonsverhogingen
worden gegeven, zal ook hier het loon- en prijspeil stijgen. Dit heeft
tot gevoig dat het macro-economische loon- en prijspeil stijgt. Indien deze prijsstijging niet gepaard gaat met een uitbreiding van de
geldhoeveelheid ontstaat er werkloosheid bij een verhoogd loon- en
prijsniveau. Dit is in feite de situatie waardoor de huidige Amerikaanse economie wordt gekenmerkt.
ad 4. De motivering van FRIEDMAN
Iuidt hier, dat de ondernemingen aarzelend staan t.a.v. het toekennen van loonsverhogingen, aangezien zij vrezen dat deze in de op de hausse volgende
recessie niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook de
periodiciteit in de Ioononderhandelingen zou matigend werken op
de loonsverhogingen. Hiertegen wordt door ULMANen ASCHHEIM
terecht aangevoerd, dat de vakbonden over het stakingsmiddel beschikken om hun eisen kracht bij te zetten. Ret feit dat de frequentie
van de stakingen het grootst is in de opgaande conjunctuurfase
doet verwachten, dat de overeenkomsten, die uit zulke stakingen
resulteren een loon opleveren dat hoger ligt dan het loon dat bij
afwezigheid van vakverenigingen zou zijn verkregen.
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HOOFDSTUK

DE EMPIRISCRE
BETEKENIS
TUSSEN
PRESSIEGROEPEN

III

VAN RET VERBAND
EN INFLATIE

INLEIDING

In dit hoofdstuk zal een onderzoek worden ingesteld naar de ernpirische betekenis van het verb and tussen pressiegroepen en inflatie
voor de Amerikaanse economie in de afgelopen jaren.
Hierbij zal in belangrijke mate worden gesteund op de resultaten
van een onderzoek van het "Joint Economic Committee" 1 naar
een op het eerste gezicht merkwaardig verschijnsel, dat zich in de
na-oorlogse periode in de V.S. heeft voorgedaan, nl. een niet onaanzienlijke inflatie gepaard gaande met grote werkloosheid en
geringe economische groei. Uit het onderzoek is gebleken, dat de
actuele inflatie een tamelijk gecompliceerd verschijnsel is, dat niet
door een enkele inflatietheorie adequaat kan worden verklaard.
Dit neemt evenwel niet weg, dat er in de V.S. sedert 1945 van een
duidelijk aanwijsbaar verband tussen pressiegroepen en inflatie kan
worden gesproken, waarop het hierboven gesignaleerde verschijnsel van een simultaan optreden van inflatie en werkloosheid, reeds
wijst. Ret tegelijkertijd zich voordoen van inflatie en werkloosheid
kan weliswaar als een symptoom van de inflatoire activiteit van de
pressiegroepen worden beschouwd (zie de door BOWENgehuldigde
theorie, welke werd besproken in hoofdstuk I), maar hiermede is
nog niet aangegeven van welke factoren de inflatoire invloed van
de pressiegroepen afhankelijk is. In dit verb and is het belangwekkend, dat door het Joint Economic Committee werd onderzocht
1 The Joint Economic Committee,
Congress of the United States, Staff report
on employment, growth and price levels, U.S. Government Printing Office,
Washington 1960. "The Joint Economic Committee" is een economische commissie van het Amerikaanse congres, welke bijna jaarlijks een studie publiceert
over actuele economische problemen. Behalve een door de commissie uitgebracht
rapport, omvatten deze studies vaak bijdragen - in de vorm van "study papers" van andere vooraanstaande economisten, welke geen lid van de commissie zijn.
Teneinde een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de problematiek, houdt
de commissie zittingen, waarin zij vertegenwoordigers van belangrijke maatschappelijke groeperingen of instellingen hoort. Ook de verslagen van deze
"hearings" worden gepubliceerd.
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door welke determinanten de door de vakverenigingen geeiste 100nverhogingen worden bepaald. De belangrijkste factoren waarvan
de loonsverhogingen afhankelijk waren, bleken te zijn de winstgevendheid van de bedrijfstak en de werkzaamheid van de concurrentie op de afzetmarkt: hoe groter de winstgevendheid en hoe
geringer de concurrentie op de afzetmarkt, hoe groter loonsverhogingen. N u hebben wij in hoofdstuk II gezien, dat in de theorie
van SCHLESINGER
de winstgevendheid en de aard van de concurrentie op de afzetmarkt worden aangewezen als de belangrijkste factoren, welke voor de macht van de vakverenigingen bepalend zijn.
Ret interessante van het door het Joint Economic Committee verrichte onderzoek naar de loonbepalende factoren is dan ook dat
deze studie, ons inziens, kan worden gezien als een empirische test
van de theorie van SCHLESINGER
en dat de uitkomsten van deze test
de hypothesen van SCHLESINGERS
theorie blijken te bevestigen.
Ret probleem in hoeverre de twee belangrijke economische doelstellingen, nl. volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit, zijn te
verenigen en welke instrumenten hiertoe dienstbaar kunnen worden
gemaakt, zal in het laatste hoofdstuk aan de orde worden gesteld.
In het hoofdstuk, dat thans aan de orde is, gaat het primair om het
geven van een inflatiediagnose, een analyse, die nu eenmaal vooraf
dient te gaan aan beschouwingen met betrekking tot de toe te passen therapie. Allereerst zuIlen wij een glob ale analyse van de ontwikkeling van prijzen en werkgelegenheid in de na-oorlogse economie van de V.S. geven om vervolgens tot een sectoriele behandeling
van de inflatieproblematiek over te gaan.

§

I

DE NA-OORLOGSE INFLATIE EN WERKGELEGENHEIDSSITUATIE IN DE V.S. (PERIODE 1947-1958)

Sedert het staken van de vijandelijkheden in 1945 en de afschaffing
van de meeste uit de oorlogsjaren daterende loon- en prijscontroles,
in medio 1946, hebben de V.S. een aanzienlijke inflatie gekend.
Zo steeg in de periode 1947-1959 de C.P.I. (Consumer Price Index),
welke de beweging van de detailhandelsprijzen meet, met 3I
procent. De W.P.I. (Wholesale Price Index), welke de ontwikkeling van de groothandelsprijzen tot uitdrukking brengt, nam in
dezelfde periode toe met 24 procent. De G.N.P.-deflator (Gross
National Product Deflator), welke als een algemene prijsindex kan
worden beschouwd voor alle finale economische prestaties, vertoonde in genoemde periode een stijging van 35 procent. De bewe-

TABEL

Veranderingen

2

in het prijsniveau 1945-1959

Datum

Prijsindex
van de kosten
van leuensonderhoud
(C.P.I.)

1945 - juli
januari
1946 - juli
januari
1947 - juli
januari
1948 - juli
januari
1949 - juli
januari
1950 - juli
januari
1951 - juli
januari
1952 - juli
januari
1953 - juli
januari
1954 - juli
januari
1955 - juli
januari
1956 - juli
januari
1957 - juli
januari
1958 - juli
januari
1959 - juli
september
Procentuele veranderingen:
juli 1946 tot juli 1948
juli 1948 tot juli 1950
juli 1950 tot juli 1953
juli 1953 tot juli 1955
juli 1955 tot juli 1959

71.5
n,8
84,6
91,9
95,0
101,3
1°4,3
102,7
101,4
100,6
102,9
108,6
110,9
113,1
114,1
113,9
114,7
115,2
115,2
114,3
114,7
114,6
117,0
118,2
120,8
122,3
123,9
123,8
124,9
125,2

+
+

-

+

23,3
1,3
11,5
°
8,9

(1947-1949

Groothanddelsprijs
index
(W.P.!)

68,9
69,6
81,1
92,3
95,3
1°4,5
105,5
102,8
98,0
97,7
103,0
115,0
114,2
113,0
111,8
109,9
110,9
110,9
110,4
110,1
110,5
I I 1,9
114,0
116,9
118,2
118,9
119,2
119,5
119,5
119,7

+ 30,1
+
+

2,4
7,7
0,4
8,1

= 100)

Algemene
prijsindex
(C.N-P.
deflator)

1

93,8
96,2
100,6
103,2
102,9
101,2
101,4
104,1
109,9
111,4
112,7
113,7
114,1
114,6
115,4
115,5
116,1
117,3
119,0
121,5
123,7
126,0
127,3
127,9
129,0
2

+
+
+
+

0,9
10,1
2,4
10,08

Cijfers betreffende het eerste en derde kwartaal.
Niet beschikbaar.
a Gebaseerd op januari 1959.
Bron: Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, p. 104.
1
2
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ging van deze drie prijsindices in de periode 1945-1959, wordt
weergegeven in tabel 2.
Vit de tabel blijkt, dat de grootste prijsstijgingen zich voordeden
in de periode 1946-1949, alsmede gedurende de Koreaanse oorlog
van medio 1950 tot 1953. 75 Procent van de totale na-oorlogse in£latie (tot 1959) had in deze twee perioden plaats.
Een derde tijdvak van kruipende inflatie, van januari 1955september 1959 nam de overige 25 procent van de na-oorlogse in£latie voor zijn rekening. De prijsstijgingen in de eerste twee tijdvakken werden hoofdzakelijk veroorzaakt door een excessieve vraag
zowel op de markt voor produkten als op die voor produktiefactoren. De prijsindices in de derde periode vertonen de bijzonderheid,
dat zij blijven stijgen zelfs bij grote werkloosheid en geringe groei
van de produktie.
Een overzicht van de werkgelegenheidsontwikkeling in de periode
1948-1959 treft men aan in tabel 3, welke door ons werd samengesteld.
TABEL

Beroepsbevolking-, werkgelegenheid!

3
en werkloosheid in de V.S.,

1948-1959 ( X 1000)

Jaar

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

I

2

Totale beroepsbeuolking2

Werkloosheid2

3
Totaal aantal
bezette arbeidsplaatsen2

61442
62105
63099
62884
62966
63815
64468
65848
67530
67946
68647
69394

2064
3395
3142
1879
1673
1870
3578
2904
2822
2936
4681
3813

59378
58710
59957
61005
61293
61945
60890
62944
64708
65011
63966
65581

jaarlijkse
procentuele
toeneming in
de periode

1948-19598

I,ll

0,91

Exclusief degenen, die werkzaam zijn in de overheidssector.
Bron: Federal Reserve Bulletin.
s Door ons berekend.
1
2

4
Kolom 2 in
van kolom

3,4
5,5
5,0
3,0
2,7
2,9
5,6
4,4
4,2
4,3
6,8
5,5

%
I

Uit tabel 3 blijkt, dat de beschikbare hoeveelheid arbeid, tot
uiting komend in de groei van de beroepsbevolking, in de periode
1948-1959 jaarlijks toenam met r.r r procent. De inschakeling van
de beschikbare hoeveelheid in het produktieproces - af te lezen uit
de ontwikkeling van het aantal bezette arbeidsplaatsen - nam echter
over dezelfde periode slechts toe met 0,91 procent per jaar. Dit
had tot gevolg, dat slechts voor 78 procent van de aanwas van de
beroepsbevolking in de periode 1948-1959 geschikte arbeidsplaatsen
beschikbaar waren. Dit wil niet zeggen, dat in feite 22 procent van
de aanwas van de beroepsbevolking werkloos was. Voorzover echter
meer dan 78 procent van de "nieuwelingen" er in slaagden een
plaats in het arbeidsproces te veroveren, is dit gegaan ten koste van
de werkgelegenheid van de al aanwezige beroepsbevolking, in welke
groep de werkloosheid reeds hoog was.
Uit bovenstaande analyse blijkt reeds, dat de economische situatie
in de V.S. vanaf 1947 gekenmerkt wordt door inflatie gepaard
gaande met een niet onaanzienlijke werkloosheid, hetgeen - zie de
beschouwingen in hoofdstuk I - gezien kan worden als een symptoom van een sterke door pressiegroepen uitgeoefende opwaartse
druk op het prijsniveau. Een meer inzichtelijk beeld van het verband tussen pressiegroepen en inflatie kan echter worden verkregen
door een sectorsgewijze analyse, waarbij kan worden nagegaan door
welke institutionele machtsfactoren de loonsverhogingen worden
bepaald en onder welke omstandigheden het "wage-leadership"
zich kan effectueren. De sectoriele analyse, waartoe nu zal worden
overgegaan, maakt m.a.w. een empirische test van SCHLESINGERS
theorie mogelijk; bovendien verschaft zij een meer gedifferentieerd
beeld van het inflatieverschijnsel, waarvan immers de oorzaak van
sector tot sector verschillend kan zijn.

§

2

DE INFLATIE IN DE INDUSTRIELE SECTOR

In het onderstaande zal in het kort een analyse worden gegeven van
de inflatie in die industriele sectoren, waar zich sedert 1947 de
sterkste prijsstijging voordeed, nl. de staalsector, de machineindustrie en de bouwnijverheid.
a. De priJsstijging in de staalsector
In de periode 1947-1958 bedroeg, zoals uit tabel 4 blijkt, de
prijsstijging in de staalsector 88 procent (als vergelijking diene,
dat de gemiddelde prijsstijging voor alle produkten, exclusief
landbouwprodukten en voedingsrniddelen, in genoemde periode
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TABEL

4

De stijging van de industriele prijzen, een analyse van de veranderingen in de
componenten van de groothandelsprijsindex,
exc1usief voedingsmiddelen en
landbouwprodukten
1947-1951
Index
1947
Branches

ABe produkten exc1usief voedingsmiddelen en
landbouwprodukten
Textiel en kleding
Huiden, vellen en leder
Brandstof en electriciteit
Chemische produkten
Chemische produkten voor industriele doeleinden
Rubber en rubberprodukten
Hout
Pulp en papier
Metaal en metaalprodukten
IJzer en staal
Machines en motoren
Motorvoertuigen
Meubelen en andere duurzame huishoudelijke goederen
Niet metaalhoudende mineralen
Tabak en drank
Overige

Procentuele
vcrandering

Relatieoe
belongrijkheid
1947

Procentuele
bijdrage tot
totaZe
prijsuerandering

95,3
100,1
101,0
90,9
101,4
98,8
99,0
93,7
98,6
91,3
89,7
92,5
91,3

21,6
10,5
19,1
17,4
8,5
22,2
49,5
32,2
21,3
34,5
37,3
28,6
23,6

100,00
13,94
2,98
12,38
7,58
(2,83)
2,24
3,78
4,91
16,79
(7,34)
20,22
(7,19)

100,0
6,7
2,6
9,9
3,0
(2,8)
5,1
5,6
4,8
26,5
(12,5)
26,4
(7,8)

95,6
93,9
97,2
100,8

19,3
21,0
I 1,2
4,1

5,54
1,97
3,37
4,30

4,9
1,9
1,7
0,8

Bron: Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, p. 122.
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I95I-I955
Index

I95I

Proeentuele
uerandering

Relatieue
belangrijkheid

Proeentuele
bijdrage
ge tot
totale
prijsuerandering

Index

Index

I955

I958

100,00
13,30
3,10
11,41
7,20
(2,95)
2,88
4,04
5,07
17,80
(7,81)
20,77
(7,01 )

100,0
-161,6
-59,6
10,8
-20,2
(5,9)
-7,1
-1,5
0,4
178,1
(95,9)
148,8
(56,3)

117,0
95,3
93,8
107,9
106,6
1I8,1
143,8
123,6
119,3
136,6
140,6
128,4
122,9

126,0
93,5
100,6
112,7
110,4
123,5
145,0
117,7
131,0
150,4
168,8
149,8
139,7

7,7
-1,9
7,2
4,4
3,6
4,6
0,8
-4,8
9,8
10,1
20,1
16,7
13,7

5,45
1,93
3,14
3,90

7,2
17,7
30,4
-42,6

115,9
124,2
121,6
92,0

123,2
136,0
128,2
94,2

6,3
9,5
5,4
2,4

I95I

115,9
110,6
120,3
106,7
110,0
120,7
148,0
123,9
119,6
122,8
123,2
119,0
112,9

0,9
-13,8
-22,0

114,1
113,6
108,1
104,9

1,6
9,3
12,5
-12,3

I, I

-3,1
-2,2
-2,8
-0,2
--<>,3
11,0
14,1
7,9
8,9

I955-I958
Proeentuele

uerandering

Relatieve
belongrijkheid

I955

100,00
10,84
1,87
11,79
8,48
(3,53)
2,49
3,57
4,99
18,60
(8,45)
22,73
(7,78)
5,40
2,75
3,12
3,37

Procentuele
bijdrage
tot
totale
prijsverandering

100,0
-2,7
1,8
6,9
3,9
(2, I)
0,3
-2,2
6,4
24,7
(22,3)
49,7
(14,0)
4,5
3,4
2,2
1,1

32 procent bedroeg). Nog afgezien van de indirecte effecten, welke
een verhoging van de staalprijzen heeft op de kostprijzen van andere produkten, kan uit tabel 3 berekend worden, dat 20 procent van
de tot ale stijging van de groothandelsprijsindex sedert 1947 en
9 procent van de toeneming van deze index sedert 195 I, op rekening
komt van prijsstijgingen in de staalnijverheid. Bovendien is het
waarschijnlijk, dat de loonovereenkomsten in de staalindustrie, die
als het ware het "patroon" vormen, waarnaar de looncontracten
in de andere industrieen - met name die voor aluminium, koper en
metaalprodukten - worden geregeld, tot indirecte prijsverhogingen
in deze bedrijfstakken hebben geleid.
Als oorzaak voor deze excessieve stijging van de staalprijzen kunnen de volgende factoren worden genoemd:
( I) Hoge en toenemende winstmarges - waarin het streven van de
ondernemers naar zelffinanciering van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen tot uiting komt - tezamen met een sterke oligopolistische marktpositie van de metaalnijverheid, welke een tamelijk
inelastische vraag voor haar produkten kent (hetgeen wil zeggen,
dat prijsverhogingen nauwelijks resulteerden in een vermindering
van de verkochte hoeveelheden).
(2) Abnormaal grote loonsverhogingen en verbeteringen in secundaire arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na 1955, die het
resultaat waren van de sterke druk, die de vakvereniging op de
ondernemers uitoefende in een economische situatie, die gekenmerkt werd door hoge winsten en produktie en gunstige toekomstverwachtingen.
De hier beschreven factoren weerspiegelen derhalve een situatie,
waarin twee machtige pressiegroepen (werkgevers en werknemers)
in de staalindustrie elk voor zich probeerden hun aandeel in het
nationaal inkomen te vergroten, daarbij steunend op en gebruik
makend van de oligopolistische positie van de bedrijfstak en de
gunstige conjuncturele omstandigheden.

b. De prijsstijging in de machine-tndustrie
Ook in de machine-industrie was de prijsstijging in de periode
1947- I 958 enorm. In dit tijdvak nam de groothandelsprijsindex
voor deze bedrijfstak toe met 67 procent (zie tabel 4). Ongeveer
27 procent van de toeneming van de tot ale groothandelsprijsindex
in genoemde periode, moet direct aan de stijging van de machineprijzen worden toegeschreven. De indirecte effecten van de prijsverhogingen in de machine-industrie waren echter geringer dan die
van de staalnijverheid, aangezien de machineprijzen - althans op
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korte termijn - van minder betekenis zijn voor de kostprijzen van
andere produkten.
De analyse van hetJoint Economic Committee toont aan, dat de
stijging van de loon- en materiaalkosten per eenheid produkt niet
voldoende was om de prijsstijging van de machine-industrie in genoemde periode te kunnen verklaren. De bruto-winstmarges daarentegen stegen met 52 pro cent in de electrotechnische industrie en
met 32 procent in de overige machine-industrie. Ter vergelijking
diene, dat de winstmarges in de industriele sector als geheel over
genoemd tijdvak slechts met 12 procent toenamen.! De ontwikkeling van de produktie en orderportefeuilles toonde aan, dat de
produktiecapaciteit in de machines ector - anders dan bij de staalindustrie - onder zware druk stond.P Dit alles wijst er op, dat - anders dan in de metaalnijverheid - eerder vraagfactoren dan "market-power" verantwoordelijk moeten worden geacht voor de prijsstijging in de machine-industrie.
c. De inflatie in de bouwnijverheid
Ook de bouwnijverheid moet als een strategische sector in de
economie worden beschouwd, vanwege de grote invloed die een
prijsstijging in deze bedrijfstak heeft op de prijsontwikkeling in
andere sectoren. Indien de bouwkosten van utiliteitsgebouwen
stijgen, betekent dit een toeneming van de investeringsuitgaven,
die moet worden goedgemaakt in de prijzen van de eindprodukten.
Wat de woningbouw betreft, zij gewezen op de invloed, die een
stijging van de bouwkosten heeft op huren en rentelasten.
Uit tabel 5 blijkt, dat in de periode 1947-1958 de prijzen in de
bouwsector stegen met 48 procent; ter vergelijking diene, dat de algemene prijsindex (G.N.P.-deflator) in genoemde periode met 33
procent toenam (zie tabel 2). Aangezien het aandeel van de bouwnijverheid in het bruto nationaal produkt in 1956 9 procent bedroeg en verder rekening houdend met het indirecte effect van de
bouwprijzen, is het duidelijk dat de ontwikkeling hiervan van aanzienlijke invloed is geweest op de algemene prijsindex.
De stijging van de bouwprijzen wordt in het rapport van het
Joint Economic Committee verklaard uit de macht van de vakbonden in de bouwsector, alsmede uit de sterke inhaalvraag in de
na-oorlogse periode, welke het gevolg was van de geringe bouwactiviteit in de dertiger en het begin van de veertiger jaren.
Ofschoon blijkens het bovenstaande de betekenis van de pressie1 Ontleend
aan Joint Economic Committee,
growth and price levels, p. 124.
2 Joint Economic Committee, Staff report, p.

Staff report

on employment,

124.
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groepen voor de inflatie van bedrijfstak tot bedrijfstak verschillend
is, wijst niettemin de in het begin van dit hoofdstuk ondernomen
globale analyse er op, dat de door pressiegroepen uitgeoefende inflatoire druk in het algemeen zeer sterk moet zijn geweest. Vandaar
dat nu nader zal worden ingegaan op het door het Joint Economic
Committee verrichte empirisch onderzoek naar de factoren die de
machtspositie van de pressiegroepen bepalen.
TABEL

De prijsontwikkeling

5

in de bouwsector,

1947-1958

93,1
104,4
102,5
107,3
115,8
119,6
121,7
121,6
125,3
133,5
137,6
138,2

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
Procentuele
verandering
1947-1958

§ 3

HET

DOOR

HET

ONDERZOEK

Committee,

JOINT
ALS

= 100)

Index

Jaar

Bron: Joint Economic
price levels, p. 127.

(1947-1949

+

48,4

Staff report
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and
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THEORIE

In hoofdstuk II werd door ons de theorie van SCHLESINGER besproken. Deze theorie hield in, dat de macht van de vakverenigingen
sterker is naarmate de winstgevendheid van de bedrijfstak guns tiger
en de concurrentie op de afzetmarkt geringer is. Ret is dan ook,
zegt SCHLESINGER, heel begrijpelijk, dat met name die vakverenigingen als koplopers ("wage-leaders") in het loonvormingsproces
fungeren, die opereren in bedrijfstakken waar de rentabiliteit gun-
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stig en de concurrentie op de afzetmarkt zwak is (Zie hoofdstuk II,
pp. 39 en 40). Of en in hoeverre de vakverenigingen in bedrijfstakken
met een minder gunstige rentabiliteit en een geringere machtsconcentra tie van de ondernemers in staat zijn de koplopers te volgen,
is, volgens SCHLESINGER,
afhankelijk van het economisch klimaat,
dus van de conjunctuurfase waarin men zich bevindt. In de hoogconjunctuur, wanneer er "over-full employment" is en een excessieve vraag, zal de mogelijkheid tot "loonimitatie" groter en de
differentiatie tussen de lonen geringer zijn, terwijl in de recessie
de mogelijkheid om de lonen van de "wage-leader" na te bootsen
geringer en dus de differentiatie in de loonsverhogingen dienovereenkomstig groter wordt (zie hoofdstuk II, pp. 51 en 52.
Interessant is nu, dat - naar onze mening - het door het Joint
Economic Committee verrichte onderzoek 1 naar de factoren die
die de loonsverhogingen bepalen, kan worden gezien als een empirische test van de theorie van Schlesinger, welke de hypothesen
van deze theorie blijkt te bevestigen. In het onderzoek van het
Joint Economic Committee werden voor een drietal perioden
(1946-1949, 1950-1954 en 1955-1958) de loonsverhogingen in bedrijfstakken met een minder sterke concurrentie op de markt voor
eindprodukten - waaronder de "wage-leaders" (staal- en automobielbedrijven) - vergeleken met de loonsverhogingen in bedrijfstakken met een zeer sterke concurrentie op de markt voor eindprodukten. Een globale indicatie ten aanzien van de sterkte van de concurrentie in de verschillende bedrijfstakken kon worden verkregen
door per sector de mate van bedrijfsconcentratie na te gaan. De
wijze waarop de mate van bedrijfsconcentratie werd gemeten,
wordt in het rapport op de volgende wijze omschreven: "Concentration ratios were measured by the proportion of the total value of
the products produced in each z-digit classification represented by
4-digit classifications in which the largest 8 firms accounted for over
50 percent of the value of the product."2 Wij hebben getracht dit
technische jargon om te zetten in een voor de lezer meer begrijpelijke taal. De door hetJ oint Economic Committee gebezigde methode
komt ons inziens hierop neer, dat elke bedrijfstak zodanig werd gesplitst in bedrijfsklassen, dat voldoende homogene produktgroepen
werden verkregen. Van deze bedrijfsklassen werden voorts alleen
die in aanmerking genomen, waarin de acht grootste ondernemingen meer dan vijftig procent van de produktiewaarde in de desbeDit onderzoek werd uitgevoerd door H. M. LEVINSON. Zie H. M. LEVINSON,
Postwar movement of prices and wages in manufacturing industries, Joint Economic Committee, Study Paper no. 2 I.
2 t.a.p. p. 149.

1

TABEL 6
Verhoging van de uurlonen in dollarcents

I946-I949 I95D-I954 I955-I958
"Manufacturing"
branches met hoge
bedrijfsconcentratie:
U.S. Steel ("sleutel"--contract)
General Motors ("sleutel"-contract)
Ford ("sleutel"-contract)
Chrysler ("sleu tel" -con trac t)
International Harvester
Rubber
General Electric
Armour
Aluminium Co.
Anaconda Copper
Lockheed
Martin
North American
Bethlehem Shipbuilding
Pacific Shipbuilding
Sinclair Oil
American Viscose
"Manufacturing"
branches met geringe
bedrijfsconcentratie:
Full Fashioned Hosiery
Northern Cotton Textiles
American Woolen
Men's clothing
Women's clothing
International Shoe
Massachusetts Shoe
"Nonmanufacturing"
branches:
Anthracite
Bituminous coal
Railroad trainmen
Railroad nonoperating
Atlantic longshoring
Pacific longshoring

46,5
44
42,5
43
40,5
41
42
42,5
44
42
40
33
33,5
37
41
67,5
45

45,5
44
43
43
41
43,5
43
44,5
49,5
48
46
53,5
52,5
52,5
61
43
25

59,5
47,5

35,5
42
45
40
42
36
32,5

0
17
16
25
28
20,5
18

12,5
14
14,5
18

49,5
46
44
61
63
67

57
53
42
25,5
54
39

21
50
52,5
51,5
31
42

1

49
43
40
54
63
37
39
41
36
66
51
41,5
13,5

7,5
3

Niet vermeld in het rapport van het Joint Economic Committee.
Onderhandelingen afgebroken na 1954.
3 Onderneming
gesloten sedert 1954.
Bron: Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and
price levels, 1960, pp. 151-152. In het rapport van het Joint Economic Committee wordt ook een overzicht gegeven van de verbeteringen der secundaire
arbeidsvoorwaarden in de diverse ondernemingen. Deze verbeteringen in de
secundaire arbeidsvoorwaarden worden echter niet tot geldbedragen herleid
en zijn daarom niet vergelijkbaar. Aangezien de samenstellers van het rapport
hun commentaar op de tabellen beperken tot de loonsverhogingen, zijn zij blijkbaar van mening, dat de conclusies die worden getrokken op basis van uit1
2
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treffende klasse voor hun rekening namen. Vervolgens werden de
voor de afzonderlijke bedrijfsklassen berekende produktiewaarden
van de acht grootste ondernemingen bij elkaar opgeteld en vergeleken met de totale produktiewaarde van de bedrijfstak. Op deze
wijze werd voor elke bedrijfstak een verhoudingscijfer verkregen,
dat de mate van bedrijfsconcentratie weergeeft.
Ret resultaat van het onderzoek treft men aan in tabel 6, die een
overzicht geeft van de loonsverhogingen, welke in de periode 19461958 tot stand kwamen. Rierbij worden de bedrijfstakken in een
tweetal groepen verdeeld overeenkomstig de zojuist aangegeven
mate van concentratie, waardoor hun produktie wordt gekenmerkt.
Bepaalde bedrijfstakken, waarin de produktie niet fabrieksmatig
geschiedt (extractieve nijverheid, spoorwegen, dokwerken) en waarvoor geen cijfers met betrekking tot de concentratie-tendensen
voorhanden waren, werden als afzonderlijke groep opgevoerd.
Uit tabel 6 blijkt, dat de vrij grote loonsverhogingen, die in de
periode 1946-1949 in de sleutelbedrijfstakken werden gerealiseerd,
nagenoeg in aile sectoren werden nagevolgd, ongeacht of deze nu
gekenmerkt werden door een hoge of een lage bedrijfsconcentratie.
De verklaring voor deze geringe differentiatie in loonsverhogingen
moet ons inziens - in het rapport van hetJoint Economic Committee
wordt hieromtrent geen verklaring gegeven - worden gezocht in de
zeer sterke hausse, welke zich in het algemeen in de eerste na-oorlogse jaren voordeed (alleen het jaar 1949 werd gekenmerkt door een
lichte recessie). Als gevolg van de gunstige conjuncturele omstandigheden in genoemd tijdvak slaagden ook de vakverenigingen in de
sector en met geringere bedrijfsconcentratie (en dus grot ere concurrentie) erin de loonsverhogingen van de sleutelbedrijfstakken
nagenoeg volledig na te volgen. In de "non-manufacturing" sector
- ten aanzien waarvan gegevens over de mate van bedrijfsconcentratie ontbreken - werden zelfs in de meeste gevallen aanzienlijk
grotere loonsverhogingen gerealiseerd dan in de door sterke bedrijfsconcentratie gekenmerkte branches.
Een geheel ander beeld vertonen de perioden 1950-1954 en
1955-1958. (Zie tabel 6.) Zowel de hausse van medio 1950 tot
medio 1953 als die van 1955 en 1956 waren minder sterk dan die
in de eerste na-oorlogse jaren, terwijl de recessie van 1954 en met
name die van 1957-1958 dieper waren dan die van 1949. Ofschoon
derhalve de tijdvakken 1950-1954 en 1955- 1958 niet samenvallen
sluitende vergelijking van de loonsverhogingen geen veranderingen ondergaan
indien ook de mutaties in de secundaire arbeidsvoorwaarden in de vergelijking
zouden worden betrokken.
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met een bepaalde conjunctuurfase, mag men, ons inziens, globaal
stellen, dat de economische bedrijvigheid en de economische groei
in deze perioden grosse modo minder sterk waren dan in de eerste
na-oorlogse jaren. Vandaar dat wij tot de volgende uitspraak komen: De globaal gesproken minder gunstige conjuncturele omstandigheden in de periode 1950-1958 hadden tot gevolg dat de
vakverenigingen in bedrijfstakken met geringe bedrijfsconcentratie
in het algemeen niet in staat waren de loonsverhogingen, die in de
sterke sectoren tot stand kwamen, na te volgen. De mate waarin
"het patroon" van de beide sleutelbedrijfstakken (staal- en automobielsector) kon worden nagebootst bleek derhalve in deze periode
van tamelijk zwakke vraag in sterke mate afhankelijk van de marktvorm in de bedrijfstak, waarin de imitatieve loonsverhogingen plaats
vonden. Naarmate de machtsconcentraties aan de kant van de
ondernemers - monopolies, oligopolies, kartels, trusts - sterker
waren, kwamen grotere loonsverhogingen tot stand. Uit tabel 6
blijkt dan ook, dat de differentiatie in de loonsverhogingen in het
tijdvak 1950- 1958 aanzienlijk is.! Uitzonderlijk grote loonsverhogingen kwamen tot stand in de door een hoge concentratie gekenmerkte staalnijverheid. Zo bedroeg de verhoging van de uurlonen
in de periode 1950-1958 in U.S. Steel, Aluminium Co of America,
Bethlehem Shipbuilding en Pacific Shipbuilding, respectievelijk
105, 112,5, 118,5 en 112 dollarcents. Ook in de overige bedrijfstakken behorend tot de groep waarin van een sterke machtsconcentratie van de ondernemers sprake is, werden belangrijke loonsverhogingen gegeven, varierend van 80 tot 100 dollarcent per uur. Aanzienlijk geringere loonsverhogingen werden daarentegen geeffectueerd in bedrijfstakken, waar de machtsconcentratie gering en de
concurrentie op de afzetmarkt dienovereenkomstig sterk is, zoals
in de textiel-, kleding- en schoenindustrie, waar de verhoging van
de uurlonen over genoemde periode varieerde van 24,5 tot 42
dollarcents. Bovendien zag een belangrijk wolconcern zich genoodzaakt zijn poorten te sluiten.
De loonsverhogingen in sectoren, waar de produktie niet in
fabrieken geschiedt (groep 3) en ten aanzien waarvan gegevens over
Dit neemt niet weg dat, gemiddeld genomen, de loonsverhogingen in de industriele sector in genoemde periode sterk inftatoir zijn geweest. Op basis van gegevens voorkomende in tabel A-I op pag. 28 van de reeds genoemde publikatie
van LEVINSON werd door ons berekend, dat de arbeidsproduktiviteit (gemeten
in produktie per man-uur) in de industriele sector (exclusief bouwnijverheid)
in het tijdvak 1950-1958 per jaar gemiddeld met 2,4 procent is toegenomen,
terwijl de uurlonen in de industrie in dezelfde periode jaarlijks gemiddeld met
4,8 procent stegen.
1
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de machtsconcentratie ontbreken, waren nagenoeg gelijk aan die in
groep I. Dit is met name vermeldenswaard voor de spoorwegen en
de industrie van vetkolen, waar de winsten laag waren en werkgelegenheid en produktie een dalende tendentie vertoonden. Er zij
evenwel op gewezen, dat in deze bedrijfstakken een zeer groot percentage van het totaal aantal werknemers georganiseerd is, waardoor de macht en invloed van de vakverenigingen voldoende groot
is om praktisch het gehele arbeidsaanbod in deze bedrijfstakken te
kunnen beheersen.
Wij zouden willen opmerken, dat de loonmutaties in tabel 4 zijn
uitgedrukt in dollarcents en dus absolute veranderingen weergeven.
Hieruit mag zonder meer nog niet worden geconcludeerd, dat de
in de uitgangssituatie aanwezige loondifferentiatie tussen de bedrijfstakken - welke differentiatie onder meer is gebaseerd op
kwaliteitsverschillen in de factor arbeid - zou zijn veranderd;
m.a. w. absolute verschillen in loonsverhogingen behoeven geenszins inconsistent te zijn met een ongewijzigde loonstructuur. Ingeval de hierboven genoemde factoren - nl. een verschil in winstgevendheid en machtsconcentratie - niet aanwezig zouden zijn, is
het nl. denkbaar, dat de loonsverhogingen de verhoudingen tussen
de lonen der verschillende bedrijfstakken onveranderd laten. De
uitkomsten van tabel 4 dient men dan ook te interpreteren tegen
de achtergrond van een analyse naar de factoren, welke een verandering in de loonstructuur en daarmede in de loondifferentiatie
veroorzaken.
Een dergelijke analyse werd voor hetJoint Economic Committee
voorbereid door LEVINSONl. Hierbij werd door middel van correlatierekening voor zesentwintig bedrijfstakken nagegaan of en in
hoeverre verschillen in procentuele loonsverhogingen tussen de bedrijfstakken, moeten worden toegeschreven aan een aantal variabelen, welke hiervoor in principe in aanmerking komen: mutaties in
de werkgelegenheid, veranderingen in de produktie of de arbeidsproduktiviteit, de hoogte van de winsten en de mate van bedrijfsconcentratie. De resultaten van dit statistisch onderzoek kunnen als
volgt summier worden samengevat:
I. Er was geen significante relatie tussen de jaarlijkse procentuele verhoging der uurlonen en de jaarlijkse procentuele veranderingen van de werkgelegenheid in elke bedrijfstak.
2. Geen correlatie kon worden waargenomen tussen de procentuele veranderingen van de uurlonen en mutaties van de produktie.

1

Zie voetnoot op p. 71.
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TABEL

Procentuele

7

veranderingen van de uurlonen, rendementspercentages,
tratieverhoudingen en percentages van het aantal
werknemers dat georganiseerd is

concen-

I947-I953
Procentuele
oerIwging
der uurlonen

Winst uoor
aftrek van
belastingen
in % van
het aandelenkapitaal

Concentratieuerhouding

Percentage
uierknemers,
dat georganiseerd
is

Fabrieksmatige produktie:
Chemise he produkten
Petroleum-raffinage
Ruwe metalen
V oedingsmiddelen
Papier
Grafische nijverheid
Instrumenten
Steen, aardewerk en glas
Hout
Metaalprodukten
Niet-elektrische machines
Meubelen
Transportrniddelen
Tabak
Elektrische machines
Rubber
Textiel
Leder
Kleding

49,2
47,6
47,4
46,0
45,5
45,0
44,9
44,3
44,0
43,9
43,8
41,9
40,1
38,6
38,2
3M
31,4
31,1
18,0

26,0
19,1
22,8
20,2
26,2
23,3
24,6
26,6
24,4
26,3
26,6
26,0
33,1
20,0
31,2
25,5
20,3
15,5
13,6

59,4
99,1
81,1
22,4
5,0
2,3
69,9
57,9
1,5
19,3
31,1
7,3
83,2
100,0
72,2
51,2
11,9
2,3
5,7

25- 50
50- 75
75-100
25- 50
50- 75
75-100
50- 75
50- 75
25- 50
50 -75
75-100
25- 50
75-100
25- 50
75-100
75-100
0- 25
25- 50
75-100

Niet-fabrieksmatige produkten:
Spoorwegen
Metalen delfstoffen
Vetkolenindustrie
Niet-metalen delfstoffen
Petroleum en gas
Bouwnijverheid
Anthraciet

58,5
56,1
51,6
51,4
50,0
50,0
49,8

7,9
15,1
10,5
17,6
15,6
1

5,3

75-100
75-100
75-100
25- 50
25- 50
75-100
75-100

1 Niet beschikbaar.
Bron :Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, 1960, p. 148.

3. Er bestond geen verband tussen de procentuele loonsverhogingen en de toeneming van de arbeidsproduktiviteit.
4. Binnen de 19 onderzochte bedrijfstakken bleken de belangrijkste factoren, waarvan de veranderingen der lonen afhankelijk
waren, te zijn:
(I) het niveau van de winsten, uitgedrukt als een percentage van
het aandelenkapitaal, en
(2) de werkzaamheid van de concurrentie op de afzetmarkt, gemeten aan de hand van concentratiepercentages voor hetjaar 1954.1
In de extractieve nijverheid en de spoorwegen bleek het verband
tussen loonsverhogingen en winsten afwezig, terwijl voor deze bedrijfstakken geen concentratiepercentages beschikbaar waren.
De resultaten van het onderzoek treft men aan in de tabeIlen
7 en 8, waarin de bedrijfstakken gerangschikt zijn naar de grootte
van de procentuele loonsverhogingen en waarin men gegevens aantreft met betrekking tot de macht van de vakverenigingen (percentage van het aantal werknemers dat georganiseerd is), de winsten
en de concentratieverhoudingen per bedrijfstak.
Ook hier blijkt duidelijk - iets waarop in het rapport van het
J oint Economic Committee niet wordt gewezen - dat de correlatie
tussen loonsverhogingen enerzijds en winstgevendheid en bedrijfsconcentratie anderzijds afhankelijk is van de conjuncturele situatie.
Wij menen, dat dit verschijnsel als volgt kan worden verklaard:
vrijwel de gehele periode 1947-1953 (met uitzondering van 1949
toen zich een lichte recessie voordeed) werd gekenmerkt door een
sterk opgaande conjunctuur. Zoals gezegd is in de hausse de differentiatie in de loonsverhogingen geringer omdat ook de zwakkere
bedrijfstakken er dan beter in slagen om de in de sleutelbedrijfstakken gerealiseerde loonsverhogingen over te nemen (Zie tabel 7)·
In de recessie daarentegen zijn in het algemeen aIleen de sterke
- d.w.z. de door grote winstgevendheid en sterke bedrijfsconcentratie gekenmerkte - bedrijfstakken in staat om de "wage-leaders"
te volgen. Ofschoon de periode 1953-1958 meer dan een gehele
conjunctuurcyclus omvat en dus niet samenvalt met een neergaande
conjunctuurfase, mag men, ons inziens, toch globaal stellen, dat de
economische bedrijvigheid in dit tijdvak - dat twee maal onderbroken werd door vrij langdurige en diepe recessies - aanzienlijk
geringer was dan in de periode 1947-1953. Het valt dan ook niet
te verwonderen dat in dejaren 1953-1958 een iets grotere differentiatie in de loonsverhogingen kon worden waargenomen. (Zie
tabel8.)
1 Voor de wijze waarop
deze concentratiepercentages
pp. 71 en 73.

werden berekend, zie
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TABEL

Procentuele

8

veranderingen van de uurlonen, rendementspercentages,
tratieverhoudingen en percentages van het aantal
werknemers dat georganiseerd is

concen-

I953-[958
Procentuele
oerhoging
der UUTlonen

Winst uoor
aftrek van
belastingen
in % van
het aandelenkapitaal

Concentratieoerhouding

Percentage
uierknemers, dat
georganiseerd is

Fabriekmatige produktie:
Ruwe metalen
Tabak
Chemische produkten
Papier
V oedingsmiddelen
Metaalprodukten
Niet-elektrische machines
Instrumenten
Petroleum-raffinage
Elektrische machines
Transportmiddelen
Rubber
Steen, aardewerk en glas
Grafische nijverheid
Meubelen
Rout
Leder
Kleding
Textiel

31,2
28,7
26,7
26,3
25,2
24,9
24,6
24,6
24,3
24,1
24,1
23,0
22,9
18,1
16,1
15,9
14,9
13,7
9,7

21,0
24,0
24,3
19,9
17,7
18,9
20,9
23,8
14,9
24,6
30,7
22,7
24,4
21,6
18,7
14,0
15,6
12,8
9,2

81,1
100,0
59,4
5,0
22,4
19,3
31,1
69,9
99,1
72,2
83,2
51,2
57,9
2,3
7,3
1,5
2,3
5,7
11,9

75-100
25- 50
25- 50
50- 75
25- 50
50 -75
75-100
50- 75
50 -75
75-100
75-100
75-100
50- 75
75-100
25- 50
25- 50
25- 50
75-100
0- 25

Niet-fabrieksmatige produktie:
Spoorwegen
Bouwnijverheid
Vetkolenindustrie
Niet-rnetalen delfstoffen
Petroleum en gas
Metalen delfstoffen
Anthraciet

29,8
23,8
21,8
21,8
21,7
21,6
18,5

6,9
1

4,0
13,1
13,4
14,9
3,3

75-100
75-100
75-100
25- 50
25- 50
75-100
75-100

1 Niet beschikbaar.
Bron: Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, 1960, p. 148.

Uit de tab ellen blijkt bovendien, dat er in het algemeen geen
verband bestond tussen de macht van de vakverenigingen per se
- tot uitdrukking komend in het percentage van de totale werknemers per bedrijfstak, dat bij een vakvereniging is aangesloten,"
en de loonsverhogingen, met uitzondering van een aantal bedrijfstakken behorend tot de zgn. "nonmanufacturing industries", waar
bedoeld verband wel aanwezig bleek. In het voorgaande werd
reeds vermeld, dat in de steenkolenindustrie en de bedrijfstak sporen
vrij grote loonsverhogingen werden gegeven, die niet kunnen worden
verklaard uit een krapper worden van de arbeidsmarkt, omdat zij
werden gerealiseerd in een periode van afnemende produktie en
werkgelegenheid. De conclusie dringt zich dan ook op, dat deze
loonsverhogingen moeten worden toegeschreven aan de sterke
marktpositie van de vakverenigingen in deze bedrijfstakken, die
gebaseerd is op het groot aantal georganiseerden.
In de bouwnijverheid stegen in de periode 1947-1953 de uurlonen aanzienlijk meer dan in de sector van de fabrieksmatige
produktie, terwijl in de periode 1953-1958 de uurlonen in de bouwnijverheid met een ongeveer gelijk percentage stegen als in de
"manufacturing" sector. De aard van de bouwnijverheid is zodanig, dat deze bedrijfstak zich uitermate goed leent voor het uitoefenen van macht door de vakverenigingen. In de eerste plaats zijn
de meeste werknemers in de bouwsector geschoolde ambachtslieden,
waarvan het aanbod erg beperkt is, hetgeen de machtspositie van
de verschillende "craft unions", waarin zij zich hebben georganiseerd, aanzienlijk versterkt. Bovendien is de concurrentie op de
afzetmarkt bijna volledig plaatselijk, zodat de concurrentiedruk
van niet tot de streek behorende ondernemers nagenoeg te verwaarlozen is. Verder geschieden de loononderhandelingen grotendeels door zelfstandige 10kale vakverenigingen, waartussen een
aanzienlijke interlokale rivaliteit bestaat. Tenslotte wordt de inhoud van de afgesloten looncontracten in de bouwnijverheid vaak
bepaald door de arbeidsvoorwaarden, welke dezelfde 10kale vakverenigingen hebben weten af te dwingen in de industriele en
commerciele sectoren, waar de economische omstandigheden in het
algemeen gunstiger zijn tot het verkrijgen van tamelijk vergaande
verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Al deze overwegingen
Wij wijzen erop, dat dit verhoudingsgetal uiteraard slechts een indruk verschaft over de machtspositie van de vakverenigingen per se, d.w.z. over de mate
waarin de vakverenigingen het arbeidsaanbod in de diverse bedrijfstakken beheersen. Daarnaast wordt de macht van de vakverenigingen uiteraard bepaald
door de concurrentievorm van de afzetmarkt, welke als afzonderlijke autonome
variable (de "concentration ratio") in de correlatierekening is opgenomen.
1
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dringen de suggestie op, dat de macht van de vakverenigingen per
se hier een belangrijke factor vormt ter verklaring van de tamelijk
grote loonsverhogingen, welke tot stand kwamen.
Van de andere kant, echter, was de ontwikkeling van produktie
en werkgelegenheid in de bouwnijverheid uitermate gunstig, zeker
tot 1955, terwijl voor de utiliteitsbouw ook daarna de omstandigheden zeer gunstig bleven. Men kan derhalve niet beweren, dat de
gunstige conjuncturele situatie niet evenzeer een beJangrijke rol
heeft gespeeld in de verhoging van lonen en prijzen in deze bedrijfstak. Op basis van de beschikbare gegevens, is het niet mogelijk aan
te geven, welke van de twee genoemde factoren - vraagcondities
dan wel machtspositie - de belangrijkste stoot heeft gegeven aan de
ontwikkeling van de Ionen in de bouwsector.

§ 4

DE

INFLA

TIE

IN

DE

DIENSTENSECTOR

De prijzen in de dienstensector vertoonden sedert 1945 een ononderbroken opwaartse beweging. Terwijl de prijsindex van het bruto
nationaal produkt (algemene prijsindex) van 1947 tot 1958 toenam
met 33 pro cent, steeg de prijsindex voor diensten in dezelfde periode
met 5 I procent. De invloed van de prijsverhoging der diensten op
de kosten van levensonderhoud was enorm. De index van de kosten
van levensonderhoud zou zelfs in de periode 1951-1956 niet gestegen zijn, indien de prijzen van diensten constant waren gebleven;
m.a.w. de stijging in de kosten van levensonderhoud in de periode
195 I - 1956 werd geheel veroorzaakt door prijsstijgingen in de
dienstensector (zie tabel q).
Aangezien de oorzaak van de opwaartse prijsbeweging in de
dienstensector niet voor aIle categorieen, die deel uitmaken van
deze bedrijfstak, dezeIfde is, is het voor een analyse van het inflatieprobleem dienstig de sector in een tweetal groepen, elk gekenmerkt
door een eigen problematiek, te splitsen.
a. Medische zorg
Van 1948 tot 1959 is de prijsindex voor medische diensten met
ongeveer 65 procent toegenomen, waardoor het jaarlijks stijgingspercentage ruim 5 bedraagt. De toeneming was het sterkst in de
ziekenhuistarieven en de premies voor ziektekostenverzekering,
welke respectievelijk stegen met 7,7 en 6,3 procent per jaar. De
door huisartsen en tandartsen in rekening gebrachte tarieven namen
in de periode 1948-1959 toe met 43, respectievelijk 37 procent.
Deze aanzienlijke kostenstijging van de gezondheidszorg moet wor-
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den toegeschreven aan een enorme toeneming van de vraag naar
medische diensten tezamen met een ernstig tekort aan medisch
personeel
Ret is duidelijk, dat de oplossing zal moeten worden gezocht in
het verschaffen van meer opleidingsfaciliteiten en andere bijstand,
welke er toe strekt, dat het aanbod van geschoold medisch personeel toeneemt.
b. De diensten waarvoor geen qf slechts een geringe scholing oereist is
Tot deze groep behoren o.a. het huispersoneel, het personeel van
wasserijen, kelners, portiers en winkelbedienden. De prijsstijgingen
van deze diensten in de periode 1947-1958 varieerden van 34 tot
5 I procent. Er zijn slechts zeer weinig gegevens beschikbaar om de
oorzaken van deze opwaartse prijsbewegingen te kunnen nagaan.
Daar genoemde diensten worden uitgeoefend in vele kleine ondernemingen, die een zeer sterke concurrentie voor hun produkt
op de afzetmarkt ondervinden, is het erg onwaarschijnlijk, dat de
prijsverhogingen door exorbitante winstmarges veroorzaakt zijn.
Uit de ontwikkeling van de werkgelegenheid blijkt, volgens de
samenstellers van het rapport, dat de prijsstijging in genoemde
dienstensectoren evenmin kan worden verklaard uit de aanwezigheid van een sterke vraag.
Ook de loonontwikkeling kan geen verklaring verschaffen voor de
excessieve prijsverhogingen in deze bedrijfstakken. Uit het onderzoek van het Joint Economic Committee is nl. gebleken, dat de
procentuele loonsverhogingen in de hier besproken dienstensectoren in het algemeen zijn achtergebleven bij die in de industriele
bedrijfstakken.
Resteert derhalve nog een variabele, welke in aanmerking komt
ter verklaring van de enorme prijsstijging in deze dienstensectoren,
nl. de produktiviteit. Hierover staan geen betrouwbare gegevens
ter beschikking. De aard van deze diensten rechtvaardigt echter de
veronderstelling, dat de stijging van de arbeidsproduktiviteit hier
aanzienlijk geringer geweest is dan in de nijverheidssector, waardoor de arbeidskosten per eenheid produkt zijn gestegen en een
opwaartse druk op het prijsniveau werd veroorzaakt.
De aanbevelingen, die in het rapport worden gedaan, bestaan
dan ook uit een opsomming van maatregelen, die de produktiviteit
kunnen bevorderen: een intensievere toepassing van meer rationele
distributievormen, zoals supermarkets en een verdere mechanisatie
van de administratie door het gebruik van reken- en boekhoudmachines.
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TABEL

9

De prijsontwikkeling in de dienstensector 1947-1958

(1947-1949

100)

Prijsindex van het bruto nationaal produkt en van diensten
(1947-1949 = 100)

Jaar

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
Procentuele
verandering:
1947 tot
1951 tot
1955 tot
1955 tot
1947 tot

1951
1955
1957
1958
1958

Bruto

Diensten

natio-

uoor se-

naal
produkt

zinshuis-

"Housing"1

Huishoudelijke
hulp

Transport

Ouerige
hulp

houdingen totaal

96,0
102,0
102,0
103,0
111,0
113,0
114,0
116,0
117,0
121,0
125,0
128,0

95,0
101,0
104,0
106,0
111,0
116,0
121,0
124,0
126,0
129,0
133,0
135,0

95,0
101,0
104,0
107,0
112,0
113,0
122,0
126,0
127,0
129,0
132,0
134,0

98,0
100,0
102,0
104,0
107,0
I I 1,0
114,0
115,0
115,0
116,0
118,0
120,0

93,0
101,0
106,0
110,0
115,0
120,0
128,0
131,0
133,0
137,0
139,0
144,0

95,0
102,0
106,0
105,0
111,0
116,0
121,0
124,0
127,0
131,0
137,0
140,0

15,6
5,4
6,8
9,5
33,3

16,8
13,5
5,6
7,1
42,1

17,9
13,4
3,9
5,5
41,1

9,2
7,5
2,6
4,3
22,4

23,7
15,7
4,5
8,3
54,8

16,8
14,4
7,9
10,2
47,4

Bron: Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and
price levels, p. 132. De prijsindex van het bruto nationaal produkt en van diensten en de componenten van laatstgenoemde index werden door bet Joint Economic Committee ontleend aan U.S. Income and Output tables. De prijsindex
van de kosten van levensonderhoud en de componenten van deze index werden
door het Joint Economic Committee ontleend aan publikaties van het Bureau
of Labor Statistics.
1 Onder
deze categorie vallen: buur, gas en elektriciteit, vaste en vloeibare
brandstof, meubels en buishoudelijke hulp.
2 Deze indices voor de transportkosten wijken aanzienlijk naar boven af van de
overeenkomstige indices, welke staan vermeld in bet Federal Reserve Bulletin en
welke evenals de tabel van het Joint Economic Committee zijn ontleend aan het
Bureau of Labor Statistics. Zo vermeldt het Federal Reserve Bulletin als index voor

Prijsindex van de kosten van leuensonderhoud
(1947-1949 = 100)

Alle
catego-

Alle
diensten

"Housing"

riesn

Huishoudelijke
hulp

Transport2

Gezondheidszorg

Ouerige
diensten
incl. persoonlijke
verzorging
en recreatie

95,5
102,8
101,8
102,8
111,0
113,5
II 4,4
114,8
114,5
116,2
120,2
123,5

94,5
100,4
105,1
108,5
114,1
119,3
124,2
127,5
129,8
132,6
137,7
142,4

95,0
101,7
103,3
106,1
112,4
114,6
117,7
119,1
120,0
121,7
125,6
127,7

96,6
99,9
103,6
105,9
109,4
113,4
117,1
118,1
120,7
123,9
127,4
131,4

89,3
99,7
111,0
118,2
129,3
138,4
147,3
153,7
153,9
156,4
163,9
174,1

94,5
100,9
104,6
107,0
112,4
119,5
123,8
127,5
131,3
136,4
142,2
149,2

97,1
100,2
102,7
103,4
109,1
111,3
113,4
116,2
118,4
120,3
126,0
129,6

16,2
3,2
5,0
7,9
29,3

20,7
13,8
6,1
9,7
50,7

18,3
6,8
4,7
6,4
34,4

13,3
10,3
5,6
8,9
36,0

44,8
19,0
6,5
13,1
95,0

18,9
16,8
8,3
13,6
57,9

12,4
8,5
6,4
9,5
33,5

de transportprijzen in 1958 (1947- 1949 = 100) 140,5. Een mogelijke verklaring
hiervoor zou kunnen zijn, dat de in het Federal Reserve Bulletin vermelde cijfers
slechts betrekking hebben op "city wage earners", terwijl de door het Joint
Economic Committee vermelde cijfers mogelijk betrekking hebben op alle werknemers. Dit zou dan betekenen, dat de transportkosten voor werknemers in de
plattelandsgemeenten aanzienlijk meer gestegen zijn dan voor de werknemers in
de steden. Merkwaardig blijft dan echter, dat de afwijkingen zich - naar uit de
cijfers blijkt - zouden beperken tot de categorie transport, terwijl ook de index
van de totale kosten van levensonderhoud in het rapport van hetJoint Economic
Committee dezelfde ontwikkeling te zien geeft als in het Federal Reserve Bulletin.

§ 5

DE

INFLATIE

IN

DE

AGRARISCHE

SECTOR

De ontwikkeling van de prijzen voor agrarische produkten in de
periode 1947-1959 vertoont een dalende trend (zie tabel 10),
welke veroorzaakt werd door een toenemende discrepantie tussen
aanbod en vraag.
TABEL

De prijsontwikkeling

10

van landbouwprodukten

Jaar

19{B
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
Procentuele
verandering
1948-1961

194B--1961 (1947-1949

= 100)

Index»

107,3
92,8
97,5
113,4
107,0
97,0
95,6
89,6
88,4
90,9
94,9
89,1
88,8
88,0

-

18

Wat de toeneming van het aanbod van landbouwprodukten
betreft, zij gewezen op de sterke produktiviteitsstijging welke in
1942 na een lange periode van betrekkelijk gering produktiviteitsaccres inzette en welke tot op heden geen tekenen van inzinking
vertoont. Deze toenemende efficiency is het gevolg van de enorme
inspanning, die de Amerikaanse overheid zich op het gebied van de
agrarische research getroost heeft en verder van de technische ontwikkeling, de toenemende mechanisatie en het gebruik van kunstmeststoffen. Als gevolg van deze verbeteringen in efficiency nam in
de periode 1942-1959 de produktie in de Amerikaanse landbouw
jaarlijks toe met 5 procent.
1

Bron: Bureau

of Labor Statistics.

De toeneming van de vraag naar landbouwprodukten hield
hiermee geen gelijke tred. Onderzoekingen door T. W . SCHULTZ
en W. W. WILCOX 1 hebben aangetoond, dat een stijging van het
reele beschikbare inkomen per hoofd met 10 procent, de consumptie
van agrarische prod ukten hoogstens met 2 procent doet toenemen,
m.a.w. de inkomenselasticiteit voor landbouwgoederen bedraagt
slechts 0,2. Daar de bevolking ongeveer toeneemt met 1,7 pro cent
per jaar en het reele inkomen per hoofd met 1,3 procent per jaar,
bedraagt de jaarlijkse toeneming van de vraag naar landbouwprodukten slechts ongeveer 2 procent (1,7 procent uit hoofde van de
bevolkingsgroei en 0,3 procent uit hoofde van de toeneming van het
reele per capita inkomen). Uit grafiek 5 blijkt duidelijk, dat de
agrarische produktie sneller toeneemt dan de bevolking.
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in de V.S.2

De dalende tendentie in de prijzen van agrarische produkten in de
periode 1947-1959 heeft de "overall" inflatie enigszins gematigd.
Er deden zich in deze periode aanzienlijke schommelingen voor in
de landbouwprijzen, welke door parallelle bewegingen in de kosten
van levensonderhoud en de detailhandelsprijzen voor voedingsmid1 Zie de schattingen van T. W. SCHULTZ in: Joint Economic Committee, Policy
for commercial agriculture, 1957. Eveneens W. W. WlLCOX, Journal of Farm
Economics, mei 1959, p. 245.
2 Bron: U.S. Department
of Agriculture.

delen werden gevolgd. Deze schommelingen in de landbouwprijzen
dienen hoofdzakelijk te worden verklaard uit fluctuaties in het aanbod van landbouwprodukten, alsmede uit de verwachtingen van de
economische subjecten ten aanzien van de toekomstige schaarste
- en daarmede ten aanzien van de toekomstige prijzen - van landbouwprodukten. Dit kan tot een verwrongen beeld van de inflatie
leiden, voorzover deze inflatie wordt afgemeten aan de ontwikkeling van de index van de kosten van levensonderhoud. De prijsbeweging van voedingsmiddelen wordt immers vaak bepaald door
oorzaken (zoals autonome mutaties in het aanbod), die los staan
van de factoren, welke ten grondslag liggen aan het algemene
inflatieproces. Zo steeg bijvoorbeeld, als gevolg van een tijdelijke
schaarste aan landbouwprodukten, van december 1957 tot september 1958 (recessie-periode) de prijsindex van voedingsmiddelen met
5,5 punt, terwijl de prijsindex voor aIle overige consumptiegoederen
constant bleef.
Belangrijker dan deze fluctuaties in de prijzen van landbouwprodukten is echter de dalende trend van deze prijzen op langere
termijn, die, zoals gezegd, een matigende invloed op de inflatie
heeft uitgeoefend. Dat deze structurele daling van de landbouwprijzen slechts gedeeltelijk wordt weerspiegeld in de trendmatige
prijsbeweging van voedingsmiddelen, komt doordat de overige
kosten in de verwerkende industrie gestegen zijn.

§ 6

DE

ECONOM1SCHE ONTWIKKELING
IN
IN DE JAREN 1959 TIM 1961

DE

V.S.

Aangezien het door het Joint Economic Committee verrichte onderzoek zich slechts uitstrekt tim het jaar 1958, is het interessant
na te gaan of en in hoeverre zich sindsdien een kentering in de
economische situatie heeft voorgedaan. Daar wij ten aanzien van
1959, 1960 en 1961 slechts over minder gedetailleerde statistische
informatie konden beschikken, moesten wij met een meer globale
analyse, waarbij slechts de ontwikkeling van enkele belangrijke
macro-economische kengetallen wordt weergegeven, volstaan.
Uit tabel I 1 blijkt, dat de algemene prijsindex in de periode 1959
tim 1961 steeg met 3,2 procent, d.i. over genoemd tijdvak gemiddeld 1,6 procent per jaar. Deze stijging werd in belangrijke mate
veroorzaakt door de toenemende kosten van levensonderhoud, die
in de beschouwde periode met 2,6 procent omhoog gingen, d.i. met
1,3 procent per jaar.
De ontwikkeling van de prijsindices van de diverse tot de kosten
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TABEL

Veranderingen

Jaar

1959
1960
1961
procentuele
verandering
1959-1961

in het prijsniveau,

II

1959 tjm

1961 (1947-1949

= 100)

Algemene

Index van de kosten
van leuensonderhoud+

Groothandelsprijsindex1

prijsindex"

124,6
126,5
127,9

119,5
119,6
119, I

130,0
132,1
134,2

+ 2,6

-0,3

+ 3,2

van levensonderhoud behorende categorieen, zlJn weergegeven in
tabel 12.
Uit het overzicht blijkt, dat de grootste procentuele prijsstijging
zich voordeed in de categorieen gezondheidszorg (+ 6,7) - welke
prijsstijging vermoedelijk verband houdt met het reeds hiervoor
gesignaleerde tekort aan medisch personeel - huishoudelijke hulp
(+ 5,4), gas en elektriciteit (+ 4,9) en ontspanning (+ 4,6). Geringer was de prijsstijging voor voedingsmiddelen (+ 2,4), kleding
(+ 2, I) en de stijging van de huren (+ 2,8), hetgeen niet wegneemt,
dat de invloed van deze bestedingscategorieen op de stijging van de
kosten van levensonderhoud aanzienlijk was, aangezien nu eenmaal
het grootste deel van de consumptieve uitgaven op genoemde
posten betrekking heeft. 3
De index van de groothandelsprijzen bleef nagenoeg stabiel; een
overzicht van de mutaties van de afzonderlijke componenten, waaruit de groothandelsprijsindex is samengesteld, wordt gegeven in
tabel 13.
Uit het overzicht blijkt, dat de prijsdalingen verreweg in de
meerderheid zijn en bovendien dat de mutaties in het algemeen
- zeker wanneer men ze per jaar beziet - slechts gering zijn. De
prijsdalingen waren het grootst voor hout, rubber en leder, resp.
7,8, 3,6 en 2,6 pro cent, terwijl de belangrijkste prijsstijgingen
konden worden waargenomen in de sectoren energie en overige,
resp. 2 en 2 procent. De metaal- en machineprijzen veranderden
nauwelijks, waardoor het prijsverloop in deze sectoren wel een
Bron: Bureau of Labor Statistics.
Berekend op basis van gegevens van het Department of Commerce.
3 De gewichten van de diverse componenten
van de index van de kosten van
levensonderhoud waren niet te achterhalen.
1
2

TABEL

Veranderingen

12

in de kosten van levensonderhoud,
(1947-1949 = 100)

Totale

Voedings-

index

middelen

124,6
126,5
127,9

118,3
119,7
121,1

Huur

Jaar

19591
19601
19611
Procentuele
verandering
1959-1961

+

2,6

+

2,4

139,7
141,8
143,6

+

2,8

1959 tjm 1961

Gas en
electriciteit

Vaste
brandstoffen
en huisbrandolie

119,9
124,8
125,8

136,6
135,6
138,5

+

4,9

+

1,4

Meubelen

103,9
104,2
103,6

-

heel ander beeld te zien gaf dan in de periode 1955-1959, toen de
prijsverhogingen in deze bedrijfstakken aanzienlijk waren en als
gangmaker van het inflatieproces fungeerden.
Er zijn een tweetal belangrijke sectoren, nl. de bouwnijverheid
en de overheidssector, welke niet in de index van de kosten van
levensonderhoud, noch in de groothandelsprijzen, maar wel in de
algemene prijsindex (G.N.P.-deflator) voorkomenf.P Vandaar dat de
algemene prijsindex, die de prijsbeweging van alle finale economische prestaties (goederen en diensten) meet en die derhalve ook
- hetzij direct, hetzij indirect - de sectoren begrepen in de twee
andere indices bevat, als de meest representatieve index voor de
totale volkshuishouding kan worden beschouwd.
Aangezien, wat de bouwsector betreft, slechts de ontwikkeling
van de waarde van de produktie en van de werkgelegenheid, niet
echter die van het produktievolume bekend is, kon de prijsstijging
in de bouwnijverheid slechts worden berekend door de groei van
de werkgelegenheid tevens als maatstaf te nemen voor de groei van
het produktievolume; er werd derhalve uitgegaan van constante
arbeidsproduktiviteit. De berekende ontwikkeling van de prijzen in
de bouwnijverheid in de periode 1959 tim 1961 wordt in tabel 14
weergegeven.
Bron: Bureau of Labor Statistics.
Dit is de reden, waarom de algemene prijsindex (C.N.P.-deflator) - zoals ook
uit de cijfers blijkt - niet als een gewogen gemiddelde van de beide andere prijsindices mag worden opgevat.
1
2
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0,3

Huishoudelijke
hulp

Kleding

134,3
137,4
138,9

107,9
109,4
110,2

+

5,4

Transport

Gezondheidszorg

+

2,1

150,8
156,2
160,9

146,3
146,2
147,9

+

1,1

+

6,7

Persoonlijke
verzorging

Onispanning

Ouerige
goederen
en diensten

131,2
133,3
134,0

118,6
121,5
124,1

129,7
132,2
133,2

+

2,1

+

4,6

+

2,7

TABEL
13
De mutaties in de groothandelsprijzen in de periode 1959 t/m 1961
(1947-1949 = 100)

Procentuele

AIle produkten
Landbouwprodukten
Conserven
Kleding en textiel
Huiden, veilen en lederprodukten
Brandstof, energie en
verwante produkten
Chemische produkten
Rubber en rubberprodukten
Hout
Pulp en papier
Metaal en metaalprodukten
Machinerieen en motoren
Meubels en andere duurzame
consumptiegoederen
Minerale produkten
(exd. metaal)
Tabak en drank
Overige
1

19591

19601

19611

119,5
89,1
107,0
95,0
114,3

119,6
88,8
107,7
96,1
110,3

119,1
88,0
108,5
94,4
I I 1,3

112,7
109,9
144,5
125,8
132,2
153,6
153,0

113,8
110,2
144,7
121,3
133,2
153,8
153,4

115,0
109,0
139,3
116,0
129,4
152,9
153,1

-

+

2,0
0,9
3,6
7,8
2,2
0,5
0

123,4

123,1

122,3

-

0,9

137,7
131,4
94,5

138,0
131,8
92,1

138,5
132,6
96,4

+
+
+

0,5
0,9
2,0

oerandering
dec. 1959dec. 1961
-

+

-

0,3
1,2
1,4
0,6
2,6

Bron: Bureau of Labor Statistics.
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TABEL

De prijsontwikkeling

14

in de bouwnijverheid,

1959 t/m 1961 (1959 = 100)

Jam

1959
1960
1961

100
103,71
110,31

De berekende gemiddelde prijsstijging per jaar bedroeg ongeveer
5,2 pro cent. De werkelijke prijsstijging was vermoedelijk geringer,
omdat onze indices, vanwege de veronderstelde constante arbeidsproduktiviteit waarschijnlijk iets te hoog zijn uitgevallen. Correctie
van de indices voor deze inflatoire "bias" door eenjaarlijkse stijging
van de arbeidsproduktiviteit van 2 procent te veronderstellen
- hetgeen vermoedelijk voor de bouwnijverheid als een maximum
mag worden beschouwd - levert een minimale prijsstijging op van
3,2 pro cent per jaar. Dit is nog altijd het dubbele van het stijgingspercentage van de algemene prijsindex, waarvan de bouwprijzen
een onderdeel vormen.
Voor de overheidsdiensten was noch de ontwikkeling van het
"volume", noch die van de waarde bekend, zodat de prijsindices
voor deze diensten dienden te worden gemeten aan de hand van
de waargenomen veranderingen in de kosten van de inzet - d.w.z.
met behulp van de mutaties in door de overheid uitgekeerde lonen
en salarissen. Ook bij deze berekening werd derhalve geabstraheerd
van produktiviteitsveranderingen. De prijsontwikkeling van overheidsdiensten wordt in tabel 15 weergegeven; hieruit blijkt, dat
de prijzen van de overheidsdiensten sedert 1959 met ruim 4,2
procent per jaar gestegen zijn.
Ais gevolg van de hierboven gesignaleerde vrij sterke prijsstijgingen in de overheidssector en in de bouwnijverheid in de periode
1959 tim 1961, vertoonde de algemene prijsindex in genoemd tijdyak een snellere groei dan de index van de kosten van levensonderhoud en de groothandelsprijsindex.
Het bruto nationaal produkt in constante prijzen (1954) steeg in
het tijdvak 1959 tim 1961 met 4,8 procent, d.i. met 2,4 procent per
jaar, een jaarlijks groeitempo dat ongeveer gelijk is aan dat van de
1

Berekend op basis van gegevens van het Federal Reserve Bulletin.
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15

TABEL

De prijzen van de overheidsdiensten,

1959 tim 196 I (1959 = 100)

Jaar

1959
1960
1961

100
104,11
108,51

periode 1953-1959 en dat als vrij laag kan worden beschouwd.
De arbeidsproduktiviteit steeg in de periode 1959 tim 1961 slechts
met 1,5 procent per jaar.
Een confrontatie van arbeidsaanbod en vraag naar arbeid treft
men aan in tabel 16.
TABEL
16
Beroepsbevolking=, werkgelegenheid'' en werkloosheid, 1959 tim 1961 (x

Jaar

1959
1960
1961
jaarlijkse procentuele toeneming
in de periode
1959-1961

I

2

Totale beroepsbeuolking3

Werkloosheid

69·394
70.612
71.603

3
Totaal aantal bezette
arbeidsplaatsen3

1000)

1Kolom 2 in
% van kolom

I

65.581
66.681
66.796

0,92

Uit tabel 16 blijkt, dat de beroepsbevolking in de particuliere
sector steeg van 69.394.000 in 1959 tot 71.603.000 in 1961, d.i. een
jaarlijkse toename van 1,58 procent. Ret aantal bezette arbeidsplaatsen steeg van 65.581.000 in 1959 tot 66.796.000 in 1961 en
nam dus slechts toe met 0,92 pro cent per jaar.
Als gevolg van deze ontwikkeling was er voor 45 procent van de
aanwas van de beroepsbevolking in de periode 1959-1961 geen
1
2
8

Berekend op basis van gegevens van het Federal Reserve Bulletin.
Exclusief degenen, die werkzaam zijn in de overheidssector.
Bron: Bureau of Labor Statistics.
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arbeidsplaats beschikbaar en voorzover meer dan 55 procent van
de nieuwelingen in het arbeidsproces werd opgenomen, moet dit
zijn gegaan ten koste van de werkgelegenheid van de reeds aanwezige beroepsbevolking, in welke groep de werkloosheid reeds
hoog was. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking
bedroeg de werkloosheid in genoemde jaren resp. 5,5, 5,6 en 6,7
procent.
Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat zich in de V.S.
in de periode 1959-1961 slechts een geringe stijging van het prijsniveau heeft voorgedaan. De groei in het nationaal produkt en de
werkgelegenheid, welke men moest opofferen om deze situatie van
betrekkelijk stabiele prijzen te realiseren, was echter aanzienlijk.
Dit wijst er op - zoals in hoofdstuk I werd uiteengezet - dat de door
institutionele factoren - met name de activiteit van pressiegroepenuitgeoefende opwaartse druk op het prijsniveau nog altijd zeer
sterk is.
Ten besluite van dit hoofdstuk zullen wij de opvattingen van een
tweetal auteurs - BAILEYen SELDEN- bespreken, die een geheel
andere interpretatie geven van het inftatieproces in de Amerikaanse
economie in dejaren 1955-1957, dan hierboven door ons naar voren
werd gebracht.

§ 7 DE INTERPRETATIE VAN DE INFLATIE IN DE PERIODE
1955-1957
DOOR BAILEY EN SELDEN
Een geheel andere opvatting ten aanzien van de betekenis van de
pressiegroepen voor de inftatie in de Amerikaanse economie, treft
men aan bij BAILEYin diens artikel "Administered prices in the
American economy". 1
Uitgangspunt voor BAILEY'sbeschouwingen zijn de opvattingen
van GARDINER
MEANS,een van de meest bekende schrijvers op dit
gebied. Means legt er de nadruk op, dat het verschijnsel van de
"administered prices" nog geenszins behoeft te wijzen op een onvoldoende concurrentie alsmede op een zodanige monopoliegraad,
dat van excessieve winstmarges en uitbuiting van de consument
sprake zou zijn. Niettemin kan, aldus Means, reeds een zeer beperkte en ogenschijnlijk onschuldige monopoliegraad - mits het
verschijnsel van de monopolistische concurrentie maar voldoende
verbreid is over een groot aantal ondernemingen in de bedrijfstak
lVLBAILEY, Administered prices in the american economy, in: J oint Economic
Committee, Compendium on the relationship of prices to economic stability
and growth, U.S. Government Printing Office, Washington, 1958, pp. 89-105.
1
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of over een groot aantal bedrijfstakken - tot gevolg hebben, dat
een afnemende vraag zich manifesteert in dalende prod uktie en
werkgelegenheid bij onveranderde prijzen in plaats van in een
dalend prijsniveau bij onveranderde produktie. De overheidspolitiek zou er, volgens Means, dan ook op gericht moeten zijn,
middels een beperking van de invloed van de ondernemers op het
vaststellen van de prijzen, de concurrentie te bevorderen.
BAILEYkeert zich tegen deze opvattingen. In de eerste plaats is,
volgens hem, niet bewezen, dat het verschijnsel van de "administered prices" zodanig verbreid zou zijn en dat deze prijzen zo star
zouden zijn, dat overheidsingrijpen in de prijsvorming gerechtvaardigd is. In de tweede plaats is, zegt BAILEY,geenszins aangetoond, dat de monopoliegraad in de Amerikaanse economie van
dien aard is, dat daardoor een voor het publiek schadelijke "overpricing" zou ontstaan op zodanige schaal en van zodanige betekenis, dat ingrijpen - anders dan door anti-trust maatregelen of
conventionele instrumenten van fiscale en monetaire aard, dus
bijv. door loon- of prijspolitiek - gemotiveerd zou zijn.
Wat de prijsstarheid betreft, merkt BAILEYop, dat er vaak een
aanzienlijk verschil is tussen de officiele, gepubliceerde prijzen en
de werkelijke prijzen, welke laatste meestallager zijn als gevolg van
kortingen aan de client gegeven. Deze kortingen en daardoor ook
de netto-prijzen fluctueren van dag tot dag, terwijl de gepubliceerde prijzen gedurende weken of maanden onveranderd blijven. In dit
verband oefent Bailey kritiek uit op MEANS,die zijn beschouwingen
baseert op de B.L.S.-index, die slechts de vrij sporadische schommelingen in de officiele prijzen registreert in plaats van de veel
frequenter fluctuaties van de actuele prijzen en die daardoor, voJgens BAILEY,tot verkeerde conclusies komt met betrekking tot de
prijsstarheid, die in feite nogal mee zou vallen.
Ook de theorie van het oligopolie vertoont, volgens BAILEY,gebreken en verschaft geen geschikte basis om te beoordelen of de
prijzen voldoende gevoelig zijn. In de theorie van het oligopolie
wordt gewoonlijk gesteld, dat de oligopolist bij een teruggang van de
vraag aarzelend staat tegenover prijsverlagingen, omdat daardoor
ook bij de concurrenten prijsverlagingen worden uitgelokt, welke
kunnen leiden tot desastreuze concurrentie en afbraakprijzen. Deze
redenering is echter, zegt BAILEY,niet sluitend, tenzij aannemelijk
gemaakt kan worden, dat iedere ondernemer in de bedrijfstak er op
kan vertrouwen, dat de klan ten, die hij - door niet tot prijsverlaging
over te gaan - buiten de deur houdt, niet terecht kunnen bij andere
ondernemers, die tot prijsconcessies bereid zijn. Indien echter "a
firm has serious doubts on this score, as well it might, and if the
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current sales and price situation is such that the firm is very anxious
to secure the additional trade, it will be sorely tempted to offer the
concession. The effect of "oligopoly" will then be that the firm will
request that the customer not shout from the housetops about the
concession given." 1
De verleiding om op deze wijze tot niet openlijke prijsverlaging
over te gaan, zal zich volgens BAILEY voordoen, zodra de variabele
kosten per eenheid meer-produkt lager zijn dan de prijs. Naarmate
de ondernemer er beter in slaagt zijn afzet ten koste van die van zijn
concurrenten te vergroten, zal hij - zolang de prijs maar hoger is
dan de marginale kosten - een groter deel van zijn vaste kosten
goedmaken. Met name kleinere ondernemingen zullen vermoedelijk
minder star aan hun prijzen vasthouden dan grotere ondernemingen
en sneller tot prijsverlaging overgaan, wanneer zij daarmede een
aanzienlijke vergroting van hun afzet kunnen realiseren. Ret gevolg
is, dat niet-openlijke prijsverlagingen te verwachten zijn, telkens
zodra het "natuurlijke" prijsniveau lager is dan het actuele prijsniveau en net zo lang totdat er evenwicht is tussen deze twee.
Iedere poging van de grotere ondernemingen om hun hogere prijzen
te handhaven, heeft tot resultaat, dat zij een gedeelte van hun afzet
aan de kleinere ondernerningen moeten afstaan; de grote ondernemingen krijgen geen gelegenheid om deze verliezen weer ongedaan te maken in de hoogconjunctuur en zo lopen zij het risico
langzamerhand terrein te moeten verliezen en van hun plaats van
grootste onderneming te worden verdrongen, indien zij de markt
niet op de voet volgen. Dit gedragspatroon is volgens BAILEY
duidelijk waarneembaar in de sector van de non-ferro metalen:
in een flauw gestemde markt, proberen de kleine ondernemingen
door prijsverlaging hun afzet te vergroten, waardoor de grotere
ondernemingen worden gedwongen om - zij het met een zekere
traagheid en tegenzin - te volgen. Aileen door hun prijzen af te
stemmen op de marktverhoudingen konden de grote ondernemingen hun marktaandeel behouden.
Ofschoon de genoteerde prijzen niet star zijn, weerspiegelen zij
toch niet geheel de fluctuaties van de werkelijke prijzen. Ret toestaan van kortingen, reeds gebruikelijk in een normale markt,
neemt aanzienlijk toe in een dalende markt. "In a nutshell", concludeert de schrijver, "in this market generally recognized to be
competitive, we can see a certain amount of oligopolistic protestation alongside truly competitive pricing." 2
1
2
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Dat kortingen worden verleend, terwijl de officiele prijzen nagenoeg niet veranderen, is een zaak, die algemeen wordt erkend,
behalve door de grote ondernemingen zelf, betoogt BAILEYverder.
Dit leidt tot de ironische situatie, dat de grote ondernemingen in
bedrijfstakken, die in wezen gekenmerkt worden door feUe mededinging, zich een vloed van kritiek en het epitheton "monopolie"
op de hals halen, doordat zij hun werkelijke prijspolitiek hardnekkig geheim houden. Dat de grote ondernemingen dit gedragspatroon volgen, komt, omdat " ... they are so convinced that oligopoly theory ought to be true and applicable to their own situations,
and they so wish they could price like oligopolists, that they talk
like oligopolists while they price like competitors." 1
Bailey heeft getracht de door hem geponeerde theorieen statistisch te toetsen; hiertoe heeft hij o.m. voor de staalsector voor de
periode 1912-1940 onderzocht in hoeverre de index van de officiele
prijzen een andere ontwikkeling vertoonde dan de index van de
werkelijke prijzen. Zowel de officiele (zgn. "reported prices") als
de werkelijke prijzen (zgn. "mill net yield") zijn exclusief transportkosten. In het eerste geval zijn echter de door de verkoper in rekening
gebrachte transportkosten buiten beschouwing gelaten, zodat de
officiele prijzen de prijzen af "basing-point" weergeven, terwijl de
"mill net yield" gelijk is aan de verkoopprijs minus de werkelijke
transportkosten. Voorzover de werkelijke transportkosten dus hoger
zijn dan de in rekening gebrachte vrachttarieven, zuUen dan ook de
werkelijke staalprijzen ("mill net yield") lager liggen dan de
officiele "quoted prices". Andere factoren, die een verlaging van de
werkelijke prijs ten opzichte van de officiele prijs veroorzaken, zijn:
(a) kortingen voor contant;
(b) kortingen voor kwantiteit (rabat) ;
(c) kortingen voor kwaliteit.
Factoren, welke een verhoging van de actuele prijs ten opzichte
van de officiele prijs veroorzaken, zijn:
(a) prijsverhogingen voor speciale afwerking, kwaliteit, grootte,
temperatuurbehandeling enz.;
(b) prijsverhogingen voor kleine hoeveelheden.
Uit BAILEY'Sstatistisch onderzoek blijkt, dat beide prijsindices
nauwkeurig het patroon van de conjunctuurbeweging volgen:
stijgend in de hausse en dalend in de neergaande fase van de conjunctuur. Verder blijkt, dat de index van de officiele prijs voor de
meeste jaren in het waargenomen tijdvak hoger ligt dan de index
van de werkelijke prijzen. Dit verschijnsel deed zich met name voor
1
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in de opgaande conjunctuurfase en de hausse, ofschoon het ook
voor bepaalde neergaande conjunctuurfasen - zij het in minder
sterke mate - kon worden waargenomen.
De interpretatie, welke BAILEYhieraan geeft, is, dat "generally
on a rising market the quoted or "hoped for" base price shot up
far above and ahead of the prices actually received", 1 daarmede
suggererend, dat de concurrentie op de staalmarkt ook in de hoogconjunctuur zo fel was, dat belangrijke kortingen aan de afnemers
moesten worden gegeven, zodat de prijsverwachtingen - tot uitdrukking komend in de index van de officiele prijzen - slechts ten
dele werden gehonoreerd. Ofschoon het ons inziens denkbaar en
goed mogelijk is, dat in een opgaande conjunctuurfase en in de
hausse kortingen worden gegeven, blijft het toch een vreemde zaak
- waarvoor Bailey geen verklaring geeft - dat deze kortingen juist
in de hoogconjunctuur zouden toenemen en daardoor in deze
conjunctuurfase hoger zouden liggen dan in period en van neergaande conjunctuur. Dit is nl. de conclusie, die men uit de analyse
zou moeten trekken, indien men er vanuit gaat, dat de geconstateerde veranderingen in het ecart tussen officiele prijs en actuele
prijs slechts de wijzigingen in de toegestane kortingen weerspiegelen.
Men zou eerder verwachten, dat in een dalende conjunctuur de
fellere concurrentie tot grotere kortingen noopt, een opvatting,
waartoe ook BAILEYneigt, blijkens zijn opmerking - even voordat
hij tot de statistische analyse overgaat - dat ". . . discounting is
common in a normal market, rife in a weak one and negative when
supplies are tight". 2 De suggestie dringt zich dan ook op, dat het
inzicht in het werkelijke verloop van de prijsconcessies - en daarmede in de mate van concurrentie - wordt verstoord, doordat er
nog andere factoren van invloed zijn geweest op de discrepantie
tussen officiele en werkelijke prijzen. In het voorgaande werd er
reeds op gewezen, dat uit de definitie van de prijsindices volgt, dat
de werkelijke staalprijzen ("mill net yield") in verhouding tot de
officiele prijzen des te lager zullen zijn, naarmate de werkelijke
transportkosten groter zijn.
Aangezien het waarschijnlijk is, dat de transportkosten in de
hausse stijgen, is het heel goed mogelijk, dat het in de hausse geconstateerde ecart tussen de index van de officiele en die van de
actuele prijzen aan de gestegen transportkosten moet worden toegeschreven. Als gevolg hiervan is het, zoals gezegd, niet meer
1
2

t.a.p. p. 94.
t.a.p. p. 93.

96

mogelijk na te gaan in hoeverre de marge tussen de beide indices
beinvloed is door de mate van concurrentie en de hiermede samenhangende prijsconcessies in de vorm van kortingen, waardoor ons
inziens de gehele analyse wankel wordt.
Behalve ten aanzien van de gebezigde methode zijn er nog andere
bezwaren in te brengen tegen BAILEY,n1. met betrekking tot de
wijze, waarop hij de verkregen resultaten hanteert. Uit het feit,
dat uit de analyse blijkt, dat de stijging van de werkelijke prijzen
in de hausse achter blijft bij die van de officiele prijzen, concludeert
BAILEYn 1. dat "the rise of steel prices of July 1957 was largely
fictitious't.! Deze conclusie is ons inziens - nog afgezien van de
vraag of het geoorloofd is gevolgtrekkingen ten aanzien van de
prijzen in 1957 te baseren op de resultaten van een analyse, welke
zich uitstrekt over de periode 1912-1940 - onhoudbaar. De sterkere
stijging van de index van de officiele prijzen in vergelijking met die
van de actuele prijzen leidt er hoogstens toe, dat men de inflatie
enigszins overdrijft, indien men zich baseert op de eerste index, niet
dat de inflatie "largely fictitious" zou zijn. De inflatie in de staalprijzen in 1957 was nl. zo excessief, dat zelfs na benedenwaartse
herziening van de index in verb and met het niet geheeljuiste beeld,
dat deze geeft, nog een aanzienlijke mate van inflatie overblijft.
Bovendien verschaft BAILEY'Sanalyse geen inzicht in een eventuele prijsstarheid in de staalsector en andere oligopolistische bedrijfstakken. Weliswaar werd door hem aangetoond, dat beide
prijsindices stijgen in de hausse en dalen in de baisse en dus het
conjunctuurpatroon nauwgezet volgen, maar daarmede is nog niet
aangegeven, welke invloed de machtspositie van de ondernemingen
op de prijsfluctuaties heeft gehad. Vandaar dat BAILEYheeft getracht verder bewijsmateriaal voor zijn theorieen te vergaren. Hij
meent dit te kunnen putten uit onderzoekingen van Neal, Thorp en
Crowder, waarin zou zijn aangetoond, dat het verschil in prijsflexibiliteit tussen de bedrijfstakken bijna volledig kan worden verklaard uit een verschillend kostenverloop, terwijl de mate van bedrijfsconcentratie nagenoeg geen invloed zou hebben op de rigiditeit van de prijzen. Zo zou 80 tot 90 pro cent van de prijsfluctuaties
van 1929 tot het dieptepunt van de depressie veroorzaakt zijn door
varia ties in de kosten, terwijl er nagenoeg geen, of een verwaarloosbare, samenhang zou zijn met de mate van bedrijfsconcentratie.
Het komt ons voor, dat deze onderzoeken te ver in het verleden
liggen en de resultaten ervan derhalve geen betrouwbare indicatie

1
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opleveren ten aanzien van het verband tussen machtsconcentratie
en prijsflexibiliteit in de huidige periode.
Bovendien brengt BAILEYzelf enkele kwalificaties aan, welke de
waarde van de conclusies enigszins reduceren. Zo wijst hij er bijv.
op, dat de classificatie van de produkten in het onderzoek tamelijk
ruw is, waardoor veranderingen in de "product mix" invloed hebben op de grootte van de concentratiepercentages.! Een ander bezwaar is, dat de nationale concentratieverhoudingen niet steeds
een getrouwe weerspiegeling geven van de mate van bedrijfsconcentratie op de regionale markten.
Belangrijker dan dit alles lijkt ons nochtans de opmerking van
Bailey, dat " ... all this does not deny, that a monopolist may have
sensitive prices like every one else, and that he may, nevertheless,
suffer a smaller drop in profits during bad times than do other
sellers." 2 Hij acht evenwel de actuele betekenis van deze theoretische mogelijkheid gering, daar hij van mening is, dat het probleem
van te hoge prijzen op lange termijn non-existent is. Ret gevolg van
"overpricing" zal nl. zijn, dat de huidige ondernemers in de verleiding komen hun produktie uit te breiden, terwijl ook nieuwe
producenten tot een vergroting van het aanbod en de concurrentie
zullen bijdragen. Vandaar dat een monopolie of kartel, dat probeert de prijzen op te vijzelen boven hun "natuurlijk" niveau, zijn
eigen graf graaft, tenzij het er op effectieve wijze in slaagt het aanbod krap te houden. Een effectieve beperking van de produktie is
echter zonder overheidshulp niet mogelijk, meent Bailey, al erkent
hij, dat " ... even in the United States, where collusive agreements
and the like are especially difficult to police and maintain, there
have been some successes, costly to the public." 3
Ons inziens verwaarloost BAILEY,dat er vaak technische en
financiele barrieres zijn, welke het toetreden van nieuwe ondernemingen aanzienlijk belemmeren en daarmede de mogelijkheid
tot produktie-expansie en vergrote concurrentie - zo niet op de

1 Hetzelfde bezwaar kan ook worden ingebracht
tegen de methode welke het
Joint Economic Committee ter zake heeft gebezigd. Ook mer blijkt het getal, dat
de concentratieverhouding in de bedrijfstak weergeeft, een gewogen gemiddelde
van de concentratiepercentages
in de verschillende bedrijfsklassen waaruit de
bedrijfstak is samengesteld, waarbij het aandeel van de resp. bedrijfsklassen in
de totale produktie van de bedrijfstak als gewichtscoefficient fungeert. Ook hier
geldt derhalve, dat de mate van bedrijfsconcentratie een functie is van het produktenassortiment van de bedrijfstak. Zie: Joint Economic Committee, Staff
report on employment, growth and price levels, p. 149.
2 t.a.p. p. 98.
S t.a.p. p. 100.
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lange, dan toch op de middellange termijn - aanmerkelijk kunnen
beperken.
Ook SELDEN analyseert in zijn artikel "Cost-push versus demandpull inflation, 1955-1957"1 de aard van de inflatie, die zich in de
periode 1955-1957 in de V.S. heeft voorgedaan.
Hij meent, dat de "cost-push" theorieen geen adequate verklaring voor het inflatieproces in genoemde periode kunnen verschaffen.
Uitgangspunt voor Seldens analyse is de "velocity theory of
money", zoals die ontwikkeld is door de Chicago school, waarvan
Milton Friedman een van de belangrijkste representanten is. 2 De
"velocity" -analyse is gebaseerd op de toepassing van de orthodoxe
vraagtheorie op monetair terrein, waarbij de reele kasvoorraad per
eenheid produkt (de reciproque van de omloopsnelheid van het
geld) als een goed wordt beschouwd, waarnaar vraag wordt uitgeoefend. Een daling (toeneming) van de gevraagde "hoeveelheid"
kasvoorraad per eenheid produkt leidt tot een stijging (afname)
van de omloopsnelheid van het geld. De vraag naar reele kasvoorraden kan men analyseren in de gebruikelijke termen; zij is afhankelijk van de prijs van het goed (de reele kasvoorraad), de
prijzen van concurrerende goederen, het inkomen, de preferenties
en de verwachtingen, die men heeft ten aanzien van de toekomst.
De "prijs" van de reele kasvoorraad per eenheid produkt bestaat
uit de "opportunity" kosten, die een uitdrukking vormen voor de
opbrengsten, die een alternatieve aanwending van het geld (bijv.
beleggen) zou hebben opgeleverd.
De inkomenselasticiteit van de vraag naar geld heeft op lange
termijn een waarde groter dan een: een permanente stijging van het
reele inkomen per hoofd leidt dus tot een grotere vraag naar kasvoorraden en dientengevolge tot een lagere omloopsnelheid.
Een verandering in de preferenties met betrekking tot de vraag
naar geld kan zich voordoen als gevolg van een herverdeling van
het inkomen of als gevolg van "cash-economizing innovations".
De verwachtingsfactor is belangrijk voor de verklaring van kortetermijn fluctuaties in de omloopsnelheid. De verwachtingen ten
aanzien van de toekomstige waarde van het geld spelen hierbij een
belangrijke rol, terwijl cyclisch met name de rendementsverwachtingen van de ondernemers van belang zijn. Een toeneming van de
"marginal efficiency of capital" bij een stabiel renteniveau zal de
R. SELDEN, Cost-push versus demand-pull inflation, '955-1957, The Journal
Political Ecorwmy, februari 1959.
2 Zie: MILTON FRIEDMAN, The quantity theory of money: a restatement,
in:
Studies in the quantity theory of money.
1
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vraag naar reele kasvoorraden doen afnernen en de ornloopsnelheid
dienovereenkomstig doen stijgen.
Aangezien een inflatie zich slechts kan effectueren via een vergroting van de geldhoeveelheid of van de ornloopsnelheid, gaat
Selden na in hoeverre kostenstijgingen in de periode 1955-1957
voor een wijziging in een van deze grootheden verantwoordelijk
kunnen worden gesteld; in hoeverre er m.a.w. sprake was van een
"cost-push". Daar de geldhoeveelheid in genoemde periode praktisch niet is toegenomen, behoeft dus slechts de eventuele invloed
van de kostenstijging op de omloopsnelheid te worden onderzocht.
In de eenvoudigste versie van de "cost-push" theorie wordt aangenomen, dat de omloopsnelheid zich autornatisch stelt op de
waarde, die vereist is orn met de gegeven geldhoeveelheid het autonoom bepaalde transactievolurne te financieren.
Overeenkomstig deze hypothese stijgen de prijzen rnet name daar
waar zich sterke kostenstijgingen voordoen. De moeilijkheid is,
volgens SELDEN,het vinden van een criterium aan de hand waarvan
kan worden uitgemaakt of een prijsstijging "cost-induced" dan wel
"demand-induced" is. Men zou kunnen stellen, dat in het eerste
geval prijsstijging gepaard gaat met werkloosheid, waar in het
tweede geval de prijsstijging gepaard gaat met een stabiel of toenernend werkgelegenheidsniveau. Er dient echter, aid us SELDEN,
gewezen te worden op een cornplicatie, die dit criteriurn rnin of
rneer ondeugdelijk rnaakt. "Cost push" en "demand pull" kunnen
nl. tegelijkertijd optreden, waardoor het negatieve effect op de
werkgelegenheid uitgaande van de kosteninflatie kan worden gecornpenseerd door het positieve effect op de werkgelegenheid uitgaande van de bestedingsinflatie.
De veronderstelling, dat kostenstijging geleid heeft tot vergrote
omloopsnelheid via een expansie van het volume "near rnoney"
wordt eveneens door de auteur verworpen. Weliswaar nam zowel
het absolute volume van de "money substitutes" als de verhouding
van deze tot de geldhoeveelheid toe, maar, zegt SELDEN,"there is no
basis for attributing these changes to cost pressures".
Nu heeft SMITHduidelijk aangetoond, dat een vergroting van de
hoeveelheid "near money" aileen dan een vergroting van de ornloopsnelheid teweeg zal brengen en dus een inflatoir effect zal hebben,
wanneer er sprake is van een verschuiving van direct opvraagbare
banktegoeden naar zgn. "intermediary claims". 1
SMITHverwerpt deze mogelijkheid voor de periode 1955- 1957,
WARREN L. SMITH, Financial intermediaries and monetary controls, The
Quarterly Journal of Economics, 1959. De opvattingen van SMITH zullen nog nader
ter sprake komen in hoofdstuk V.
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wegens het ontbreken van een empirische correlatie tussen schommelingen in de rentevoet en de mutaties in genoemde vorderingen.!
Zou men niettemin van mening zijn, dat het verband tussen stijging
van de rentevoet en omzetting van primaire in secundaire liquiditeiten aanwezig is, dan zal men om de "cost push" als verklaringshypothese te kunnen uitbannen, moeten aantonen, dat aan de
vergrote kredietvraag, die tot rentestijging heeft geleid geen kostenstijgingen ten grondslag lagen. Dit laatste heeft SELDEN niet aangetoond.
Nog een andere hypothese, die door SELDEN wordt besproken,
luidt, dat kostenstijging in genoemde periode de omloopsnelheid
van het geld heeft vergroot via een verandering van de preferenties.
De "cost push" -theorieen onder dit hoofd zijn te splitsen in twee
categorieen, De ene categorie stelt, dat veranderingen in de kosten
een herverdeling van het inkom en kunnen bewerksteIligen ten
gunste van groepen, die kleine kasvoorraden aanhouden, waardoor
de gewogen gemiddelde kasvoorraad per tijdseenheid kleiner wordt.
De tweede categorie benadrukt de invloed van een hoog renteniveau
op de ontwikkeling van de geldmarktgebruiken.
Op grond van een sectorale analyse van de omloopsnelheid,
waaruit bleek, dat de toeneming van de omloopsnelheid van het in
de consumptieve sfeer bestede geld geringer was dan de gemiddelde
stijging van de omloopsnelheid in aIle sectoren, concludeert SELDEN
- dit keer ons inziens terecht - dat de eerste opvatting dient te worden verworpen.
De reeds genoemde theorie, die stelt, dat een verhoging van het
renteniveau de ontwikkeling van nieuwe geldmarktgebruiken
stimuleert - waardoor de bestaande geldhoeveelheid intensiever
wordt benut en de behoefte aan kas gereduceerd 2 - legt op zichzelf
geen verband tussen kostenstijging en omloopsnelheid tenzij men de
kostenverhoging weer als uiteindelijke oorzaak 3 van de rentestijging
mag beschouwen. Dat de rentestijging in de periode 1955-1957
1 Wel was er sprake van een omzetting van girale saldi in termijndeposito's
bij
handelsbanken, maar hiervoor kan geen redelijke verklaring worden gegeven.
De op termijndeposito's vergoede rente lag nl. aanzienlijk beneden de rente die
werd vergoed op spaarbanksaldi. (Zie Hoofdstuk V, p. 185).
2 Zie WARRENL. SMITH, On the effectiveness of monetary policy, American Economic Review, september 1956; HYMANP. MINSKY,Central banking and money
market changes, Quarterly Journal of Economics, mei 1957.
3 De redenering hierbij is, dat kostenverhogingen een grotere behoefte aan kapitaal doen ontstaan en zo tot een grotere kredietvraag leiden; de grotere kredietvraag - eventueel in combinatie met een restrictieve monetaire politiek - leidt
vervolgens tot rentestijging, die weer een vergroting van de omloopsnelheid tot
gevolg heeft.
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niet veroorzaakt is door kostenverhogingen is door SELDENniet
aangetoond.
De door SMITHen MINSKYontvouwde gedachten met betrekking
tot de stimulerende invloed van rentestijgingen op nieuwe ontwikkelingen op financieel terrein, worden door SELDENbestreden.
Ofschoon hij toegeeft, dat "there is some plausibility to the idea
that necessity is the mother of invention", is hij toch van mening,
dat "this hypothesis should be tested against the broad sweep of
history and not simply for a two or three year period". Het structurele argument van SELDEN,dat de omloopsnelheid een trendmatige daling vertoont - waarbij hij wijst op de stijging van het
reeel inkomen, de toenemende integratie van het productieproces is ons inziens hier niet op zijn plaats, aangezien SMITHen MINSKY
geen structurele maar een conjuncturele analyse van de omloopsnelheid geven.

SAMENVATTING
Samenvattend kunnen we concluderen, dat de economische situatie
van de V.S. in de periode 1947-1958 gekenmerkt werd door inflatie,
gepaard gaande met aanzienlijke werkloosheid, hetgeen - zie de
in hoofdstuk I behandelde theorie van BOWEN- als een symptoom
mag worden beschouwd voor een sterke door pressiegroepen uitgeoefende opwaartse druk op het prijsniveau.
Een analyse van de inftatie in de drie industriele bedrijfstakken,
waar zich sedert 1947 de sterkste prijsstijgingen voordeden, wees
uit, dat de inftatie in de staalsector grotendeels voor rekening komt
van de macht van de pressiegroepen, dat in de bouwsector zowel
de pressiegroepen als de gunstige vraag verantwoordelijk waren
voor de prijsstijgingen, terwijl de inftatie in de machine-industrie
praktisch geheel veroorzaakt werd door de ontwikkeling van de
vraag. Ofschoon uit een en ander voIgt, dat de betekenis van de
pressiegroepen voor de inftatie van industrietak tot industrietak
verschillend is, wijst niettemin de globale prijs- en werkgelegenheidsanalyse er op, dat de door pressiegroepen uitgeoefende inflatoire druk in het algemeen zeer sterk moet zijn geweest. Vandaar
dat door ons nader werd ingegaan op het door het Joint Economic
Committee voor de industriele sector verrichte empirische onderzoek naar de factoren die de machtspositie van de pressiegroepen
bepalen. Uit dit onderzoek bleek, dat de loonsverhogingen positief
zijn gecorreleerd met de winstgevendheid van de bedrijfstak en
negatief gecorreleerd met de intensiteit van de concurrentie op de
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afzetmarkt. Verder bleek - iets waarop in het rapport van het
Joint Economic Committee niet wordt gewezen - dat de mate
waarin de zwakke (d.w.z. de door een geringe winstgevendheid en
sterke concurrentie gekenmerkte) bedrijfstakken in staat waren de
loonsverhogingen van de sterke (d.w.z. de door een grote winstgevendheid en geringe concurrentie op de afzetmarkt gekenmerkte)
bedrijfstakken na te volgen, afhankelijk is van het conjuncturele
klimaat. Bovengenoemde bevindingen zijn in overeenstemming
met de theorie van SCHLESINGER
(zie hoofdstuk II); vandaar dat het
door het Joint Economic Committee verrichte onderzoek, ons inziens, kan worden gezien als een empirische test en bevestiging van
SCHLESINGERS
theorie.
In de dienstensector bing de inflatie samen met zeer specifieke
factor en ; zo werd de prijsstijging voor medische diensten hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort aan geschoold medisch personeel. De prijsstijging voor diensten, die slechts een geringe scholing vereisen, hield vermoedelijk verb and met het feit, dat de loonsverhogingen niet voldoende door stijging van de arbeidsproduktiviteit werden opgevangen.
Wat de landbouwsector betreft, zij erop gewezen, dat de dalende
tendentie van de landbouwprijzen, welke in de periode 1947-1958
kon worden waargenomen, de algemene inflatiebeweging enigszins
heeft gematigd.
De economische ontwikkeling in de V.S. in de periode 1959
tim 1961 vertoont nagenoeg hetzelfde beeld als die van de periode
1947 tim 1958, nl. prijsstijging gecombineerd met werkloosheid.
Met name de kosten van levensonderhoud, de prijzen van overheidsdiensten en van de bouwnijverheid vertoonden een sterke stijging.
Ten besluite van dit hoofdstuk werden enige kritische beschouwingen gewijd aan de door BAILEYen SELDENgegeven interpretatie
van de inflatie in de periode 1955-1957.
BAILEYminimaliseert de betekenis van de inflatie door er op te
wijzen, dat de werkelijke prijsverhogingen geringer zijn dan de
officiele, gepubliceerde prijsverhogingen. De statistische methode
die BAILEYhanteert is echter niet geschikt om zijn stelling te bewijzen.
Ook SELDENanalyseert de aard van de inflatie die zich in de
periode 1955-1957 in de V.S. heeft voorgedaan. Hij meent, dat de
"cost-push" -theorieen geen verklaring voor het inflatieproces in
genoemde periode kunnen verschaffen. Wij condudeerden, dat de
verwerping van de "cost-push"-hypothesen door de auteur niet op
een deugdelijke argumentatie is gebaseerd.
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IV

BESCHOUWINGEN
OVER F ACTOREN,
DIE NAAST DE ECONOMISCHE
POLITIEK
EEN
REM OP DE INFLATIE
KUNNEN UITOEFENEN

INLEIDING

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de bij inflatie
te voeren economische politiek, zal in dit hoofdstuk worden onder
zocht of er behalve economische maatregelen nog andere remmen
tegen de in£latie kunnen zijn.
De vraag, die hier aan de orde wordt gesteld, is m.a.w. of er
"natuurlijke" barrieres werkzaam zijn, waardoor ook bij een elastische geldvoorziening aan een loon-prijsspiraal een halt wordt
toegeroepen. Onder een elastische monetaire politiek wordt in het
navolgende verstaan een situatie, waarin de monetaire autoriteiten
onder alle omstandigheden aan een toenemende maatschappelijke
geldbehoefte tegemoet komen, dus zonder tot renteverhoging of
kredietrantsoenering over te gaan.
Prima facie zou men geneigd zijn de hierboven opgeworpen
vraag ontkennend te beantwoorden en alleen aan een restrictieve
monetaire politiek betekenis voor het afremmen van de inflatie
willen toekennen. Zolang immers de monetaire autoriteiten bereid
zijn, hogere kosten en prijzen veroorzaakt door een beloningsinflatie 1te"ratificeren" doorvoor de nodige uitbreidingvan de geldhoeveelheid te zorgen, lijkt niets een loon-prijsspiraal in de weg te staan.
De vraag rijst, of deze conclusie ook gehandhaafd kan worden,
indien men ervan uitgaat, dat: I. de vraagelasticiteit van arbeid ten
opzichte van een loonsverhoging groter is dan nul 2 ; 2. het gedrag
van de economische subjecten gekenmerkt wordt door geldillusie,
als gevolg waarvan niet het gehele additionele beschikbare inkomen wordt besteed."
1 Eenvoudshalve zullen wij in de analyse uitgaan van een loonkosteninfiatie en
het probleem van de "profit-push" laten rusten.
2 De elasticiteit is positief gedefinieerd, zie formule (I), p. 107.
3 Er zijn nog andere "natuurlijke"
barrieres, die een automatische transformatie
van beschikbaar in besteed inkomen kunnen verhinderen en daardoor een depressief effect kunnen uitoefenen, ook bij een elastische geldvoorziening. Op deze
factoren zal verderop in deze paragraaf nog nader worden ingegaan.

4
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Om na te gaan tot welke conclusies deze twee veronderstellingen
tesamen met die van een elastische geldvoorziening leiden, zullen
wij gebruik maken van de analyse van HOLZMAN.1 HOLZMANstreeft
met zijn analyse een ander doel na dan wij. Hij beoogt n1. met zijn
analyse een duidelijk onderscheid te maken op macro-economisch
niveau tussen "cost-push" en "demand-pull"
inftaties alsmede de
interrelaties tussen beide aan te tonen. Nadat hij een aantal onderscheidingscriteria voor beide inftatiesoorten de revue heeft laten passeren, meent hij dat het werkloosheidscriterium
gehanteerd moet
worden, omdat dit het meest operationeel is. Symptomatisch voor
een "cost-push" inflatie is in deze gedachtengang het simultaan
optreden van werkloosheid en prijsstijging; symptomatisch voor
een "demand pull" is een stabiel blijvende of toenemende werkgelegenheid bij stijgend prijsniveau. HOLZMANpast vervolgens de verkregen inzichten toe bij de analyse en verklaring van de werkelijkheid. Constateert hij bijv. een stijgend prijsniveau bij toenemende
werkloosheid, dan besluit hij tot de aanwezigheid van "cost push".
Nog afgezien van de in hoofdstuk Igegeven beschouwingen - waarbij
werd gewezen op de moeilijkheden van begripsmatige en empirische aard, die zich voordoen bij het opsporen van de oorzaak van
de inflatie - is HOLZMANSconclusie ook nog om andere reden formeel-logisch aanvechtbaar, omdat de werkloosheid i.p.v. door de
door HOLZMANgenoemde factoren (elastische vraag naar arbeid en
geldillusie) veroorzaakt kan zijn door een restrictieve monetaire
politiek, voor welke factor in HOLZMANSmodel evenwel geen plaats
is ingeruimd, aangezien hij uitgaat van een elastisch geldstelse1.
Een en ander neemt niet weg, dat HOLZMANSanalyse zich heel goed
leent voor het door ons gestelde doel, n1. om na te gaan in hoeverre
bij een elastische geldpolitiek een beloningsinflatie in zijn ontwikkeling kan worden belemmerd door factoren als geldillusie, en een
elastische vraag naar arbeid.

§ I DE INVLOED VAN EEN KOSTENINFLATIE OP DE WERKGELEGENHEID BI] EEN WAARDE VAN DE ELASTICITEIT
VAN DE VRAAG NAAR ARBEID GROTER DAN NUL EN Bq
GELDILLUSIE
HOLZMANgaat in ZlJn analyse uit van de volgende veronderstellingen:
1

F. D.

HOLZMAN,

Inflation: cost push and demand pull, American Economic Re-

view, maart 1960.
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(a) er is een elastisch geldstelsel; (b) met de term "cost push" wordt
alleen een loonkosteninflatie aangeduid; hiermede wordt de mogelijkheid van een autonome "profit push" niet ontkend, maar de
auteur meent, dat deze laatste inflatievorm voor de Amerikaanse
economie een geringere betekenis heeft; (c) het model is geconcipieerd voor de korte-termijn analyse van de inflatie; problemen
met betrekking tot de seculaire inflatie worden niet behandeld.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van HOLZMANS analyse
lijkt het wenselijk de betekenis van de door hem gebezigde symbolen
aan te geven en - waar nodig - nader toe te lichten.
De symbol en gebezigd ter aanduiding van de variabelen en parameters hebben de volgende betekenis:
Y
= nationaal inkomen = nationale bestedingen.
W (= Nw) = nationale loonsom.
w
loonsom per werknemer per jaar.
V
totale winstinkomens.
G
overheidsuitgaven voor in het binnenland voortgebrachte
goederen en diensten.
G(w) overheidsuitgaven geinduceerd door loonsverhogingen.
G(a)
overheidsuitgaven, die autonoom zijn t.O.V. veranderingen in nationaal inkomen en lonen.
I
investeringsuitgaven voor in het binneland voortgebrachte
kapitaalgoederen.
I(w)
v' V t-l = door loonsverhogingen geinduceerde investeringen.
I(a)
investeringen, die autonoom zijn t.O.V.veranderingen in
nationaal inkomen en lonen.
X
exportwaarde van in het binnenland voortgebrachte goederen; X(w) en X(a), als bij G.
N
werkgelegenheid; LlN = N t-l - N t- 2'
P
prijsniveau.
produktievolume.
Q
m
marginale consumptieneiging (tevens marginale bestedingsneiging) van de werknemers.
v
marginale consumptieneiging van degenen, die winstinkomens genieten.
v'
marginale investeringsneiging van degenen, die winstinkom ens genieten.
v
v
v' = marginale bestedingsneiging van degenen, die
winstinkomens genieten.
e
elasticiteit van de vraag naar arbeid t.o.v. een loonsverhoging.

+
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k

d
d'
~ D

~ S

z
t

het procentuele gedeelte van de loonsverhoging, dat ten
laste van de winstinkomens wordt gebracht; I - k = het
percentage van de loonsverhoging, dat wordt doorberekend in de prijzen.
percentage van de toeneming van de effectieve vraag,
dat tot prijsverhoging leidt.
percentage van de toeneming van de effectieve vraag, dat
tot vergroting van de werkgelegenheid leidt.
~ Y - ~ S = toeneming van de inflatoire "gap" = toeneming van de effectieve vraag uit hoofde van de volumestijging.
toeneming van de "supply price" veroorzaakt door de
kosteninflatie = toenerning van de waarde van de verkochte goederen uit hoofde van prijsstijging.
(m - vk) - (I-k) (definitievergelijking).
subscript voor de tijdsaanduiding.

De variabelen, welke een nadere toelichting verdienen zijn:
e, k, d, d', men v.
De letter e geeft de elasticiteit van de vraag naar arbeid op korte
termijn weer:

e
Ii

W

Wt_l

De waarde van e is vermoedelijk tamelijk klein, aangezien de substitutiemogelijkheid tussen arbeid en andere produktiefactoren op
korte termijn gering is. HOLZMAN acht het evenwel aannemelijk,
dat de waarde van e afhankelijk is van het niveau van de werkgelegenheid, alsmede van de richting, waarin de werkgelegenheid
verandert. De vraag naar arbeid is nl. grotendeels afhankelijk van
de verwachtingen, die de ondernemers koesteren met betrekking
tot de mogelijkheid om hun produktie tegen hogere prijzen af te
zetten en dit is weer afhankelijk van de marktsituatie en van de
vraag in hoeverre het winstniveau in staat is om de loonsverhoging
geheel of gedeeltelijk te compenseren. In period en van expansie
(toenemende werkgelegenheid) zijn de winsten vermoedelijk hoog
genoeg om een gedeelte van de loonsverhoging te absorber en, maar
misschien nog belangrijker is de overweging, dat de ondernemers
op basis van gunstige toekomstverwachtingen in staat zullen zijn
hun prijzen te verhogen en hun produktie te handhaven. In perio-

den van geringe en afnemende werkgelegenheid is vermoedelijk het
omgekeerde het geval. De vraag naar arbeid is derhalve op korte
termijn inelastisch bij een hoog en stijgend werkgelegenheidsniveau
en wordt daarna tamelijk elastisch bij een laag en afnemend niveau
van werkgelegenheid en winsten.
De letter k representeert het gedeelte van de toeneming van de
loonsom, dat ten laste van de winsten komt. (r-k) is derhalve het
gedeelte van de additionele loonsom, dat in de prijzen wordt doorberekend. Ook de waarde van k wordt grotendeels bepaald door de
marktsituatie. Bij een hoog en stijgend werkgelegenheidsniveau zullen de ondernemers in staat zijn om de hele of een groot deel van de
loonsverhoging in de prijzen door te berekenen, d.w.z. k is klein.
Van de andere kant zal bij een laag of afnemend werkgelegenheidsniveau k groot zijn, daar de loonstijging dan ten laste van de winsten moet worden gebracht.
d is het gedeelte van de toegenomen effectieve vraag, dat tot
prijsverhoging leidt; d' is het gedeelte van de additionele effectieve
vraag, dat een grotere werkgelegenheid tot effect heeft. Aangenomen is derhalve, dat een toenemende vraag zowel prijs- als volumeeffecten teweeg brengt. Bij een laag werkgelegenheidsniveau nadert
d' tot een waarde, welke gelijk is aan het procentuele aandeel van
het looninkomen in het totale nationale inkomen (~)

1.

Dit wil zeg-

1 HOLZMAN motiveert dit verder niet. Een zodanige motive ring zou o.i. als volgt
kunnen luiden:
Per defini tie geld t :
d' (tl Y - tl S)
d'!::"D
tlN

Wt-I

Wt_1

Verder geldt bij constante arbeidsproduktiviteit:
!::,. N = Nt-I tl Q
Qt-I

Daar verondersteld is, dat bij een laag werkgeiegenheidsniveau een loonsverhoging geen prijsstijging tot gevoig heeft, mag men stellen:
!::"Q
tl Y
tl S = 0 en -Q
= -Y , zodat (I) en (2) resp. als volgt geschreven kunnen
t-I

t-l

worden:
tlN

d'!::,. Y

= --

(I')

Wt-I

en

tlN

Nt_l tl Y

=~~

(2')

Uit (I') en (2') voigt:
d'
=

Wt-l Nt-I
Yt-l

w.,.,

w,

=Yt-l=--Y-;

(De loonquote blijft constant omdat een stijging van de effectieve vraag slechts
volume-effecten teweeg brengt).
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gen, dat een toeneming van de effectieve vraag wel tot grotere
werkgelegenheid, maar nauwelijks tot loonsverhogingen leidt.
Naarmate de werkgelegenheid toeneemt en het stadium van volledige werkgelegenheid wordt bereikt, neemt de waarde van d' af en
nadert tot nul; een verdere toeneming van de vraag zal dan tot
prijs- en loonstijgingen leiden.
De waarde van d beweegt zich uiteraard in tegenovergestelde
richting van die van d'. Bij een laag werkgelegenheidsniveau zal
een verandering van de vraag primair volume-effecten teweeg
brengen en zal d naar I tenderen.
m is de marginale consumptieneiging van de werknemers. Verondersteld is, dat het gedrag van de economische subjecten gekenmerkt wordt door geldillusie, hetgeen wil zeggen, dat de economische subjecten hun handelingen eerder baseren op veranderingen
in de monetaire variabelen dan op veranderingen in reele grootheden.! Verder wordt door HOLZMAN
aangenomen, dat er zich geen
autonome veranderingen in de consumptie voordoen en dat de marginale investeringsneiging van de loontrekkers nul is.
De marginale bestedingsneiging van de overige inkomenstrekkers (v) en met name de marginale investeringsneiging (v') varieren
met het absolute niveau van werkgelegenheid en winsten, alsmede
met de richting waarin deze grootheden veranderen; zo zullen bij
een hoog en stijgend niveau van werkgelegenheid en inkomen de
bestedingen van de ondernemers en met name de investeringsuitgaven een stijging vertonen; van de andere kant zullen de winsten
toenemen (kostenverhogingen kunnen gemakkelijker in de prijzen
worden doorberekend), zodat het mogelijk is, dat bij een absolute
toeneming van de bestedingen der overige (niet werknemers-) groepen de verhouding van deze bestedingen tot het inkomen van genoemde groepen afneemt. Daar inkomen en bestedingen in dezelfde
richting veranderen, is het derhalve moeilijk aan te geven, wat het
netto-effect op de bestedingsquote van de genieters van winstinkomen zal zijn. Daarom neemt HOLZMAN
aan, dat constant blijft.
Het effect nu van een kosteninflatie op de werkgelegenheid kan
men zich opgebouwd denken uit drie componenten: (I) het "cost-

v

1 Bij een constante gemiddelde consumptiequote
en een procentuele prijsstijging,
die gelijk is aan de procentuele toeneming van het nominale inkomen (wat een
constant reeel inkomen impliceert) is het, zoals BOWENterecht opmerkt, irrelevant of men van de veronderstelling van geldillusie dan wel van "real income
consciousness" uitgaat; in geval van constant reeel inkomen zijn beide veronderstellingen consistent met een consumptiefunctie, die gekenmerkt wordt door een
constante gemiddelde consumptiequote.
Zie W. G. BOWEN, The wage-price
issue, pp. 330 en 33 I.
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push" -effect ; d.i. de verandering in de werkgelegenheid als het
directe gevolg van het kosteneffect van loonsverhogingen; (2) het
directe "cost-pull"-effect; d.i. de verandering in de werkgelegenheid als gevolg van een toeneming van de effectieve vraag, welke
op zijn beurt veroorzaakt wordt door een herverdeling van het inkomen ten gunste van de loontrekkers; (3) het indirecte "cost-pull"effect; hieronder worden verstaan de mutaties in de werkgelegenheid, welke te beschouwen zijn als het resultaat van door loonsverhogingen geinduceerde veranderingen in investeringen, export en
overheidsuitgaven.
De invIoed van elk der drie genoemde factoren op de werkgelegenheid wordt nu door HOLZMAN
nader geanalyseerd, waarbij in
eerste instantie de arbeidsproduktiviteit constant wordt verondersteld.!
a. Het" cost push" -effect op de werkgelegenheid
Uit vergelijking (I) in de tekst voIgt, dat de reductie in de werkgelegenheid als gevolg van een loonsverhoging - wanneer we abstraheren van het inkomenseffect - gelijk is aan:
2

N1-1

ell w

Il N1

(r a)
W1-1

Voor een bespreking zij verwezen naar pp. 107 en 108.
b. Het directe "cost pull" -effect op de werkgelegenheid
Verondersteld wordt, dat lonen en winsten de enige factor-inkomens zijn. Hoe gunstiger de marktsituatie hoe geringer deel van de
1 Het model van HOLZMAN
is te beschouwen als een variant van BRONFENBRENNERSmodel, ontvouwd in diens "A contribution to the aggregative theory of
wages", the Journal of Political Economy, 1956, pp. 459-469. BRONFENBRENNER
wijst erop, dat met be trekking tot de invloed van loonsverhogingen op de werkgelegenheid een drietal theorieen wordt gehuldigd :
a. de klassieke theorie, dat loonsverhogingen de vraag naar arbeid doen afnemen
en tot werkloosheid leiden;
b. het door sommige vakverenigingen en "social workers" ingenomen standpunt,
dat loonsverhogingen via de gestegen inkomens de effectieve vraag vergroten
en dus werkgelegenheidsbevorderend werken. Hiertussen staat
c., het neutrale (Keynesiaanse) standpunt, dat loonsverhogingen geen invloed
hebben op de werkgelegenheid.
In de terminologie van HOLZMANzou men kunnen zeggen, dat de klassieken
aileen oog hadden voor het "cost-push"-effect van loonsverhogingen, terwijl
het "vakverenigings-standpunt"
eenzijdig aandacht heeft voor het "cost-pull">
effect.
2 De index I is gebezigd om het werkgelegenheidseffect van de "cost-push"
te
onderscheiden van het overeenkomstige effect van de "cost-pull", dat wordt
weergegeven door het symbool Il N2.
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loonsverhoging ten laste van de winsten behoeft te worden gebracht.
Bij een heel gunstige marktsituatie kan de gehele loonsverhoging
doorberekend worden, zodat het winstinkomen in stand kan blijven.
(HOLZMAN
abstraheert van een "profit-push".) Uiteraard is bij een
elastisch geldstelsel ook een situatie denkbaar, waarbij de winstinkomens pari passu met de looninkomens worden verhoogd. Zou
door HOLZMANmet de laatste veronderstelling gewerkt zijn, dan
zouden zijn conclusies met betrekking tot de afneming van de
werkgelegenheid, zoals nog nader uit de analyse zal blijken, dienovereenkomstig worden afgezwakt. Het lijkt echter gewenst om in
eerste instantie de analyse uit te voeren onder de door HOLZMAN
gemtroduceerde veronderstellingen om vervolgens na te gaan hoe
de conclusies veranderen bij andere supposities ten aanzien van de
reactie-relaties.
De mutatie in de vraag naar arbeid uit hoofde van het "costpull" -effect is positief afhankelijk van de mutatie in de reele vraag,
welke als gevolg van de loonsverhoging mag worden verwacht. Deze
verandering in de reele vraag kan worden gemeten door allereerst
na te gaan hoe groot de mutatie in de bestedingen is in geldtermen
en vervolgens hiervan dat gedeelte van de additionele bestedingen
af te trekken, dat veroorzaakt is doordat het produktievolume als
gevolg van de loonsverhoging tegen een hogere prijs moet worden
afgezet. De verandering van de vraag in monetaire term en kan
worden weergegeven door de formule:

De eerste term van het rechterlid representeert de verandering in
de bestedingen van de loontrekkers. Hiertoe is de verandering in
de loonsom [N t-l ~ w (I -e)] vermenigvuldigd met de marginale
bestedingsquote van de loontrekkers (m). De tweede term geeft de
mutatie in de uitgaven van de overige inkomenstrekkers weer. Aangezien k het gedeelte van de loonsverhoging is, dat ten laste van de
overige inkom ens wordt gebracht, wordt de reductie in deze inkomens aangeduid door de term kNt_1 ~ w (I-e), welke na verrnenigvuldiging met de desbetreffende marginale bestedingsquote (v),
de verandering in de bestedingen van genoemde inkomensgroep
weergeeft.
De toeneming van de waarde van de verkochte goederen uit
hoofde van de door de loon-"push" in het leven geroepen prijsstijging, is uiteraard gelijk aan het gedeelte van de additionele loon1

Voor de afleiding zie appendix II.
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som, dat tot prijsstijging leidt. De zgn. toeneming van de "supply
price" is derhalve gelijk aan:
fl S = Nt-I

flw (I--e) (I-k)

(3)

De netto inflatoire (deflatoire) "gap" van een loon-"push" is gelijk
aan (2)-(3):
fl D

=

Nt_1 flw (r=e) { m - vk - (r-k) }

(4)

De verandering in de vraag naar arbeid uit hoofde van het "costpull"-effect (LlN2) kan nu worden berekend door Ll D te verrnenigvuldigen met d', waarin d' het gedeelte van de bestedingen is, dat
wordt aangewend voor het aantrekken van additionele arbeid:
d'flD
d'flD
(5)
Wt-l

Uit het bovenstaande voIgt, dat loonsverhogingen de vraag naar
arbeid doen toenemen indien de additionele nominale bestedingen
groter zijn dan de toeneming van de "supply price":
LlD > 0; in het omgekeerde geval (LlD 0) zullen loonsverhogingen de werkgelegenheid doen afnemen, terwijl bij gelijkheid van
additionele bestedingen en toeneming van de "supply price"
(LlD = 0) de werkgelegenheid constant kan blijven.
Rekening houdend met (4) en met het feit dat Nt_1 Llw(I-e)
0
is, luidt de algebraische formulering van genoemde condities resp.:

<

>

(

. >

)m-vk-(r-k)

1=0

(

J

<

(6)

Onder de veronderstelling, dat de marginale bestedingsquote van
de looninkomens groter is dan die van de overige inkomens en
kleiner dan I (I > m > v), zal een toeneming van de vraag naar
arbeid zich bijv. kunnen voordoen, indien de loonsverhoging geheel
ten laste van de overige inkomens wordt gebracht (k = I).
De herverdeling van het inkomen ten gunste van de inkomensgroep met de hoogste margin ale bestedingsquote leidt dan tot een
toeneming van de nominale bestedingen, welke tevens gelijk is aan
de mutatie in de reele bestedingen, daar de prijsverhoging nihil is.
Een afname van de vraag naar arbeid zou zich, bij de gegeven
veronderstellingen met betrekking tot de consumptiequoten, kunnen voordoen indien de loonsverhoging geheel in de prijzen wordt
doorberekend (k = 0); (6) gaat dan over in m - I, welke term < I is.
Weliswaar nemen in dit geval de bestedingen toe, omdat de loonsom bij constante winstinkomens stijgt, maar deze toeneming van
de nominale bestedingen is niet voldoende om het gehele prod uktievolume tegen het nieuwe - als gevolg van de loonsverhoging
112

hogere - prijsniveau op te nemen. Bijgevolg neemt de reele vraag
naar eindprodukten en de daarvan afgeleide vraag naar arbeid af.
Indien de loonsverhoging gedeeltelijk ten laste van de overige
inkom ens komt en gedeeltelijk in de prijzen wordt doorberekend
(0 k I), kan niet a priori gezegd worden of het "cost-pull"effect op de werkgelegenheid positief, negatief of nihil is. Uit (6)
blijkt, dat in dit geval de richting waarin de werkgelegenheid verandert bij een gegeven k, eerst bepaald kan worden indien de concrete numerieke waarden van m en v gegeven zijn.
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c. Het indirecte "cost-pull" -effect op de werkgelegenheid
Loonsverhogingen kunnen ook indirect (met een zekere vertraging) een effect hebben op uitgaven en werkgelegenheid, nJ. via
een beinvloeding van het niveau der investeringen, export en overheidsuitgaven. Zowel het absolute niveau der investeringen als de
groeivoet hiervan zijn met name afhankelijk van de absolute hoogte
en de relatieve toenerning van het winstniveau. Deze zijn op hun
beurt in belangrijke mate afhankelijk van de loonsverhogingen
alsmede van de mate waarin deze ten laste van de winsten worden
gebracht. Loonsverhogingen, die niet gecompenseerd worden door
produktiviteitsstijging hebben derhalve de tendentie het investeringsvolume te reduceren.1
Wat de beinvloeding van het exportniveau betreft, zij erop gewezen, dat de lonen vaak een belangrijk deel van de kostprijs van
exportprodukten uitmaken, zodat een relatieve stijging van de
loonkosten (in vergelijking met het buitenJand) de exportpositie
van een bepaald land nadelig kan beinvloeden. Een dergelijke
verslechtering van de exportpositie van een bepaald land zal zich
bijv. kunnen voordoen, indien het nadelige ecart tussen loonsverhoging en stijging van de arbeidsproduktiviteit in dat land groter
is dan in de andere landen.
Terwijlloonsverhogingen een depressief effect kunnen uitoefenen
op bestedingen en werkgelegenheid via een negatieve beinvloeding
van investeringen en export, mag het tegenovergestelde worden
verwacht met betrekking tot de door loonsverhogingen geinduceerde overheidsuitgaven. Te denken valt hier aan fiscale maatregelen, waarmede de overheid de mogelijk mede door loonsverhogingen in het leven geroepen werkloosheid zal wensen te bestrijden.
Noemt men d' het gedeelte van de additionele uitgaven, dat
wordt aangewend voor het aantrekken van arbeid, dan geldt voor
Op langere tennijn kunnen loonsverhogingen de investeringen positief beinvloeden doordat zij uitgaven voor arbeidsbesparende machines bevorderen.
1
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de toeneming van de vraag naar arbeid uit hoofde van het indirecte
"cost-pull" -effect:
Ll NS = - d'
Wt-l

II Ll lew) -I- Ll X(w)

-I- Ll G(w)

~

Daar de hier beschreven invloeden zich slechts op langere termijn
doen gelden en bovendien het netto-effect ervan moeilijk kan worden aangegeven, aangezien ze in verschillende richtingen werken,
laat HOLZMAN ze in zijn slechts voor de korte termijn geconcipieerde
analyse verder buiten beschouwing.
d. De voorwaarden, waaronder een kosteninflatie in een elastisch geldstelsel
tot werkloosheid leidt
Uit de voorafgaande analyse volgt, dat kosteninflatie de werkgelegenheid doet afnemen, indien het gecombineerde "cost-push"en "cost-pull" -effect op de werkgelegenheid negatief is.
In formule:
LlN1-l-LlN2<0

Blijkens (1) en (4) kan deze conditie ook als volgt geschreven worden:
Ll we -I- d' Nt_1 Ll W (I-e)

- Nt-I

{ m - vk - (I-k)

Nt_1

Deling door

--

Nt-I
Ll w

(hetgeen geoorloofd is, daar --

Wt_l

geeft:
of:

} <

Ll w

0

> 0),

Wt_l

-e-l-d'(I-e){m-vk-(I-k)}<
d' (I - e) [(m-

0,

J<

vk) - (I -k)

1

(7)

e

Beschouwen we eerst de component tussen teksthaken en noemen
we deze z:
z =[(m - vk) - (1 - k)]. De scala van waarden welke z kan
doorlopen, kan nu worden geschat door voor alle mogelijke waarden van k de daarbij behorende waarden van m en v na te gaan.
De uiterste waarden van k zijn 0, resp. 1. De eerste uiterste waarde
doet zich voor bij volledige werkgelegenheid, omdat dan de loonsverhoging nagenoeg geheel in de prijzen wordt doorberekend; k tendeert naar 1 bij grote werkloosheid (depressie), omdat dan de loonsverhoging nagenoeg geheel ten laste van het winstinkomen komt.
Bij volledige werkgelegenheid geldt derhalve:
k = 0,
m = Z + I,
terwijl bij grote werkloosheid geldt:
k

Indien k =
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0,

=

I,

m -

V

=

z.

is z negatief, aannemende dat de marginale con-

sumptiequote der werknemers kleiner is dan 1. Indien k = I, is
z 0,5, daar het onwaarschijnlijk is, dat het maximale verschil tussen de margin ale consumptiequote der werknemers en die van de
overige inkomensgroepen groter is dan 0,5. We kunnen derhalve
concluderen, dat z varieert van een negatieve waarde - waarvan de
modulus gering is - bij volledige werkgelegenheid tot, zeg,+0,5 bij
een laag niveau van werkgelegenheid.
De hypothetische waarden, welke de parameters van (7) kunnen
aannemen, bij verschillende veronderstellingen ten aanzien van het
werkgelegenheidsniveau in de uitgangssituatie, treft men aan in
onderstaand staatje.!

<

TABEL

Hypothetische

waarden

weinig uierkloosheid, bv.
3%

<

z
d'
e
1-e
maximum
d'Z(1-e)
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der variabelen bij verschillende
niveaus

-0,1
0,1
0,1
0,7

tot -0,3
tot 0,3
tot 0,3
tot 0,9

-0,0272

veel werkloosheid, bv. )8%
0,1
0,7
0,9
-0,1

tot
tot
tot
tot

+

0,3
0,9
1,1
0,1

0,03

werkgelegenheids-

matige toerkloosheid, g-8 %
0,3
0,4
0,4
0,6

tot -0,2
tot 0,6
tot 0,6
tot 0,4

+

0,27

e

Uit de tabel kan worden afgeleid, dat aan de door (7) beschreven
voorwaarde is voldaan. Een loon-"push" leidt tot werkloosheid,
omdat het onwaarschijnlijk is, dat het negatieve effect op de werkgelegenheid van de "cost-push" volledig wordt gecompenseerd
door het positieve werkgelegenheidseffect van de directe "cost-pull".
1 Men kan deze problematiek
uiteraard ook analyseren met behulp van een
periodenanalyse. Een interessant voorbeeld van een dergelijke periodenanalyse
wordt gegeven door H. W. J. BOSMAN.
BOSMAN
abstraheert van de zgn. "impact
elasticity" van de vraag naar arbeid en veronderstelt verder een constante gemiddelde consumptiequote per inkomensgroep. Daar bij een dergelijke consumptiefunctie geen daling van de reele bestedingen uit hoofde van geldillusie kan
optreden, leidt een loon-"push" welke geheel of gedeeltelijk in de prijzen wordt
doorberekend ceteris paribus bij BOSMAN
tot een sterkere infiatoire situatie dan
bij HOLZMAN.Zie: H. W. J. BOSMAN,
Het geldwezen en de pressiegroepen, in:
Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang XLVI, afievering II, sept. 1958.
2 HOLZMAN
vermeldt als maximum -0,09 (t.a.p. p. 33), maar deze waarde is
door hem foutief berekend.

§

2 DE

INVLOED

GELEGENHEID
NAAR

ARBEID

VAN
BIJ

EEN

EEN

EN

KOSTENINFLATIE

VOLKOMEN

BIJ

"REAL

OP

INELASTISCHE

INCOME

DE

WERKVRAAG

CONSCIOUSNESS"

De hier weergegeven conclusies ten aanzien van het werkgelegenheidseffect van loonsverhogingen zouden heel anders luiden, indien
er bij de analyse van zou worden uitgegaan, dat:
a. de vraag naar arbeid op korte termijn volkomen inelastisch is;
b. het gedrag van de economische subjecten gekenmerkt wordt
door "real income consciousness" i.p.v. door geldillusie.
Het is interessant om de redenering onder deze nieuwe veronderstellingen weer te geven, mede omdat daardoor het belang van
actuele veronderstellingen nog eens scherp in het licht kan worden
gesteld.
Veronderstelling a. houdt in, dat slechts met het "cost-pull"effect rekening moet worden gehouden, terwijl veronderstelling
b. impliceert, dat zal moeten worden onderzocht hoe dit effect verandert, indien de economische subjecten hun bestedingen baseren
op de hoogte van hun reeel inkomen.! Verder zal evenals in de
voorgaande analyse worden uitgegaan van een gesloten volkshuishouding en een elastisch geldstelsel. k Representeert weer dat gedeelte
van de loonsverhoging, dat ten laste van de overige inkomens
komt, terwijl het complement hiervan (I-k) dat gedeelte van de
loonsverhoging aanduidt, dat in de prijzen wordt doorberekend;
m en v representeren weer de resp. marginale bestedingsquoten
van loon trekkers en overige inkomensgroepen; in het onderhavige
geval worden de desbetreffende grootheden echter niet gerelateerd
aan het nominaal inkomen, maar aan het reele inkomen.
De vraag kan nu worden gesteld, welke waarde k moet hebben,
opdat loonsverhogingen (bij een elastisch geldstelsel) een toenemende vraag naar arbeid tot gevolg hebben. De oplossing van dit
vraagstuk is als volgt: noem het nominaal nationaal inkomen in
de uitgangssituatie (dus voor de loonsverhoging) Yo, de loonsom
in de uitgangssituatie Wo en de overige inkomens V 0, dan geldt:
Yo =

w; +

Vo

Stel vervolgens, dat in periode I de lonen met een eenheid toenemen, zodat
Wl = Wo + I
Overeenkomstig de definitie van k geldt:
Vl = Vo -

en

Y1 = WI

k

+

VI = Yo

+

(I-k)

De in de hoofdtekst weergegeven analyse is grotendeels ontleend aan K. W.
Aggregative wage theory and money illusion, The Journal of Political
Economy, 1957.
1
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Daar verondersteld is, dat de marginale bestedingen worden bepaald door veranderingen in het reele inkomen, moeten de grootheden WI en VI worden gedefleerd door de prijsindex ~

Po

Nu

Po

=

-Yo
go

en

PI

=

-,YgiI.

reelee nationaa
nati
1 prowaann go en gl het
et ree

dukt is in periode 0, resp. periode I voorstelt. Aangezien verondersteld is, dat de loonsverhoging geen onmiddellijk effect heeft op de
produktie en werkgelegenheid (zie veronderstelling a) is go = gl.
De prijsindex in periode I is derhalve gelijk aan:
PI

YI go

= -- = -- --

oPI

Po

YI
= --

Yo gi

Yo

+

(I-k)

= ----

Yo

Yo

Lonen en overige inkomens in periode I kunnen nu worden uitgedrukt in prijzen van periode o. De met behulp van de prijsindex
gedefleerde loonsom in periode I is gelijk aan:
Po

WI·--

rw, + I) Yo
Yo + (r-k)

= ------

PI

De toeneming van de reele loonsom (dus gemeten in prijzen van
periode 0) als gevolg van een loonsverhoging is dus gelijk aan:
(Wo
-----Yo

+ I) Yo
+ (r=k)

Yo -- Wo (I-k)

-- Wo

= ------Yo

+

(I-k)

Daar de marginale bestedingsquote der loontrekkers met betrekking tot reele inkomensveranderingen gelijk is aan m, is de toeneming der reele bestedingen van genoemde inkomensgroep:
Yo -- Wo (I-k)
(8)

------ffi

Yo

+

(I-k)

Op analoge wijze kan worden afgeleid, dat de overige inkomens in
periode I, gemeten in prijzen van de uitgangssituatie, gelijk zijn aan:
VI'

Po
(Vo -- k) Yo
-- = -----PI
Yo
(I-k)

+

terwijl de reele verandering in deze inkomens en de hieruit resulterende wijziging in de reele bestedingen der overige inkomensgroepen resp. gelijk zijn aan:
(Vo--k)
-----Yo

+

en

Yo

--k Yo -- Vo (I-k)
-- Vo = ------(I-k)
Yo
(r-k)

+

-k Yo -- Vo (I-k)
Yo

+ (r-k)

(9)

II
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De loonsverhoging zal tot een grotere vraag naar arbeid leiden,
indien de reele bestedingen toenemen; dat is het geval indien de
som van de uitdrukkingen (8) en (9) positief is. Daar de noemer
van beide uitdrukkingen [Y 0+ (I -k)] groter dan nul is, kan men
de betreffende voorwaarde als voIgt algebraisch formuleren:
mYo -

mWo (l-k) -

mYo -

mWo -

oftewel:
Daar Yo

=

W0

+V

0,

>

VVo (l-k)

k (¥Yo -

mWo -

>

0

vVo)

kan men ook schrijven:

mVo -

VVo

v, (m-v)

of:

VVo

kVYo-

>

k (VWo -

mWo),

> kWo (v-m)

Daar (v - m) ex hypothesi negatief is - verondersteld is immers dat
de marginale bestedingsquote van de loontrekkers groter is dan die
van de overige inkomensgroepen - en aile andere grootheden positief zijn, verkrijgen we als voorwaarde, waaronder loonsverhogingen tot een grotere vraag naar arbeid leiden :
Vo(m-v)

k)---Wo (v-m)

hetgeen

men ook als volgt kan schrijven:
Vo

k

>- -

(10)

Wo

Het resultaat is verrassend en totaal verschiilend van de uitkomst,
die werd verkregen bij de door HOLZMAN
gemaakte veronderstellingen. Aangezien het rechterlid van (IO) negatief is, zal de vraag
naar arbeid voor iedere positieve waarde van k, alsmede voor k = 0,
toenemen. Het resultaat is derhalve onafhankelijk van het kwantitatieve verschil tussen de marginale bestedingsquote der loontrekkers en die der overige inkomensgroepen. De enige voorwaarde is,
dat de bestedingsquote van de eerste groep die van de tweede groep
overtreft. Het hierboven geschetste effect zal zich ook voordoen,
indien de overige inkomens tegelijk met de looninkomens toenemen
(d.w.z. k 0), mits de procentuele stijging van de overige inkomens
maar kleiner is dan die van de looninkomens.' Bij een gelijke procentuele stijging van looninkomens en overige inkomens treedt er geen

<

verandering op in de werkgelegenheid (k is dan gelijk aan -

~oJ'

omdat een herverdeling van het inkomen hier achterwege blijft.
1 Zou de procentuele stijging van de overige inkomens groter zijn dan die van
de looninkomens, dan zal de hiermede gepaard gaande transfer van reeel inkome n ten gunste van een inkomensgroep met een lagere bestedingsquote tot een
afn ewing van de vraag naar arbeid leiden.

I
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Uit het voorgaande moge blijken hoe belangrijk het is de verondersteIlingen ten aanzien van het producentenbedrag (i.c. de elasticiteit van de vraag naar arbeid) en die met betrekking tot het consumentengedrag (geldillusie of "real income consciousness") empirisch op hun actualiteit te toetsen.!
Indien empirisch onderzoek zou uitwijzen, dat de door HOLZMAN
gebezigde veronderstellingen actueel zijn en er derhalve ook bij een
elastische geldvoorziening rem men tegen een loon-prijsspiraal
aanwezig zijn, dan betekent dit evenwel nog niet, dat deze remmen
ook voldoende krachtig zijn om het inflatie-mechanisme tot stilstand te brengen.
BOWEN2 wijst nog op de volgende factoren, welke een voIledige
doorstroming van het beschikbaar inkomen kunnen verhinderen:
de progressie in het systeem der inkomensbelastingen, waardoor bij
een toenemend nominaal inkomen een groter deel van het reeel
inkomen naar de overheid wordt overgeheveld en het reeel beschikbare inkomen van de particuliere sector dienovereenkomstig afneemt. Dit defiatoire effect zal zich uiteraard aIleen voordoen indien
de overheid de ontvangen additionele belastingbedragen niet onmiddellijk weer uitgeeft; gegeven echter de in de meeste ontwikkelde landen gebruikelijke budgettaire procedure, waarbij uitgaven
door het parlement moeten worden goedgekeurd, lijkt het waarschijnlijk, dat aan deze voorwaarden is voldaan.
In de tweede plaats zij gewezen op de nadelige invloed van stijgende prijzen op het uitvoervolume. De grootte van dit effect is
uiteraard afhankelijk van de betekenis van de internationale handel
voor de nationale economie. Zo zal een land als de Verenigde Staten minder gevoelig zijn voor een verhoging van zijn exportprijzen
dan b.v. een land als Groot-Brittannie.
Verder is het denkbaar, dat als gevolg van een loon-prijsspiraal
(bij een elastisch geldstelsel) de ex ante besparingen groter zijn dan
de ex ante investeringen. Dit zal zich b.v. kunnen voordoen in het
hiervoor besproken geval, dat het bestedingsgedrag der economische subjecten gekenmerkt wordt door geldillusie, zodat bij stijgende
nominale en constante (of minder stijgende) reele inkomens hun
reele besparingen toenemen, aangezien zij zich rijker voelen. Ook
kunnen bij stijgend nominaal en constant reeel inkomen, de reele
1 Een dergelijke empirische studie werd verricht door RUTH P. MACK, Economics of consumption, in: A survey of contemporary economics, deel II ed. B.F.
Haley, pp. 62-63. MACK komt hierin tot de conclusie, dat met het bestaan van
een zekere geldillusie moet worden rekening gehouden, ofschoon het moeilijk
is de belangrijkheid ervan te schatten.
S W. G. BOWEN, The wage-price issue.
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investeringsuitgaven afnemen (op korte termijn), aangezien sommige investeringsprogramma's nominaal gefixeerd zijn en niet herzien worden als de prijzen stijgen.
Een andere wijze waarop stijgende prijzen de reele consumptie
kunnen reducer en, is werkzaam via het zgn. "real balance effect".
Dit effect is gebaseerd op het argument, dat de reele kasvoorraden
en daarmede de reele bestedingen afnemen, indien een stijging van
de prijzen niet gepaard gaat met een evenredige uitbreiding van
de nominale geldhoeveelheid. Indien er immers een onveranderde
behoefte aan reele kasvoorraden (= koopkracht) bestaat, dan zal
tengevolge van de pogingen der economische subjecten om hun als gevolg van de prijsstijging gedaalde - reele bezit aan kasvoorraden op peil te houden een vraagoverschot naar geld ontstaan,
hetgeen een aanbodoverschot op de goederen-, diensten- en effectenmarkt betekent.! Men kan het ook zo formuleren: ingeval van
prijsstijging en constante geldhoeveelheid is er niet voldoende koopkracht om het oude produktievolume tegen het nieuwe (hogere)
prijsniveau op te nemen. Uit het voorgaande volgt, dat het Pigoueffect zich niet zal voordoen bij een volkomen elastische kredietpolitiek, omdat in dit geval de nominale geldhoeveelheid pari passu
met het prijsniveau stijgt, zodat de reele kasvoorraden en daarmede de reele bestedingen geen wijziging behoeven te ondergaan.
BOWENis van mening, dat het "real balance" effect niet aIleen
werkzaam zou zijn bij een restrictieve kredietpolitiek. Men dient
volgens BOWENte onderscheiden tussen een elastische geldpolitiek
en een "hands-off policy" van de monetaire autoriteiten. In het
laatste geval, waarbij de Centrale Bank zich volkomen passief gedraagt - zij onderneemt geen acties ter bestrijding van de loonprijsspiraal, maar zij weigert eveneens om het hogere kosten- en
prijsniveau door positieve acties (zoals het verlagen van de verplicht
voorgeschreven kaspercentages) te ondersteunen - zou de toeneming van de geldhoeveelheid aan duidelijke grenzen gebonden zijn.
Door een dergelijke houding zal de Centrale Bank, zegt BOWEN,
" ... eventually exert a semi-automatic type of restraint on the
inflationary process via the real balance effect." 2
Bet is ons niet erg duidelijk hoe BOWENzich het gedrag van de
centrale bank dat hij omschrijft als "hands-off policy" in concreto
1 DE Roos heeft erop gewezen, dat het "real balance effect" zowel de verandering van de bestedingen in de goederensfeer ("Pigou-effect") als de verandering
der bestedingen in de vermogenssfeer ("Keynes effect") omvat. Zie F. DE Roos,
Inflatiebestrijding, wenselijkheid en mogelijkheid, Praeadvies voor de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde
1957, p. 46.
B W. G. BOWEN, The wage-price issue, p. 332.
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voorstelt. Zal, bijv., bij een dergelijke politiek een verzoek van de
handelsbanken tot herdiscontering van wissels (met de bedoeling
am op basis van de hierda or ontstane verbetering in de liquiditeitspositie de kredietverlening aan de particuliere sector uit te breiden)
door de centrale bank zander meer worden ingewilligd? Of zal de
centrale bank dit weigeren; eventueel de herdiscontering minder
aantrekkelijk maken door discontoverhoging? In het eerste geval
ondersteunt de centrale bank de loon-prijsspiraal en voert zij dus
een elastische geldpolitiek; in het tweede geval voert zij een restrictieve politiek, m.a.w. een neutrale, passieve houding van de centrale bank is onmogelijk.
Vervolgens maakt BOWENgewag van de mogelijkheid, dat stijgende prijzen en nominale inkomens een verschuiving kunnen
teweeg brengen ten nadele van de persoonlijke inkomens en ten
gunste van het inkomen van ondernemingen. Een dergelijke herverdeling van het inkomen wordt bevorderd, doordat de ondernemingen in perioden van inflatie in het algemeen beter in staat zijn
omhun aandeelinhetnationaalinkomenintact
te houden dan individuen, alsmede doordat de dividendverhogingen de toeneming van de
winsten met een aanzienlijke vertraging zouden volgen. BOWENconcludeert: "Any such shift in favor of retained earnings must of course
reduce the aggregate propensity to consume and is therefore likely
to exert some downward pressure on wages and prices"!. De hier
door BOWENgenoemde factor speelt echter o.i. aileen een rol, indien
de additionele reserveringen der ondernemingen niet voor investeringsdoeleinden worden aangewend. Bovendien zijn wij van mening,
dat het tijdsinterval tussen winsttoeneming en dividendverhoging
in het algemeen niet zo groat is als door BOWENwordt gesuggereerd.

§ 3 ENIGE KRITISCHE KANTTEKENINGEN
Bl] HOLZMANSANALYSE
HOLZMANanalyseert ook de invloed van een kosteninflatie op de
werkgelegenheid bij stijgende arbeidsproduktiviteit. Hierbij gaat hij
uit van de juiste gedachte, dat een bepaalde stijging van de nominale loonvoet tot een geringere reductie van het winstinkomen behoeft
te leiden, naarmate de toeneming van de arbeidsproduktiviteit
grater is. Immers hoe grater de stijging van de arbeidsproduktiviteit, hoe geringer de toeneming van de arbeidskosten is, welke met
een gegeven nominale loonsverhoging correspondeert. De invloed
1

W. G.

BOWEN,

t.a.p. p. 333.
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van de produktiviteitsvergroting op de mate waarin loonsverhogingen ten laste van de overige inkomens worden gebracht, wordt door
HOLZMAN expliciet in de vergelijkingen opgenomen. Een stijging
van de arbeidsproduktiviteit heeft ook invloed op e (de vraagelasticiteit naar arbeid); de absolute waarde van e wordt namelijk bij
een stijging van de arbeidsproduktiviteit gereduceerd via een toeneming van het winstniveau. Door HOLZMAN wordt derhalve verondersteld, dat een grote toeneming van de arbeidsproduktiviteit
de werkloosheid uit hoofde van de kosteninflatie reduceert; deze invloed op e wordt door de schrijver impliciet behandeld. In het
onderstaande zullen wij gemakshalve van de veronderstelling uitgaan, dat de vraagelasticiteit naar arbeid nul is1; de vergelijkingen
(2) en (3) krijgen nu de volgende gedaante:
Ll Y = m Nt_l Ll w Ll S = Nt-l

(Ll w -

vk

Nt_l (Ll w -

Ll r) (I-k)

Ll r)

(II)
(12)

waarin !1w de absolute stijging van de nominale loonvoet weergeeft, terwijl !1 I' de absolute toeneming van de arbeidsproduktiviteit aanduidt. Met een verwijzing naar de nieuwe formules amendeert HOLZMAN nu zijn conclusies, welke slechts golden bij de veronderstelling van constante arbeidsproduktiviteit, als voigt:
(a) bij toenemende arbeidsproduktiviteit behoeft het oorspronkelijke winstinkomen in mind ere mate te worden aangetast dan ingeval van constante arbeidsproduktiviteit, zodat de negatieve "costpull", die het gevolg is van geringere winstinkomens, wordt gereduceerd.
(b) De negatieve "cost-pull" veroorzaakt doordat het oude produktievolume tegen een hogere prijs moet worden afgezet, neemt eveneens af. Dit vindt zijn verklaring in het feit, dat bij produktiviteitsvergroting loonsverhogingen gemakkelijker ten laste van de overige
inkomens kunnen worden gebracht en mindel' snel tot prijsverhoging behoeven te leiden.
Uit dit alles zou volgens HOLZMAN moeten worden gecondudeerd, dat - ceteris paribus - loonsverhogingen bij een toenemende
arbeidsproduktiviteit tot een grotere inflatoire "gap" (c.q. kleinere
deflatoire "gap") en derhalve tot een geringere daling van de vraag
naar arbeid leiden dan loonsverhogingen bij constante arbeidsproduktiviteit. HOLZMAN betoogt verder, dat, indien de nominale
loonsverhoging gelijk is aan de stijging van de arbeidsproduktiviteit, het "cost-push" -effect op de werkgelegenheid nihil is, zoals kan
worden afgeleid uit (I). Dit betekent volgens HOLZMAN niet, dat
1

Deze vereenvoudiging
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tast de conclusies niet essentieel aan.

Ioonsverhogingen geen positief effect op de vraag naar arbeid zouden
hebben - dit effect zou zich volgens hem zeker voordoen; maar het
oefent zijn invloed uit via de positieve "cost-pull" (door kostenverhogingen gemduceerde bestedingsinftatie).
Ons inziens verwaarloost HOLZMAN
in zijn redenering de toeneming van het aanbod van goederen ais gevoig van de produktiviteitsstijging. Houdt men met deze stijging van het goederenaanbod
rekening, dan luiden de conclusies geheel anders. Een en ander
kan ais voIgt worden bewezen.
Casuspositie I
Stel, dat van periode 0 naar periode r de nominale loonvoet en
daardoor ook de totale Ioonsom stijgt, terwiji ais gevoig van de toeneming van de arbeidsproduktiviteit, het produktievolume stijgt.
Verondersteld is dat de absolute toeneming van de Ioonvoet groter
is dan die van de arbeidsproduktiviteit (6. w 6. r). De verandering
van het winstinkomen is afhankelijk van de mate waarin de boven
de produktiviteitsstijging uitgaande toeneming van de loonsom in de
prijzen wordt doorberekend dan wel ten laste van het winstinkomen
wordt gebracht. Stel dat bedoelde toeneming van de loonsom geheel
ten laste van het winstinkomen komt (k = I). Verder zullen wij,
evenals HOLZMAN,veronderstellen, dat de marginale bestedingsquote der loontrekkers groter is dan die van de overige inkomensgroepen (m v), terwiji elk van beide bestedingsquoten
1 is.
Voor de toeneming van de bestedingen geldt nu volgens (1 1) :

>

>

11 Y = m No 11 w -

<

v No k

(11 w -

11 r) = m No 11 w -

v

No (11 w -

11 r)

Aangezien is verondersteld, dat de boven de produktiviteitsstijging
uitgaande loonsverhoging geheel ten laste van de overige inkom ens
komt, kan het oorspronkelijke produktievolume in eerste instantie
tegen het oude prijsniveau worden afgezet, zoals blijkt na invulling
van de desbetreffende gegevens in (12) :
11 S = No (11 w - 11 r) (I-k) = o.
De toeneming van de reele vraag (11 Y - 11 S) is derhalve gelijk aan
m No 11 w No (11 w - 11 r) = No 11 w (m - v)
No 11 r.

+v

v

Hiertegenover staat een toeneming van het produktievolume, welke
per definitie gelijk is aan de werkgelegenheid in de uitgangssituatie
vermenigvuldigd met de absolute toeneming van de produktie per
werknemer; in formule: No 6. r. De toeneming van de reele vraag
minus de toeneming van het aanbod is derhalve gelijk aan:
No 11 w (m -

v) + v

No 11 r) -

No 11 r = No 11 w (m -

>

<

v) +

No 11r

(v -

I)
( 13)

Aangezien No 6. w (m - v) 0 en No /::,.r (v - I)
0 is (dit voIgt uit
de veronderstellingen t.a.v. de bestedingsquoten), is (13) positief,
negatief of nul, afhankelijk van de numerieke waarden der beste123

dingsq uoten. In woorden: indien de margin ale bestedingsq uote der
loontrekkers groter is dan die der overige inkomensgroepen en elk
van beide quo ten kleiner dan 1 is en indien het ecart tussen loonsverhogingen en produktiviteitsstijging geheel ten laste van de
winstinkomens wordt gebracht, kan - afhankelijk van de numerieke
waarden der bestedingsquoten - een situatie van inflatie, deflatie
dan wel monetair evenwicht ontstaan.
Indien men uitgaat van constante arbeidsproduktiviteit en de
overige veronderstellingen ongewijzigd laat, verkrijgt men de
volgende resultaten:
~ Y = m No A w - v k No A w = No A w (m ~ S = No A w (I-k) = 0
~ Y -

A S = toeneming reele vraag

v)

= netto inflatoire "gap" = No A w
(m - v) (14)

>

Aangezien (m - \1)
0 is (zie veronderstellingen t.a.v. de marginale
bestedingsquoten), leidt een loonsverhoging, die geheel ten laste
van de winsten wordt gebracht, bij constante arbeidsproduktiviteit
steeds tot een inflatoire situatie. De vraag is of deze inflatoire "gap"
sterker is dan die, welke eventueel ontstaat bij toenemende arbeidsproduktiviteit. Teneinde dit na te gaan, trekken we (13) van (r a) af.
(14)-(13)
NoAr(l-v)

('1- I) =

= NoAw(m-v)-NoAw(m-v)-NoAr

(15)

>

Aangezien (I - \1)
0 is, is (15) positief. In woorden: zelfs indien
loonsverhoging bij stijgende arbeidsproduktiviteit per saldo tot een
toeneming van de reele vraag leidt, is deze toch steeds kleiner dan de
toeneming van de reele vraag, welke zich voordoet bij constante
arbeidsproduktiviteit.
Casuspositie 2
Hetzelfde als casuspositie I, met dien verstande, dat nu het
excedent van loonsverhoging boven produktiviteitsstijging gedeeltelijk ten laste van de overige inkomens wordt gebracht en voor het
overige in de prijzen wordt doorberekend. (0 k I)

< <

AY
AS
A Y-A

=

m No A w -

= No (A w-A

v k No (A w-A
r) (r-k)

r)

S = toeneming reele vraag = mNoAw-vkNo

Toeneming aanbod
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(~w-A
r) (I-k)

= NoA r

Toeneming reele vraag minus toeneming aanbod
v k No A r -No A w (I-k)
No A r (I-k) + No~ w k - No A w No Ark (V-I)

+

(Aw-Ar)-No

+

+

+

m No A w-v k No ~ w
No ~ r = No A w (m-v k)
(16)

=

Aangezien No ~ w (m - V k) en No ~ w k elk positief en - No ~ w
en No ~ r k (v - I) elk negatief zijn, geldt, dat (16) - afhankelijk
van de numerieke waarden van m, en k - positief, negatief of nul
kan zijn. In woorden: indien de marginale bestedingsquote der
loontrekkers groter is dan die der overige inkomensgroepen en elk
van beide bestedingsquoten kleiner is dan 1 en indien voorts het
excedent van loonsverhoging boven produktiviteitsstijging slechts
gedeeltelijk ten laste van de winstinkomens wordt gebracht en
voor het overige in de prijzen wordt doorberekend, kan een inflatoire, deflatoire, dan wel monetair neutrale situatie ontstaan, afhankelijk van de numerieke waarden der bestedingsquoten en van de
mate waarin de loonsverhogingen worden doorberekend.
Bij constante arbeidsproduktiviteit leidt de veronderstelling, dat de
loonsverhoging gedeeltelijk in de prijzen wordt doorberekend tot
de volgende resulta ten:

v

Ll Y
LlS

= m No Ll w-v
= NoLlw(I-k)

k No Ll w

Ll Y-LlS = verandering van de reele vraag = No Llw (m-v
= No Ll w (m-v k)
No Ll W (k-I)

+

k) -

No Llw(I-k)
(17)

v

Daar No ~ w (m - k) positief en No ~ w (k - I) negatief is, kan de
uitkomst van (17) positief, negatief, dan wel nul zijn, afhankelijk
van de numerieke waarden van m, v en k. In woorden: indien bij
constante arbeidsproduktiviteit een loonsverhoging gedeeltelijk ten
laste van de winstinkomens wordt gebracht en voor het overige in
de prijzen wordt doorberekend, kan een inflatoire, deflatoire, dan
wel monetair neutrale situatie het gevolg zijn. Steeds echter geldt,
dat een eventuele inflatoire "gap" bij constante arbeidsproduktiviteit groter is dan bij toenemende arbeidsproduktiviteit, terwijl een
eventuele deflatoire "gap" bij constante arbeidsproduktiviteit geringer is dan bij toenemende arbeidsproduktiviteit, zoals kan worden bewezen door (16) van (17) af te trekken. We krijgen dan het
volgende:

+

(17(-(16) = No Ll w (m-v k)
No Ll W (k-I) - No Ll w (m-v k) -Noll
wk
Noll w-NoLl
r k (V-I) = Noll w (k-I-k
1)- No Ll r k (V-I) = No Ll r k (I-V)

+

+

(18)

v

(18) is groter dan nul, aangezien kleiner dan I is. (Zie veronderstellingen t.a.v. de margin ale bestedingsquoten.)

Casuspositie 3
Hetzelfde als geval I, met dien verstande, dat het verschil tussen
loonsverhoging en stijging van de arbeidsproduktiviteit nu geheel
in de prijzen wordt doorberekend (k = 0).
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Ll Y
Ll S

= m No Llw-v k No (Llw-Ll r) = m No Ll w
= No (~ w-~ r) ( I-k)
= No (Llw-Ll r)

Ll Y-Ll S =verandering
Toeneming aanbod

van de reele vraag

= m No ~ w-No
= No Ll r

(Llw-~

Verandering reele vraag minus toeneming aanbod = m No Ll w-No
No~r-NoLlr=Notlw(m-l)

r)

~ w

+

(19)

<

Daar m
I is (zie veronderstellingen
t.a.v. bestedingsquoten), is
(19)
o. Indien het verschil tussen loonsverhoging en produktiviteitsstijging geheel in de prijzen wordt doorberekend, ontstaat - bij
de gegeven veronderstellingen t.a.v, de bestedingsquoten - dus
steeds een deflatoire situatie.
Uitgaande van constante arbeidsproduktiviteit, verkrijgt men de
volgende resultaten:
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Ll Y
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= m No Ll w-v
=No~w(l-k)

k No tl w = m No tl w
=NoLlw

~ Y-Ll S = verandering reele vraag = No Llw (m-I)

<

(20)

<

Aangezien (m - 1) 0 is, is (20)
o. Verder is (20)
(19). Bij
constante arbeidsproduktiviteit zal een loonsverhoging, die geheel
in de prijzen wordt doorberekend - bij de gegeven veronderstellingen t.a.v. de bestedingsquoten - steeds tot een deflatoire situatie
leiden, die qua omvang precies gelijk is aan de deflatoire situatie,
die, onder overigens gelijke omstandigheden, ontstaat bij toenemende arbeidsproduktiviteit.
Casuspositie 4
De stijging van de arbeidsproduktiviteit is gelijk aan de verhoging
van de loonvoet: ~ w = ~ r.
tl Y
~ S

= m No Ll w-v k No (tl w-~
No (Ll w-tl r) (I-k)

=

r) = m No tl w
= 0

Ll Y-~ S = toeneming reele vraag
= m No tl w
toeneming aanbod
= No tl r
toenerning reele vraag minus toeneming aanbod = m No Ll w-No
m No Ll r-No ~ r = No tl r (m-I)

<

<

~ r =
(21)

Aangezien (m - I)
0 is, is (21)
o. Indien de absolute toeneming
van de arbeidsproduktiviteit gelijk is aan de verhoging van de
loonvoet ontstaat dus - bij de gegeven veronderstellingen t.a.v. de
marginale bestedingsquoten - steeds een deflatoire situatie.
Uit de behandelde casusposities kan worden geconcludeerd, dat
loonsverhogingen bij constante arbeidsproduktiviteit - bij de gegeven veronderstellingen t.a.v. de bestedingsquoten - steeds meer

infiatoir, c.q. minder defiatoir, zijn dan dezelfde loonsverhogingen
bij toenemende arbeidsproduktiviteit, behoudens in het geval,
waarbij de loonsverhogingen geheel in de prijzen worden doorberekend; in het laatste geval is het voor het monetair evenwicht en
de vraag naar arbeid irrelevant of de loonstijgingen plaatsvinden
bij constante dan wel bij toenemende arbeidsproduktiviteit, omdat
in beide situaties een precies even sterke defiatoire situatie ontstaat.
In de redenering van HOLZMAN,
dat loonsverhoging bij stijgende
arbeidsproduktiviteit tot een grotere infiatoire "gap" leiden dan
loonstijgingen bij constante arbeidsproduktiviteit en voorts in zijn
redenering, dat bij loonsverhogingen, die gelijk zijn aan de prod uktiviteitsstijging een infiatoire situatie zou optreden via het "costpull" -effect, wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de
defiatoire invloed van de produktievergroting uit hoofde van de
produktiviteitsstijging.
SAMENV
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De beschouwingen van dit hoofdstuk kort samenvattend kunnen
we tot slot concluderen, dat een elastisch geldstelsel op zich nog niet
voldoende behoeft te zijn om een ononderbroken loon-prijsspiraal
te bewerkstelligen, maar dat er factoren aanwezig kunnen zijn
(geldillusie, elastische vraag naar arbeid, de progressie in het systeem der inkomstenbelastingen, de nadelige repercussies van loonen prijsverhogingen op het uitvoervolume en daarmede op de
werkgelegenheid en mogelijk ook verschuivingen in de inkomensverdeling), welke a.h.w. een "natuurlijke" barriere vormen tegen
een loon-prijsspiraal. Hiermede wil niet gesuggereerd worden, dat
het gewenst zou zijn uitsluitend op deze "natuurlijke" barrieres te
vertrouwen. Monetaire en andere maatregelen zullen nodig blijven.
Wij hebben echter willen aantonen, dat dergelijke maatregelen
niet de enige defensielijn behoeven te vormen tegen de infiatie en
dat voor een goed begrip van het infiatiemechanisme niet met een
bestudering van het gedrag der monetaire autoriteiten kan worden
volstaan.
Met name de betekenis van de geldillusie als remmende factor
op de infiatie werd in dit hoofdstuk onderzocht. Uitgangspunt voor
onze beschouwingen was de analyse van HOLZMAN.Bij ons onderzoek gingen wij uit van een elastisch geldstelsel, de aanwezigheid
van geldillusie, constante arbeidsproduktiviteit en een elasticiteit
van de vraag naar arbeid groter dan nul. Onze conclusie was, dat
bij de genoemde veronderstellingen een loonsverhoging tot werkloosheid leidt.
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Geheel anders luidt de conclusie indien er van wordt uitgegaan,
dat de vraag naar arbeid volkomen inelastisch is en het gedrag van
de economische subjecten gekenmerkt wordt door "real income
consciousness" (de veronderstellingen van constante arbeidsproduktiviteit en elastisch geldstelsel blijven gehandhaafd). Wij concludeerden, dat bij deze veronderstellingen loonsverhogingen steeds
tot een grotere vraag naar arbeid zuIlen leiden, mits de marginale
bestedingsquote van de loontrekkers groter is dan die der overige
inkomensgroepen.
Vervolgens wijdden wij enige beschouwingen aan de door BOWEN
genoemde factoren, die naast de economische politiek, een rem
op de inflatie kunnen betekenen, zoals de progressie in het systeem
van de inkomstenbelasting, de vermindering van het uitvoervolume
die het gevolg is van prijsstijgingen en de eventuele herverdeling van
het inkom en, die met de inflatie gepaard gaat.
Tot slot plaatsten wij enige kritische kanttekeningen bij HOLZMANS analyse, waarin hij onderzocht welke invloed een kosteninflatie op de vraag naar arbeid heeft ingeval van stijgende arbeidsproduktiviteit. In afwijking van HOLZMAN concludeerden wij, dat
loonsverhogingen bij stijgende arbeidsproduktiviteit - bij de gegeven
veronderstellingen t.a.v. de bestedingsquoten - in het algemeen
(met uitzondering van het geval waarin de loonkosten volledig
worden doorberekend) minder inflatoir, c.q. meer deflatoir zijn dan
loonsverhogingen bij constante arbeidsproduktiviteit. Dit komt
door het deflatoire effect, dat de produktievergroting, die het gevolg
is van de stijging van de arbeidsproduktiviteit, uitoefent. HOLZMAN
die ten onrecht deze deflatoire invloed van de produktievergroting
verwaarloost, komt tot een overschatting van het inflatoire effect
(c.q. een onderschatting van het deflatoire effect) dat een loonsverhoging bij stijgende arbeidsproduktiviteit teweeg brengt.

BOOFDSTUK V

RET VRAAGSTUK VAN DE EFFECTIVITEIT
VAN DE MONETAIRE
POLITIEK

INLEIDING
In het onderhavige hoofdstuk zal worden nagegaan of en in hoeverre het instrument van de monetaire politiek effectief kan worden
geacht ter bestrijding van de inflatie.
Onder de effectiviteit van de monetaire politiek wordt hier verstaan de mate waarin en de snelheid waarmede de monetaire maatregelen de bestedingen kunnen afremmen. In de terminologie van
BOWENzou men kunnen' zeggen, dat deze effectiviteit betrekking
heeft op de mate waarin verschuivingen langs de L L-curve kunnen
worden teweeg gebracht (zie hoofdstuk I). Bedoelde effectiviteit
wordt in belangrijke mate bepaald door de "policy-mix" - waaronder hier wordt verstaan de samenstelling van het monetaire
arsenaal - welke in concreto wordt toegepast. Indien men de monetaire politiek naar de effectiviteit wil beoordelen, zal het derhalve
noodzakelijk zijn de vraagstukken in een concreet empirisch kader
te plaatsen.
Ons onderzoek naar de effectiviteit van de monetaire politiek zal,
in aansluiting op de voorgaande hoofdstukken, betrekking hebben
op de situatie in de V.S. Hier en daar zullen de uiteenzettingen
echter een meer theoretisch karakter dragen en zullen leerstukken
ter sprake komen van meer universele, minder aan een empirisch
kader gebonden aard.
In onze beschouwingen zullen wij ruime aandacht schenken aan
een aantal factoren, die tijdens de hausse tot een vergroting van de
omloopsnelheid van het geld kunnen leiden en die derhalve de
tendentie hebben de geldverkrappende maatregelen te doorkruisen.
In het bovenstaande hebben wij de effectiviteit van de monetaire
politiek gedefinieerd aIs de mate waarin het gelukt door geldverkrappende maatregelen de bestedingen te doen afnemen. Ret kan
echter zijn, dat de monetaire politiek voldoende effectief is in de
zo juist genoemde zin, dat door de restrictieve maatregelen een
aanzienlijke vermindering van de bestedingen en monetaire stabiliteit kan worden bereikt, maar dat de optredende neveneffecten in
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de vorm van werkloosheid zo schadelijk worden geacht, dat het
instrument van de monetaire politiek niet voldoende krachtig kan
worden toegepast. Dit zal het geval zijn indien de prijzen als gevolg
van de aanwezigheid van pressiegroepen star zijn in benedenwaartse richting. De restrictieve monetaire politiek zal dan, wil ze
monetaire stabiliteit bereiken, tot werkloosheid leiden, die zo groot
kan zijn, dat ze vanuit sociaal oogpunt en vanuit een oogpunt van
voldoende economische groei niet meer aanvaardbaar is. In hoofdstuk III hebben wij gezien, dat deze situatie in de V.S. actueel is.
In dit geval richt men met monetaire maatregelen aileen weinig
tegen de inflatie uit. Er zuilen dan bovendien maatregelen nodig
zijn om de macht van de pressiegroepen te matigen. Maatregelen,
welke hiertoe kunnen strekken, zijn de kartelpolitiek en de loon- en
prijspolitiek.
Maar al kan de monetaire politiek de doelstelling van een stabiel
prijsniveau slechts in combinatie met andere instrumenten (zoals
kartelpolitiek, loon- en prijspolitiek) verwezenlijken, zij blijft een
belangrijk instrument. Men kan zelfs stellen, dat naarmate bij de
loon- en prijspolitiek de overheidsinterventie minder straf is en aan
het georganiseerde bedrijfsleven zelf een grotere verantwoordelijkheid voor lonen en prijzen wordt toegekend, het zwaartepunt van
de economische politiek op de monetaire maatregelen komt te
liggen. Ret is dan ook zinvol enige beschouwingen aan het instrument van de monetaire politiek te wijden.

I DE THEORIE

VAN DE "CREDIT

EFFECTIVITEIT

VAN

AVAILABILITY"

DE MONETAIRE

EN DE

POLITIEK

In dit eerste deel van hoofdstuk V zal worden onderzocht onder
welke voorwaarden en omstandigheden het beinvloeden van de
kasreserves der financiele instellingen door het voeren van openmarktpolitiek geacht kan worden een voldoende restrictief effect
op de kredietbeschikbaarheid en daarmede op het kredietvolume
uit te oefenen. Dit noopt ons tot een kritische beschouwing van de
zgn. "availability" -theorieen, in welke theorieen de kredietbeschikbaarheid en de reacties van de kredietverstrekkers op beperkende
monetaire maatregelen als de belangrijkste factoren voor de effectiviteit van de monetaire politiek worden beschouwd. Dit zal voor
ons tevens aanleiding zijn om nader in te gaan op de beschouwingen
van KAREKEN, die genoemde "availability'r-theorieen
op hun
logisch-formele eigenschappen heeft onderzocht.
Uit de na-oorlogse discussies over de monetaire politiek heeft

zich een nieuwe theorie van de kwantitatieve kredietcontrole ontwikkeld, waarbij meer dan in de vroegere theorie - die zich voornamelijk concentreerde op de reacties van de kredietnemers - de
nadruk wordt gelegd op "the availibility of credit" en de kredietrantsoenering als bepalende factoren voor de effectiviteit van monetaire maatregelen.!
Ten aanzien van de reacties van de kredietgevers op een krappere
liquiditeitspositie - teweeg gebracht door openmarktpolitiek - kunnen twee hypothesen en daarmede corresponderende theorieen
worden opgesteld. Volgens de ene hypothese zal een krappere
liquiditeitspositie van de financiele instellingen zich manifesteren
in een kredietrantsoenering met hogere rentetarieven, volgens de
andere zal de allocatie van de beperkt beschikbare leenfondsen de
vorm aannemen van "non price credit rationing".
In de eerste theorie worden de reacties van de banken en van de
niet-bancaire financiele instellingen op een verhoging van de rentevoet op overheidspapier afzonderlijk geanalyseerd. Ten aanzien van
de bank en wordt betoogd, dat deze een secundaire reserve aanhouden in de vorm van liquide activa (waaronder schatkistpapier)
als een "liquidity hedge against a sudden loss of demand deposits." 2
Een verhoging van de rentevoet op schatkistpapier en een daarmede
corresponderende koersdaling van dit papier tast de secundaire
reserves aan, hetgeen de banken noopt hun in deze vorm aangehouden reserves aan te vullen; het gevolg is een geringere bereidwilligheid tot kredietverlening aan de particuliere sector, ondanks
de grotere rentabiliteit van deze uitzettingen.
Met betrekking tot de niet-bancaire financiele instellingen, met
name verzekeringmaatschappijen, wordt er op gewezen, dat in de
beleggingspolitiek van deze instellingen een speciale preferentie
voor overheidspapier aan de dag treedt. De aard van hun werkzaamheden brengt met zich, dat deze instellingen bij voorkeur beleggen
in de risicomijdende sfeer. Omdat hun verplichtingen grot end eels
contractu eel bepaald zijn, streven zij echter (met het oog op hun
verplichtingen) tegelijkertijd naar een bepaald minimum rendement op hun uitzettingen. Wanneer een keer dit minimum rendeAJs voorstanders van deze theorie kunnen worden beschouwd: R. V. ROOSA,
Interest rates and the Central Bank, in: Money, trade and economic growth,
Essays in Honor of John Henry Williams, New York, 1951. H. S. ELLIS,The
rediscovery of money, eveneens in: Money, trade and economic growth, Essays
in Honor of J. H. Williams, New York, 1951.
2 Zie J. H. KAREKEN, LENDERS' preferences, credit rationing, and the effectiveness of monetary policy, The Review of Economics and Statistics, augustus 1957,
1
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ment is bereikt, zullen zij echter de voorkeur geven aan deze vorm
van belegging boven die in de particuliere sfeer, waaraan meer
risico verbonden is.
Bovendien, aldus deze theorie, zal een verhoging van de rentevoet op overheidspapier liquidatie van dit bezit ten gunste van
kredietverlening aan de particuliere sector belemmeren. Het met de
liquidatie gepaard gaande kapitaalverlies maakt de financiele instellingen afkerig van een dergelijke verschuiving in hun activa.!
Bij deze reacties client dan nog gevoegd de invloed, welke een
verhoging van de rentevoet uitoefent op de toekomstverwachtingen
van de financiele instellingen. Door de aanhangers van genoemde
theorie wordt er op gewezen, dat een verandering in de rente een
gevoel van onzekerheid bij de kredietverstrekker teweeg brengt met
betrekking tot het toekomstige verloop van de rentevoet en de
economische activiteit. Subjectieve schattingen van het risico verbond en aan uitzettingen in de particuliere sector zullen daarom in
opwaartse richting herzien worden. Verder valt er, met name bij
verzekeringmaatschappijen,
een houding waar te nemen van
"wait and see", welke steunt op de verwachting, dat de renteverhoging een teken is van nog verdere verhogingen. Dit patroon van
toekomstverwachtingen maakt dan dat de financiele instellingen
de voorkeur geven aan het aanhouden van liquide activa (waaronder schatkistpapier) boven het verlenen van additionele kredieten
aan de particuliere sector.
Wat de kredietvraag betreft, wordt meestal in genoemde theorie
aangenomen, dat deze rente-inelastisch is. ROOSA noemt evenweI
enige factoren op grond waarvan mag worden aangenomen, dat
de kredietvraag enige elasticiteit bezit. Daar is allereerst de invloed van de rente als kostenfactor, welke met name bij lange-termijn projecten van betekenis kan zijn; de bedrijfstakken waarom
het hier gaat, vormen bovendien een belangrijk segment van de
totale markt. Verder moet, volgens KAREKEN, rekening worden
gehouden met de invloed van de verhoogde rentevoet op overheidspapier op de waarde van de activa der onderneming alsmede op
de toekomstverwachtingen. De daling van de marktwaarde der
activa, die gepaard gaat met een verhoging van de rentevoet op
overheidspapier zou een negatieve invloed op de liquiditeit en
daarmede op de investeringen en de kredietvraag hebben. Het is
ons niet duidelijk hoe de daling van de marktwaarde der activa
de liquiditeit van de onderneming ongunstig zou beinvloeden tenzij
Dit effect wordt in de literatuur wel aangeduid met de toepasselijke termen
"locked-in" -en "pinned-in" -effect.
1

met deze activa slechts het overheidspapier, dat door de ondernemingen als liquiditeit wordt aangehouden, wordt bedoeld. Maar
ook dan nog geldt het argument aIleen voor de grote ondernerningen, aangezien de kleinere ondernemingen geen overheidspapier
aanhouden. Belangrijker lijkt ons het tweede punt, dat de renteverhoging een ongunstige invloed op de verwachtingen van de
ondernemers ten aanzien van het toekomstige rendement heeft,
omdat zij deze renteverhoging zien als een teken van een krapper
wordende kredietmarkt en een op hand en zijnde recessie.
De tweede theorie, die eveneens aan de "credit availability" een
centrale betekenis toekent voor de monetaire controle, gaat uit van
het postulaat, dat bepaalde sectoren van de kredietmarkt, met name
de markt voor bankkrediet, gekenmerkt worden door onvolledige
concurrentie en oligopolistische of monopolistische trekken vertonen. De in rekening gebrachte rentetarieven worden niet bepaald
door het spel der vrije concurrentie, maar dienen eerder als "administered prices" beschouwd te worden. Ret verdere betoog luidt dan,
dat er, evenals in andere oligopolistische markten, krachten werkzaam zijn, die leiden tot een inflexibele rentevoet. Bijgevolg vervult
de rente bij de allocatie van de kredieten geen rol van betekenis,
zodat - om met KEYNES te spreken - een "unsatisfied fringe of
borrowers" ontstaat, een vraagoverschot voor leenfondsen bij de
heersende rentevoet.
De vraag rijst in hoeverre de hier geexposeerde theorieen - die
beide de "availability of credit" aanwijzen als belangrijkste factor,
die de effectiviteit van de monetaire politiek bepaalt - voldoen aan
de eisen van logische consistentie en actualiteit. KAREKEN, die zich
in het reedsgenoemde artikel (zie voetnoot p. 131) uitsluitend met het
eerste aspect (de logische consistentie) occupeert, heeft door middel
van een wiskundige analyse beide theorieen op hun logisch - formele eigenschappen onderzocht; duidelijk werd door hem aangetoond, dat bij een enigszins rente-elastisch kredietaanbod - een
veronderstelling, die door vrijwel aIle adepten van de "price rationing" school wordt gehanteerd - de effectiviteit van de monetaire
politiek mede afhankelijk is van de elasticiteit van de kredietvraag,
in die zin, dat hoe inelastischer de kredietvraag, hoe minder effectief
de monetaire politiek; bij een inelastische kredietvraag zal de
monetaire politiek zeer sterke, en mogelijk ongewenste, renteschommelingen op de particuliere kredietmarkt kunnen veroorzaken, ook indien op de markt voor overheidspapier slechts een
zeer geringe renteverhoging nodig is om het overheidspapier in de
portefeuilles der financiele instellingen te blokkeren. Indien men
uitgaat van de tweede hypothese - oligopolistische gedragslijn der
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financiele instellingen en "non price rationing" - doen de geschetste moeilijkheden zich niet voor: onder deze omstandigheden
is de effectiviteit van de monetaire politiek onafhankelijk van de
elasticiteit van de particuliere kredietvraag; in dit geval dient men
echter bepaalde reactie-relaties, die ten grondslag liggen aan de
eerste hypothese, te modificeren.
KAREKENS
analyse vormt een interessant specimen van de toepassing van de wiskunde op monetair terrein; zijn artikel is echter
vaak moeilijk Ieesbaar, omdat hij de functies niet uitschrijft, maar
met zgn. impliciete functies werkt. Vandaar dat wij zul1en trachten
zijn analyse in wat eenvoudiger vorm weer te geven door van expliciete aanbod- en vraagfuncties gebruik te maken. Eenvoudshalve
is verondersteld, dat er slechts twee markten zijn: een voor kredietverlening aan de particuliere sector en een voor kredietverlening
aan de overheidssector. In eerste instantie zullen wij veronderstellen, dat de organisatie van deze mark ten zodanig is, dat de kredieten
worden gealloceerd via wijzigingen in de rentevoet. De vraag- en
aanbodfuncties voor de particuliere kredietmarkt kunnen dan als
voIgt geschreven worden:
1

QD

= -Ap

+ B .-

(I)

g
1

Qs

= A'p

+ B'.-

(2)

g

waarin QD= de gevraagde krediethoeveelheid door de particuliere
sector. Qs= het kredietaanbod aan de particuliere sector.
p = de rentevoet op de particuliere markt.
g = de rentevoet op de overheidsmarkt.
A en B zijn de gedrags-coefficienten van de particuliere kredietvragers op een wijziging van de rentevoet op de particuliere markt,
resp. overheidsmarkt.
A' en B' vormen de overeenkomstige reactie-coefficienten van de
kredietverstrekkers.
Voor een bepaalde waarde van g = gl' hebben we:
1

Qn

= -Ap

+ B.-

( ra)

gl
1

Qs

= A'p

+ B'.-

(sa)

gl

De twee relaties tussen Q en p, die in (I a) en (za) algebraisch zijn
geformuleerd, kunnen worden weergegeven door middel van een
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Het verband tussen aangeboden, resp. gevraagd kredietvolume op de particuIiere kredietmarkt en de hoogte van de rentevoet op deze markt

twee-dimensionaal diagram. 1 In grafiek 6 duiden de grootheden
Q 1, PI de evenwichtsoplossing aan, die correspondeert met g = g 1"
Voor iedere andere waarde van g zal er in het algemeen een
andere evenwichtsoplossing zijn in de particuliere markt. Bijv. voor
g = g2 gl' zou de nieuwe oplossing kunnen zijn (Q2' P2)'
De verschuiving van de aanbodfunctie van Qal naar Qa2 en van
de vraagfunctie van QDl naar QD2' is het gevolgvan de stijgingvan
de rentevoet op overheidspapier van gl naar g2' Het kredietaanbod
van financiele instellingen aan de particuliere sector wordt nl.
bepaald door de volgende factoren:

>

1 In afwijlcing van wat meestal in de economische handboeken
geschiedt, maar
in overeenstemming met het wiskundig gebruik hebben wij de afhankelijk variabele (Q) op de verticale as en de onafhankelijk variabele (p) op de horizontale
as afgezet.
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(a) het te behalen rendement (p) in deze sector; hoe hoger het
rendement, hoe groter het aanbod.
(b) de liquiditeitspositie van de financiele instellingen.
(c) de toekomstverwachtingen van deze instellingen.
Volgens de op pp. 131 en 132 beschreven theorie - waarvan hier de
grafische en algebraische weergave is gegeven - heeft een verhoging
van de rentevoet op overheidspapier een ongunstige invloed op de
liquiditeitspositie der financiele instellingen, omdat door de rentestijging de marktwaarde van hun bezit aan "secondary reserves"
daalt, terwijl ook de toekomstverwachtingen van deze instellingen
zodanig worden beinvloed, dat zij de voorkeur geven aan het aanhouden van liquide activa boven additionele uitzettingen in de particuliere sector. Het gevolg is, dat in de nieuwe situatie de bereidwilligheid van de banken om krediet te verlenen aan de particuliere
sector, bij ieder willekeurig rendement (p) in deze sector geringer is
dan in de uitgangssituatie, toen liquiditeit en toekomstverwachtingen
gunstiger waren. Grafisch wordt dit weergegeven door een verschuiving van de Qs- curve naar rechts. Een ongeveer analoge
interpretatie is van toepassing op verschuivingen van de vraagcurve. Opgemerkt dient nog, dat in de eerste versie van de "availability" -doctrine meestal wordt uitgegaan van de hypothese, dat de
vraagzijde ofwel niet reageert op veranderingen in de rentevoet van
overheidspapier ofwel dat deze reactie kwantitatief geringer is dan
de reactie van het kredietaanbod op dergelijke veranderingen. In
fig. I is de tweede veronderstelling tot uitdrukking gebracht. Algebraisch betekent dit, dat
?3Qs

?3Qn

>

?3g

?3g

De effectiviteit van de monetaire politiek kan nu worden bepaald
door na te gaan hoeveel het kredietvolume zal verminderen als
gevoig van een geringe verhoging van de rentevoet op overheidspapier. Hiertoe zuIlen wij gebruik maken van vergelij kingen (I)
en (2). De evenwichtsvoorwaarde voor de particuliere kredietmarkt
Iuidt :
I

Qn

= -

Ap

+ B. -

= Qs =

A'p

+ B'.-

g

I

g

De totale afgeleide van (3) naar g is gelijk aan:
dQn

-dg

Hieruit volgt:

=

dp
-A--B.dg

I

dQs

= -g2

dg

=

dp
I
A'--B'.dg
g2

(3)

I

dp

-B'g2

dg

+

I

Bg2

-A-A'

Vergelijking (4a) brengt tot uitdrukking, dat de verandering van
de rentevoet op de particuliere markt, die het gevoig is van de
wijziging van de rentevoet op schatkistpapier, afhankelijk is van
de directe en indirecte vraag- en aanbodelasticiteiten op de particuliere markt. Opgemerkt zij, dat de termen in formule (4a) eigenIijk
niet de elasticiteiten, maar de particle afgeleiden van de vraag- en
aanbodfuncties voorstellen. KAREKEN wijst er in dit verband op,
dat het feit, dat we hier te maken hebben met evenwichtswaarden
ons veroorlooft om van elasticiteiten te spreken, oak al komt in
formule

(4a) het "elasticiteitsgewicht"

(4a) kan dan ook, zoals

KAREKEN

~ niet voor. VergeIijking
p
terecht opmerkt, door vermenig-

vuldiging met~worden
omgezet in een uitdrukking, waarin
p
de partiele afgeleiden de elasticiteiten voorkomen. KAREKEN
dit niet verder uit en laat het bewijs aan de lezer over. Wij
trachten het de lezer wat gemakkelijker te maken door het
van het hierboven gestelde te leveren.
I

Daar

3Qs

3QD

I

-B'- = --,B= --,-A
g2
13 g
g2
13 g

i.p.v.
werkt
zullen
bewijs

3QD
=--

3 p

I3Qs

en

A'=--,

3p

kan men (4a) als voIgt schrijven:
I3Qs
dp

(

dg

I3g

3QD _ 3QS)
(

Vermenigvuldigt

I3g

+ I3QD)

3p

I3p

men linker- en rechterlid van (4b) met de term

~, dan gaat (4b) over in:
p
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g dp
-.-

(

Qs
8g

( 8 QD
8p

8

+ 8QD)~

8

8g

= ------.-

p dg

Qs

+ 8QD)

(

g

8g

= -------

Qs)

P

( 8 QD

8p

8p

8

8g

~

Qs)

P

8p

Ql

(4c),

waarin Ql het in de uitgangssituatie verhandelde kredietvolume
voorstelt. (In de uitgangssitutaie is evenwicht tussen vraag en aanbod verondersteld.) Ret eerste lid van (4c) stelt de elasticiteit voor
van de rentevoet in de particuliere sector t.o.v. een verandering
van de rentevoet op schatkistpapier. In het laatste lid geven de
termen in de teller de indirecte aanbod- resp. vraagelasticiteit op
de particuliere kredietmarkt weer t.O.V.een wijziging van de rentevoet op schatkistpapier. (Reacties van vraag en aanbod op de
markt voor particulier krediet op veranderingen in de rentevoet
van schatkistpapier.) De termen in de noemer symboliseren de
directe vraag- resp. aanbodelasticiteit op de markt voor particulier
krediet. (Reacties van vraag en aanbod in de sector voor particulier
krediet op een verandering van de rentevoet in deze sector.) (4a)
is dus een eenvoudiger schrijfwijze voor (4c). De aandacht zij er
echter nogmaals op gevestigd, dat (4a) en dus ook (4C) slechts
geoorloofd zijn, indien er in de uitgangssituatie evenwicht tussen
vraag en aanbod is; in dit geval is er sprake van wat KAREKEN
noemt "a one-one correspondence between the partial and total
derivatives included in the equations and the respective-elasticities" .1
Substitutie van (4a) in (4) geeft:
I

dQ
--=-A
dg

-B'.g2

I

+ B.g2

I

-B.-=
g2

-A-A'
I

I

B'.- - B.g2
g2

I

-B.-

A'

(5)
g2

1+-

A

Vergelijking (5) licht ons in over de mutatie in de "hoeveelheid"
1

t.a.p. p. 2g8.

verhandelde leenfondsen (de verschuivingen van de vraag- en aanbodcurve), welke mag worden verwacht, indien als gevolg van een
restrictieve monetaire politiek de rentevoet op schatkistpapier stijgt.
Vergelijking (5) verschaft derhalve een uitdrukking voor de effectiviteit van monetaire maatregelen. Uit (5) blijkt, dat de effectiviteit van de monetaire politiek afhankelijk is van de elasticiteit ' van
de kredietvraag in de particuliere sector, aangegeven door de term
A

=

-O:}D. Daar het kredietaanbod

ondersteld (A'

> 0)

enigszins rente-elastisch is ver-

en tevens, dat de contractie van het krediet-

aanbod uit hoofde van restrictieve maatregelen

I'"

(

B'. g2J groter is

dan de vermindering van de kredietvraag, die het gevolg is van deze
maatregelcn

(B. ;, ] ' voIgt uit (5): hoe kleiner A, dus hoe inelas-

tischer de kredietvraag, hoe geringer de vermindering van het
kredietvolume, dus hoe minder effectief de monetaire maatregelen.
Dus zelfs als men de nadruk legt op de reacties van de kredietverstrekkers, zoals de "avaialbility"-theorie doet, wordt toch de effectiviteit van de monetaire politiek beinvloed door de elasticiteit van
de particuliere kredietvraag. Aileen indien het kredietaanbod volkomen ongevoelig is voor veranderingen in de rentevoet in de particuliere sector, zoals in de theorie, waarin wordt verondersteld, dat
de kredietrantsoenering met met renteverhoging gepaard gaat
- hebben de vraagcondities geen invloed op de effectiviteit van
monetaire maatregelen. Wij zullen deze laatste stelling nu nader
toelichten en hiertoe wederom gebruik maken van een tweedimensionaal diagram. Gemakshalve zal worden verondersteld, dat
de kruiselasticiteit van de particuliere kredietvraag gelijk is aan
nul. Hypothese 2 impliceert, zoals we zagen, dat er bepaalde krachten werkzaam zijn (oligopolistische en monopolistische concurrentie), welke verhinderen, dat de rentevoet op de particuliere kredietmarkt zich volledig aanpast aan veranderingen van de parameters.
De "evenwichts" -oplossing, d.i, de rentevoet, waarbij vraag en
aanbod in evenwicht zijn, wijkt in dit geval in het algemeen af van
de evenwichtsrente bij volledige mededinging. Dit neemt met weg,
dat het "evenwichts"-punt op de aanbodcurve ligt, althans in een
1

Op analoge wijze als is geschied voor formule (4a), zie pp. 137 en 138, kan

(5) door vermenigvuldiging

met ~

worden omgezet in een vergelijking waarin

i.p.v. de partiele afgeleiden de elasticiteiten voorkomen.
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Aangeboden en gevraagde kredietvolume op de particuliere kredietmarkt, indien de rentevoet op deze marki geen evenwichtscheppende functie heeft.

inflatoire situatie wanneer er sprake is van een excessieve kredietvraag, daar de kredietverstrekker de kredietprijs vaststelt. Wij zullen aannemen, dat, voor g = gl, (PIQl) de initiele "evenwichts"positie (de "evenwichts" -prijs en de "evenwichts" -hoeveelheid in
de uitgangssituatie) weergeeft. Indien nu de rentevoet op schatkistpapier stijgt, zodat g = g2 gl, dan zal de aanbodfunctie verschuiyen van ~l naar Q 62'Wat de aanhangers van de theorie van de
kredietrantsoenering nu beweren, is, dat het nieuwe "evenwicht"
niet tot stand komt in het punt E2 maar in het punt E3 ofwel ergens
in het interval tussen E3 en E2. Indien E2 het nieuwe "even wicht"
zou aangeven, dan zou de mate van imperfectie van de mededinging vergeleken met de uitgangssituatie constant gebleven zijn.
(Daar de lijn EIE2 evenwijdig is met de lijn QDl.)In dit geval zouden de conclusies, die in het voorgaande werden getrokken ten aanzien van de eerste theorie (de theorie die uitgaat van allocatie van
de kredieten via wijzigingen van de rentevoet) nog steeds opgaan. De effectiviteit van de monetaire politiek zou ook in deze
situatie afhankelijk zijn van de waarde van de directe vraagelasticiteit en bij een inelastische vraag zouden effectieve monetaire maatregelen gepaard gaan met aanzienlijke schommelingen van de rentevoet op de markt voor particulier krediet. Indien men evenwel aanneemt, dat deze rentevoet stabiel is, dan is het nieuwe "evenwichts"punt gelegen in E3 (PlQa). Onder deze omstandigheden is de

>

effectiviteit van monetaire maatregelen onafhankelijk van de elasticiteit van de particuliere kredietvraag; zij is slechts afhankelijk
van de indirecte aanbodelasticiteit, d.w.z. van de reacties van het
kredietaanbod op veranderingen in de rentevoet op schatkistpapier
(d.i. de mate, waarin de Q s-curve naar rechts verschuift, indien g
stijgt). Ook de ongunstige implicaties van aanzienlijke schommelingen in de rentevoet op de particuliere kredietmarkt worden nu
vermeden. KAREKEN waarschuwt ervoor, dat men, indien men
logische inconsistentie wil vermijden, niet zonder meer de argumenten van de kredietrantsoenerings-theorie mag samenvoegen met de
argumenten van de "price rationing" -theorie om op deze wijze de
betekenis van de kredietbeschikbaarheid voor de effectiviteit van de
monetaire politiek te accentueren. Indien bijv. de rente op de markt
voor particulier krediet star is, dan spelen uiteraard de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de rentevoet - welke verwachtingen bij de kredietgevers een zekere terughoudendheid met betrekking tot de kredietverlening zouden veroorzaken - geen rol. Ook kan ingeval van starre rente het "locked-in"effect zich niet voordoen; de "locked-in"-hypothese veronderstelt
immers een stijging van de rentevoet op de particuliere markt.
Ook BOWEN heeft erop gewezen, dat de wijze waarop de kredietrantsoenering geschiedt van belang is voor de beoordeling van de
vraag in hoeverre de monetaire politiek effect zal sorteren en merkt
in dit verb and op: " ...
the significance of the mode of credit
rationing for the issue of how responsive the volume of bank loans
is to a restrictive monetary policy depends to a considerable extent
on the nature of supply conditions in the loanable funds market.
If the supply schedule of loanable funds were interest - elastic at
whatever interest rate resulted from the interplay of central bank
policy and commercial bank behavior, the impact on the volume
of bank loans would then depend on :
(a) the interest-elasticity of the demand for loanable funds; and
(b) the extent to which bankers actually choose to let interest
rates be bid up rather than to ration credit bij other means". 1
Zoals we zagen werden door KAREKEN met een comparatiefstatisch model de nieuwe evenwichtswaarden voor Q en p (kredietvolume en rentevoet) bepaald, die het gevolg zijn van een autonome impuls in de vorm van monetaire maatregelen. BOWEN gaat iets
anders te werk; hij geeft een verbale beschrijving van het dynamische aanpassingsproces en hoewel misschien minder exact dan
de analyse van KAREKEN, heeft deze consecutieve werkwijze het
1

W. G.

BOWEN,

The wage-price issue, p. 359.

voordeel dat daardoor de causale samenhangen duidelijker in het
licht worden gesteld.
De redenering van BOWENis als voIgt: de monetaire autoriteiten
kunnen een directe invloed uitoefenen op de liquiditeit der banken
en daarmede het aanbod van leenfondsen aan een "fairly rigid
ceiling" onderwerpen. Bijgevolg moet de veronderstelIing, dat het
kredietaanbod volkomen rente-inelastisch is, realistischer worden
geacht dan de aanneming, dat het kredietaanbod volkomen elastisch is. Stel nu, dat de banken ingeval van kredietkrapte hun rentetarieven zodanig gaan verhogen, dat er weer evenwicht is tussen
vraag en aanbod. Indien we werken met eerstgenoemde veronderstelling, dat het kredietaanbod volkomen inelastisch is, dan verschaft de renteverhoging een indicatie over de "stubborness" waarmee de kredietnemers weerstand bieden aan de vermindering van
het aanbod of exacter: de stijging van de rentevoet meet de elasticiteit van de kredietvraag. Belangrijk hierbij is, dat in dit geval van
een volkomen inelastisch kredietaanbod de elasticiteit van de
kredietvraag niet de reductie van het kredietvolume bepaalt, maar
de mate waarin de rentevoet moet stijgen om de beperkt beschikbare leenfondsen te alloceren. Bijgevolg zou men kunnen redeneren,
dat de twee wijzen van kredietrantsoenering ("price rationing"
versus "non-price rationing") aIleen hierin verschillen, dat in het
ene geval wel en in het andere geval geen rentestijging in het leven
geroepen wordt. In dien men van mening is, dat prijsstabiliteit het
doel van de monetaire politiek is en dat veranderingen in de rentevoet incidentele en onbelangrijke nevengevolgen zijn, dan zou de
conclusie moeten luiden, dat beide method en van kredietrantsoenering vanuit monetair oogpunt praktisch op hetzelfde neerkomen.
In feite zijn er echter, aldus BOWEN,goede redenen op te sommen,
waarom een verhoging van de rentevoet mag worden geacht invloed te hebben op de effectiviteit van monetaire maatregelen.
Zoals we nog zullen zien, kunnen de banken hun reservepositie
enigszins verruimen door middel van liquidatie van schatkistpapier,
waardoor middelen vrij komen voor kredietverlening aan de particuliere sector. Hoe groter nu de stijging van de rentevoet op de
markt voor particulier krediet, hoe aantrekkelijker het voor banken
wordt om op deze wijze aan de verlangens van de particuliere
kredietvragers tegemoet te komen. Of, in wat exacter termen: het
aanbod van leenfondsen is vermoedelijk enigszins rente-elastisch en
bijgevolg is de contractie van het kredietvolume (de effectiviteit
van de monetaire politiek) recht evenredig met de interest-elasticiteit van de kredietvraag. Bovendien kan een verhoging van de
rentevoet ook in de niet-bancaire sector aanleiding geven tot een

intensievere benutting van de gegeven geldvoorraad. Ook op dit
aspect zal nog nader worden ingegaan.
Een andere wijze waarop een stijgende rentevoet, volgens BOWEN,
de taak van de monetaire autoriteiten kan bemoeilijken, is werkzaam via de houding van het publiek, die dit als een impopulaire
maatregel beschouwt. Hij wijst dan op het kapitaalverlies voor
degenen, die zich in een periode van dalende koersen van hun bezit
aan overheidspapier willen ontdoen en concludeert: "consequently,
a restrictive monetary policy that can be carried off without much
of an accompanying rise in rates probably stands a better chance of
gaining and holding public favor." 1 Of de negatieve reacties van de
zijde van het publiek op een verhoging van de rentevoet wel zo
algemeen zijn als BOWENsuggereert, valt te betwijfelen. Men zou
met evenveel recht kunnen wijzen op het onverwachte voordeel,
dat nieuwe kredietgevers zich in de schoot geworpen zien. Bovendien is het de vraag of de monetaire autoriteiten zich veel gelegen
laten liggen aan de wensen van het publiek, tenzij dit zijn desiderata
tot gelding kan brengen via het parlement.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de reactie
van de rentevoet op monetaire maatregelen van groot belang is.
In het algemeen kan worden gesteld, dat naarmate de interestelasticiteit van de kredietvraag geringer is en dus de rentestijging
groter is, het moeilijker zal zijn voor de monetaire autoriteiten
om een benedenwaartse druk op de bestedingsstroom uit te oefenen.

II

INSTITUTIONELE FACTOREN, DIE DE EFFECTIVITEIT VAN
DE MONETAIRE POLITIEK IN DE V.S. BEPERKEN

De Verenigde Staten bezitten een zeer ingewikkeld en vernuftig
monetair systeem, dat ongeveer 14000 handelsbanken 2 omvat plus
een groot aantal niet-bancaire financiele instellingen. De ingewikkeldheid en gevarieerdheid van dit stelsel is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Bij de beoordeling van de effectiviteit van de
monetaire politiek in een economie met een dergelijke ingewikkelde
financiele structuur, is het belangrijk in gedachten te houden, dat de
belangrijkste functie van de financiele instellingen is de financiering
van de economische activiteit en dat het aantal kanalen via welke
deze financiering kan geschieden, zeer groot is. Ret valt dan ook
t.a.p. p. 362.
The Federal Reserve System - Purposes and functions, Board of Governors of
the Federal Reserve System, Washington, 4th ed. 1961, p. 65·
1
2
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TABEL

18

Een vergelijking van de verandering in de geldhoeveelheid en in de omloopsnelheid in opgaande en neergaande
conjunctuur van het eerste kwartaal 1947 tim het tweede kwartaal 1959

fasen van de

jaar en kwartaal

Bruto nat. produkt!
Geldhoeveelheid- (M)
Omloopsnelheid (v)
Procentuele verandering bruto nat. prod.
Procentuele verandering geldhoeveelheid

1947

1948

1949

1953

1954

1957

1958

1959

I

IV

IV

II

TJ

III

II

II

226,0
108,2
2,09

265,9
109,3
2,43

257,0
108,6
2,37

368,8
125,9
2,93

358,9
126,6
2,84

447,8
134,6
3,33

434,5
134,8
3,22

484,5
140,6
3,45

+17,7
+ 1,0

-

3,4
0,7

+43,5
+15,9

2,7
+ 0,6

+24,8
+ 6,3

- 3,0
+ 0,1

+11,5
+ 4,3

+16,3

-

2,5

+23,6

-

+17,3

-

+

+

-

0,7

+17,3

+ 0,7

+ 8,0

+ 0,2

+ 5,8

-

2,7

+25,6

-

+21,9

-

+ 9,6

(t1MM)
Procentuele verandering omloopsnelheid

3,1

3,3

7,1

(t1v v)
Absolute verandering geldhoeveelheid(t1 M)
Monetair equivalent van veranderingen
in de omloopsnelheid'

1 In miljard dollars
Bron: Joint Economic Committee,

1,1

+17,6

Staff report on employment,

3,9

growth, and price levels, Washington

4,4

1960, p. 345.

niet te verwonderen, dat, zodra een restrictieve kredietpolitiek gevoerd wordt, er automatisch een mechanisme in werking treedt om
de bestaande, gefixeerde geldhoeveelheid zo intensief mogelijk te
benutten. Dit betekent, dat de financiering door geldcreatie gedeeltelijk wordt vervangen door financiering middels ontpotting. De
mate waarin in de V.S. de monetaire maatregelen werden doorkruist door tegengestelde bewegingen in de omioopsnelheid kan
worden afgelezen uit tabel 18, waarin men een vergelijking aantreft
tussen de veranderingen in de geldhoeveelheid en die in de omloopsnelheid in opgaande en neergaande conjunctuurfasen vanaf het
eerste kwartaal 1947 tJm het tweede kwartaal 1959·
Uit de tabel blijkt, dat op korte termijn veranderingen van het
nationaal inkomen in de na-oorlogse periode zich veel sterker
manifesteerden in een mutatie van de omloopsnelheid dan in een
mutatie van de geldhoeveelheid. De laatste regel van de tabel geeft
het monetaire equivalent van de verandering in de omloopsnelheid,
waaronder wordt verstaan de extra toeneming van de geldhoeveelheid die nodig zou zijn geweest om bij constante omioopsnelheid
dezelfde mutatie in het inkomen teweeg te brengen als in feite is
waargenomen. Dit monetaire equivalent van een verandering in de
inkom ens omloopsnelheid is bij benadering gelijk aan de geldhoeveelheid in de voorafgaande periode vermenigvuldigd met de
procentuele verandering in de omloopsnelheid sinds die periode,
t:. v

in formule:

Mt-I

1)

---

Vt_l

Zowel in de opgaande als de neergaande fase van de conjunctuur
bleek de verandering in de omloopsnelheid een kwantitatief veel
belangrijker factor dan de verandering in de geldhoeveelheid.
Zoals nog nader zal worden uiteengezet, wordt de vergroting van de
omloopsnelheid vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een
grote overheidsschuld, welke, zoals SMITH zegt, "acts as a lubricant
Het bewijs voor de juistheid van de formule luidt o.i. als voIgt:
Geeft men het monetaire equivalent van een verandering in de inkomensomloopsnelheid weer met t:. M *, de actuele toeneming van de geldhoeveelheid met
het symbool t:. M, de verandering in het nationaal inkomen met t:. Y, dan geldt
bij benadering (onder verwaarlozing van secundaire-orde-effecten):
t:. Y =
1

t:. Mv = Mt-l t:. v

+ Vt-l

t:. M = Vt-l (Mt-l

+

t:. v
t:. M) (I), waarin t:. Men
Vt_l
t:. v de actuele mutaties van M, resp. v weergeven; ook geldt: t:. Y = t:. Mv =
Vt_l (t:. M *
t:. M) (2), waarin t:. M weer de feitelijke verandering van de geldhoeveelheid weergeeft, terwijl t:. M * de extra benodigde geldhoeveelheid voorstelt, indien de inkomensomloopsnelheid constant zou blijven. Uit (I) en (2) voIgt:

+

t:. M

*

= Mt-l

t:. V
Vt_l
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of the financial machinery, ... which adds greatly to a more efficient
utilization of the existing money supply". 1
Aan de verschillende wijzen waarop de omloopsnelheid kan
worden vergroot en de ingenieuze wijze waarop allerlei financiele
kanalen worden afgetapt, indien de kredietkraan wordt dichtgedraaid, zullen nu enige beschouwingen worden gewijd.
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De belangrijke plaats, die het overheidspapier in de activa van de
financiele instellingen inneemt - het bezit aan overheidsobligaties
van deze instelling en bedroeg medio 1955 ruim 100 miljard dollarwordt door sommigen beschouwd als een factor, welke de effectiviteit van de monetaire politiek in aanzienlijke mate bevordert. De
redenering hierbij is, dat een stijging van de rentevoet in een periode
van restrictieve geldpolitiek, een daling van de obligatiekoersen
en van de koersen van schatkistpapier teweegbrengt, waardoor liquidatie van dit papier door het bankwezen - met het oogmerk om
met de hieruit verkregen opbrengsten aan de toegenomen vraag
naar bankkrediet tegemoet te komen - vanwege het daarmede gepaard gaande kapitaalverlies, wordt verhinderd.f Dit argument
dient men in verscheidene opzichten te amenderen. Allereerst is de
reactie, welke door de rentestijging teweeg gebracht wordt, afhankelijk van de resterende looptijd van het papier.
De gevoeligheid van de koersen voor een stijging van de rentevoet is bij langlopend papier groter dan bij kortlopend papier.
Een waardedaling van de portefeuille overheidspapier zal dus slechts
een "locked-in" -effect hebben voor die instellingen, die slechts
kleine bedragen aan kortlopend papier in hun bezit hebben. Het
cornmerciele bankwezen, dat gewoonlijk een grote portefeuille
kortlopend overheidspapier aanhoudt, zal door een stijging van de
rentevoet nauwelijks worden afgeschrikt om tot liquidatie van schatkistpapier over te gaan om zodoende gevolg te kunnen geven aan
een toegenomen vraag van de particuliere sector naar bankkrediet.
De vermoedelijke gedragslijn, welke de handelsbanken zullen
volgen, indien bij een toenemende vraag naar bankkrediet de kasreserves van deze instellingen door de politiek van de centrale bank
1 W. L. SMITH, On the effectiveness of monetary
policy, American Economic Review, 1956, p. 601.
2 Zie de in dee! II van dit hoofdstuk besproken
"Availability't-theorieen.

constant worden gehouden, kan als voIgt worden beschreven.
In eerste instantie mag men verwachten, dat de banken tot kredietrantsoenering overgaan door strengere normen aan te leggen ten
aanzien van de beoordeling van de kredietwaardigheid van hun
clienten zonder echter tot een noemenswaardige verhoging van de
rentetarieven over te gaan. Dit hangt samen met de monopoloide
marktpositie van de meeste banken. Niettemin willen de banken
zoveel mogelijk aan de vraag naar krediet tegemoet komen.
SMITHmerkt in dit verb and op: "Their customers are their bread
and butter, and customer relations are very important to them.
Furthermore, loans are in general more remunerative than investments." 1
Vandaar dat men magverwachten, dat de banken bij aanhoudende
kredietschaarste zullen trachten hun kredietverlening aan de particuliere sector uit te breiden. Om dit mogelijk te maken, verkopen
de banken, die in het algemeen, althans in de V.S., niet graag debet
staan bij de centrale bank 2, een gedeelte van hun liquide activa,
voornamelijk schatkistpapier, in de open markt. Het gevolg is een
koersdaling voor kortlopend overheidspapier en een dienovereenkomstige stijging van de rentevoet.
Naarmate de marktrente stijgt, gaat de verwerving door de
banken van liquiditeiten - die moeten dienen als basis voor verdere
kredietverlening - met stijgende kosten gepaard en zullen zij gedwongen zijn deze hogere kosten aan hun clienten door te geven in
de vorm van een hogere debetrente.
Uit het bovenstaande volgt, dat de reductie in de kredietverlening, die men mag verwachten bij een gegeven afname van de kasreserves der handelsbanken, groter zal zijn naarmate:
(a) de kredietvraag elastischer is;
(b) de vraag van de beleggers niet-banken naar secundaire Iiquiditeiten inelastischer is;
(c) de bereidheid der banken om hun liquide activa afte stoten
en de vrijkomende reserves voor kredietverlening aan de particuliere sector aan te wenden, geringer is;
(d) de bank en aan een minder riskante beleggingspolitiek de
voorkeur geven boven een politiek, waarbij de rentabiliteit meer
op de voorgrond staat, hetgeen betekent, dat de banken een directe
kredietrantsoenering verkiezen boven een allocatie van de beschikbare kredieten via een hogere rentevoet.
Het is moeilijk aan te geven aan welk van de hier genoemde fact.a.p. p, 594.
zie: The Federal Reserve System - Purposes and functions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington Ig61, p. 44 e.v,
t

2

147

toren de grootste betekenis moet worden toegekend. Dit zal afhangen van de specifieke omstandigheden, die zich voordoen wanneer
de kredietbeperkende maatregelen worden genomen, zoals het
volume aan liquide activa der handelsbanken, hun winsten enz.
De complexiteit van het vraagstuk noopt ook tot voorzichtigheid
bij de beoordeling van een bepaalde situatie. Ret feit, dat de rente
nagenoeg niet stijgt in geval een restrictieve politiek gevoerd wordt,
bewijst nog geenszins, dat de banken een politiek van kredietrantsoenering toepassen. Het is mogelijk, dat de verklaring hiervan
gezocht moet worden in een zeer elastische vraag naar beleggingsmateriaal van de zijde der beleggers niet-banken (elastische liquidi teitspreferentie) .
Een nadere analyse van de mutaties in de bankbalansen zal dan
uitsluitsel moeten geven.
Uit tabel 19 blijkt duidelijk het cyclisch verloop in de accumulatie en afstoting van overheidspapier door de handelsbanken.
De accumulatie van overheidspapier heeft voornamelijk plaats in de
recessie als de banken over ruime liquide middelen beschikken.
In de daaropvolgende hausse, wanneer de banken als gevolg van
de restrictieve maatregelen over krappe liquiditeiten beschikken,
wordt dan een belangrijk deel van het bezit aan overheidspapier geliquideerd ofwel wordt aflopend overheidspapier niet verlengd en worden de aldus verkregen middelen aangewend voor
kredietverlening aan de particuliere sector. In het eerste geval
blijft de geldhoeveelheid constant, in het tweede geval neemt
deze toe.
Toch zijn eerstgenoemde gesties meestal niet monetair neutraal,
omdat het waarschijnlijk is, dat de aankoop van overheidspapier
door de particuliere sector geschiedt met opgepotte gelden, terwijl
het door de financiele instellingen in het verkeer gebrachte geld in
de transactie-sfeer terecht komt. Dezelfde geldhoeveelheid heeft
dus een grotere omloopsnelheid gekregen, waarbij de banken fungeren als "vehicle of transfer"; zij zetten als het ware inactief geld
om in actief geld. 1
Indien M, Ma en MI resp. de totale geldhoeveelheid, de transactiegeldhoeveelheid en de oppottingen voorstellen en v, Va en VI resp. de inkomensomloopsnelheid, de transactie-omloopsnelheid en de omloopsnelheid van het opgepotte
geld aanduiden, dan geldt (bij een constante geldhoeveelheid):
M = Ma
Mj en Mv = Mava
Mjvj
Daar VI = 0 en Va bij benadering constant (bepaald door betalingsgewoonten,
1

+

differentiatie

+

van het produktieproces enz.), geldt: V = ~a Va.Uit de formule

blijkt, dat een vergroting van de omloopsnelheid een toeneming van het aandeel
van de transactiegeldhoeveelheid in de totale geldhoeveelheid betekent.

Nog op andere wijzen kan het hier beschreven mechanisme een
vergroting van de omloopsnelheid teweeg brengen. Zo kunnen de
banken de uit de verkoop van schatkistpapier verkregen middelen
(welke kunnen worden geacht ontpot te zijn) aanwenden voor
kredietverlening aan maatschappijen voor de financiering van de
koop op afbetaling of aan hypotheekbanken, waarna deze laatsten
de gelden op hun beurt uitlenen en als actief geld in het verkeer
brengen.
Ook is het mogelijk, dat de niet-bancaire financiele instellingen
een deel van hun liquide activa verkopen en de zo verkregen opgepotte gelden weer in de actieve sfeer brengen middels uitzettingen in de vorm van hypothecaire leningen e.d. Op dit aspect zal
nog nader worden ingegaan.
Verder is het mogelijk, dat de particuliere sector niet op de openmarkt verhandelbaar overheidspapier (zoals bijv. U.S. savings
bonds) bij afloop niet verder verlengt. lndien de schatkist de voor
aflossing benodigde middelen verkrijgt door intering op zijn kasvoorraad (dus ten laste van zijn rek.crt.-saldo bij de centrale bank)
of door een beroep op bankkrediet, neemt de geldhoeveelheid toe.
lndien de schatkist echter leent van niet-banken, dan is het vermoedelijke resultaat, dat opgepotte gelden in het verkeer worden
gebracht.
Tenslotte is het denkbaar, dat consumptiehuishoudingen en
niet-financiele ondernemingen schatkistpapier verkopen voor de
financiering van additionele uitgaven voor goederen en diensten.
lndien het betreffende papier verkocht wordt aan de handelsbanken
neemt de geldhoeveelheid toe. Daar de banken in een periode van
geldkrapte vermoedelijk niet tot aankoop van dergelijk papier bereid zijn, zal de verkoop gewoonlijk aan niet-banken geschieden,
hetgeen een vergroting van de omloopsnelheid tot gevolg heeft.
Het totale bezit aan secundaire liquiditeiten van de particuliere
sector niet-banken verandert hierdoor uiteraard niet, maar wel
wordt op deze wijze een meer efficiente benutting van de bestaande
geldhoeveelheid mogelijk.
Zoals SMITH zegt: "Thus the existence of a highly developed
open market in government securities has tended to turn cash holdings of the private nonfinancial sectors of the economy into a common pool on which all can draw to finance expenditures and thus
has mobilized these resources more effectively in support of economic activity." I Aangezien laatstgenoemde mutaties in het bezit van
schatkistpapier zich binnen de private niet-financiele sector vol1

t.a.p, p. 502•
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TABEL

19

Veranderingen in het bezit van schatkistpapier gedurende opeenvolgende
perioden van restrictieve en expansieve monetaire politiek,
30 nov. 1952 tot 31 aug. 1959
(in miljard dollars; (+) = stijging, (-) = daling) 1

Beleggerscategorieen

U.S. Schatkist"
Centrale banken
Handelsbanken
Spaarbanken
Verzekerinsmaatschappijen
Niet-financiele
ondernemingen
Lagere overheid
Particulieren
Overige

Restrictieoe geldpolitiek
30 nov.
1952 tot
31mei
1953

+
+
+

2,1
0,4
5,7
0,1

Expansieve geldpolitick
31 mei
1953 tot
31 dec.
1954

-

0,1
..L
I

+
+
+

0,8
0,8
1,0
0,6

9,4

+ 0,7
+ 10,7

+
+

Restrictieue geldpolitiek
31 dec.
1954 tot
30 sept.
1957

+ 10,1
-

1,6

0,8

-10,9
0,9

1,0

2,8

2,5
2,1
1,0
I, I

+
+
+

3,6
3,4
4,3
2,0

Expansieve geldpolitiek
30 sept.
1957 tot
30 nov.
1958

9,3
2,9
9,7
0,6

+
+

Restrictieoe geldpolitick
30 nov.
1958 tot
31 aug.
1959

-

+

-

s

7,5
0,5
7,2

0,1

+

2,3
3

5,0

°

+
+
+
+

5,6
1,6
2,4
4,6

trekken, is daarmede nog niet beantwoord, welke economische sectoren bereid zijn schatkistpapier te accumuleren, indien de banken
tot verkoop hiervan willen overgaan. Enig inzicht hierin verschaft
tabel 19, waarin de veranderingen in het bezit van schatkistpapier
van de diverse beleggers zowel voor recessie- als voor hausseperiod en wordt weergegeven. De volgende gedragspatronen kunnen
worden onderscheiden. Uit het overzicht blijkt, dat de individuele
beleggers steeds overheidspapier verkochten, wanneer de banken
kochten, en omgekeerd tot aankoop overgingen wanneer de banken
papier afstootten. Deze verschuivingen in het bezit aan schatkistpapier tussen handelsbanken en individuele beleggers hebben dus
de destabiliserende werking van de mutaties in de activa der banken
vergemakkelijkt. Een ander en belangrijker gedragspatroon dat
valt te onderscheiden, is dat van de schatkist, die blijkens gegevens
welke door het Joint Economic Committee werden ontleend aan
Bron: Joint Economic Committee, Staff report, 1960, p. 357.
(+) = netto intrekking (aankopen) en (-) = netto uitgifte (verkopen) van
schatkistpapier door de schatkist.
3 Minder dan 500 miljoen dollar.
1
2

de Treasury Bulletins overschotten kweekte en, die - behoudens
in de periode 1958-1959 - tot schuldaftossing overging, wanneer
de banken zich van een gedeelte van hun bezit aan schatkistpapier
ontdeden en die tekorten kweekte en schatkistpapier emitteerde,
wanneer de banken hun bezit aan dit papier wensten te verstevigen.
M.a.w. de schuldpolitiek van de Amerikaanse overheid heeft de
verschuivingen in de activa der bankbalansen vergemakkelijkt.
De lagere overheid en de overige beleggers hebben hun bezit aan
schatkistpapier gestadig vergroot. De niet-financiele ondernemingen
vertonen in tabel 19 geen consistent gedragspatroon. Hieruit mag
echter nog niet worden afgeleid, dat het gedrag van deze beleggers geen op rationele gronden terug te voeren regelmaat
zou bezitten. Deze regelmaat is echter gebonden aan een faseindeling van de conjunctuur, welke niet synchroon verloopt met
de in tabel 19 gemaakte periodenindeling. Gebleken is nl., dat de
niet-financiele ondernemingen in de vroege opgaande fase van de
conjunctuur - als de winsten en afschrijvingen sneller toenemen dan
de investeringen en dus de liquiditeit ruim is - hun bezit aan schatkistpapier vergroten; wanneer vervolgens de economische expansie
op volle gang is - in de hausse als de investeringen de winsten en
afschrijvingen gaan overtreffen en externe financiering vanwege de
krap-geldpolitiek steeds moeilijker wordt, zodat de liquiditeit afneemt - gaan de ondernemingen tot verkoop van schatkistpapier
over om zodoende hun liquiditeit weer op peil te krijgen. Een en
ander wordt geillustreerd door tabel 20, waarin de passieve en
actieve financiering (middelen en bestedingen) van de niet-financiele ondernemingen voor een drietal tijdvakken van 30 juni 1954
tot 31 maart 1959, wordt weergegeven.
In de opgaande fase van de conjunctuur van medio 1954 tot
eind 1955 namen de winsten en afschrijvingen sterker toe dan de
investeringen, zodat het overschot aan interne financieringsmiddelen 1 miljard dollar per kwartaal bedroeg. Bovendien werden door
externe financiering middelen verkregen ad ± 2 miljard dollar per
kwartaal. Deze uit interne en externe bronnen verkregen middelen
werden hoofdzakelijk aangewend ter verbetering van de liquiditeitspositie; dit geschiedde gedeeltelijk in de vorm van kasvoorraden,
maar voor het grootste deel door de accumulatie van schatkistpapier, waarvan het bezit gemiddeld steeg met 1,2 miljard dollar
per kwartaal. Van eind 1955 tot medio 1958 deed zich de omgekeerde situatie voor; de investeringen waren in deze periode 2 miljard
dollar per kwartaal groter dan de interne beschikbare middelen.
Bovendien werden door de ondernemingen handelskredieten verleend ten bedrage van I miljard dollar per kwartaal. Om aan de

TABEL 20
Verkrijging en aanwending van middelen door niet-financiele ondernemingen
per tijdvak, 30 juni 1954 tot 3 I maart 1959
(Kwartaalgemiddelden in miljard dollars) 1

30jrmi 1954
tot 31 dec.

31 dec. 1955
tot 30 jrmi

30 juni 1958
tot 31 maart

1955

1958

1959

Ingehouden winsten plus afschrijvingen minus investerinringen in vaste activa en voorraden
Plus: Middelen verkregen uit
externe financiering
Minus: Statistisch verschil

1,0

1,9

2,0

1,9
0,8

2,8
0,5

2,0
1,2

Netto verwerving van
financiele activa

2,1

0,4

2,8

Schatkistpapier
Kasmiddelen
Handelskrediet
Overige financiele activa

1,2
0,7
0,1
0,3

1,0
0,2
1,0
0,6

2,0
0,2
0,4
0,3

hieruit ontstane financieringsbehoefte te voldoen, werd per kwartaal 2,8 miljard dollar op de kapitaalmarkt opgenomen en werd
per kwartaal 1 miljard dollar aan schatkistpapier geliquideerd.
Tijdens de hierop volgende opgaande conjunctuurfase van medio
1958 tot maart 1959 werd de situatie weer omgekeerd. De interne
en externe financieringsmiddelen overtroffen de investeringen met
2,8 rniljard dollar per kwartaal, hetgeen naast een geringe vergroting van de kasvoorraden en handelskredieten leidde tot een
toenerning van het bezit aan schatkistpapier ad 2 rniljard dollar
per kwartaal.
Het hier beschreven financieringspatroon van de ondernerningen,
met name ten aanzien van de belegging in schatkistpapier, verhoogt de mobiliteit (omloopsnelheid) van de geldhoeveelheid en
reduceert enigermate de druk, welke de monetaire autoriteiten op
het financiele systeem kunnen uitoefenen. In de eerste fasen van de
kredietrestrictie verlicht het aanbod van middelen door de ondernemingen enigszins de druk waaraan de banken zijn blootgesteld;
1
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de over middelen beschikkende ondernemingen zullen nl. ofwel
bereid zijn schatkistpapier van de banken te kopen ofwei zullen zij
van de bank en enige clienten overnemen, zoals financieringsmaatschappijen en handelaren in overheidspapier, die door de desbetreffende ondernemers van middelen worden voorzien. Op het eerste
gezicht moge het vreemd schijnen, dat in de opgaande conjunctuurfase de ondernemingen hun overtollige liquide middelen aan het
bankwezen afstoten en tegelijkertijd een beroep op bankkrediet
doen. De paradox is echter o.i. slechts schijnbaar, omdat de liquiditeitspositie van onderneming tot onderneming grote verschillen
vertoont. De situatie is dan ook deze, dat in de opgaande conjunctuurfase de meest liquide ondernemingen schatkistpapier kopen van
de banken, die de verkregen middelen aanwenden voor kredietverlening aan andere ondernemingen met een slechtere liquiditeitspositie en een dienovereenkomstig grotere kredietbehoefte. De
banken fungeren hierbij als "vehicle of transfer": zij transfereren
opgepotte geld en van de inactieve naar de actieve sfeer. In een
latere fase van het proces verkopen de ondernemers schatkistpapier
aan andere groeperingen (met name aan de overheid, die dan tot
schuldaflossing overgaat) om de verkregen opbrengsten hetzij aan
te wenden voor de financiering van eigen uitgaven, hetzij voor het
toestaan van handelskredieten aan clienten, die daardoor de nadelige effecten van de restrictieve monetaire politiek kunnen ontgaan.
Door deze transactie in schatkistpapier is het derhalve mogelijk om
achtereenvolgens verschillende financiele bronnen aan te boren,
welke anders ongebruikt zouden zijn gebleven.
SMITH betoogt ', dat in de monetaire analyse in de V.S.
te zeer
de nadruk wordt gelegd op de regulering van het geldaanbod en het
volume aan kasreserves der banken. Weliswaar is het volgens hem
aan weinig twijfel onderhevig, dat een restrictieve monetaire politiek, mits met kracht toegepast een machtig middel kan zijn om de
effectieve vraag te beperken, maar indien de monetaire remmen te
sterk werken, bestaat het gevaar, dat zowel de markt voor overheidskrediet als voor bedrijfskrediet ernstig verstoord wordt. Bij een
meer behoedzame toepassing van de monetaire maatregelen daarentegen, zal de effectieve vraag eerst afnemen, nadat de liquiditeitspositie van de financiele instellingen voldoende is aangetast en voordat dit punt bereikt is, kan zich reeds een belangrijke prijsstijging
hebben voorgedaan.
Wat dit laatste punt betreft, maakt SMITH een onderscheid tussen

1
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drie vertragingen, waarmee zowel ten aanzien van monetaire als
fiscale maatregelen moet worden rekening gehouden:
a. de tijd, die verloopt tussen de noodzaak voor actie en de
erkenning van die noodzaak, welke hij aanduidt met de term
"recognition lag";
b. de tijd, die verloopt tussen het inzicht, dat handelen geboden
is en het treffen van de nodige maatregelen, de zgn. "administrative
lag" ;
c. de tijd, die verloopt tussen het nemen van maatregelen en het
effectief worden van deze maatregelen, d.i. de "operational lag".
De "recognition lag" is min of meer onafhankelijk van de bijzondere maatregelen, die worden getroffen. De "administrative
lag" is voor de monetaire politiek ongetwijfeld veel korter dan voor
de financiele overheidspolitiek.1 De "operational lag" daarentegen
is veel langer voor de monetaire politiek dan voor de financiele
overheidspolitiek. De nadruk dient daarom minder eenzijdig te
komen liggen op de monetaire politiek, maar naast de monetaire
politiek, die belangrijk blijft, zal een grotere plaats voor fiscale
maatregelen moeten worden ingeruimd. Bovendien zou meer aandacht moeten worden geschonken aan een uitbreiding van het
monetaire arsenaal; te denken valt hier aan het mede-opnemen van
andere liquide activa (dan de tegoeden bij de Fed. Res. banks) in de
dekkingsvoorschriften,
Ook maatregelen, waardoor de kredietverlening der banken onder directe controle wordt gebracht, bijv.
het voorschrijven van een kredietplafond, dat niet mag worden
overschreden, kunnen, volgens Smith, hiertoe dienstig zijn. De door
verschillende auteurs gedane voorstellen, die tot strekking hebben de
eis van een voldoende effectieve monetaire politiek te verzoenen met
die van een gezonde schuldpolitiek van de overheid, zullen nog ter
sprake komen.
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Bet vraagstuk of de niet-bancaire financiele instellingen een positieve dan wel negatieve betekenis hebben voor de effectiviteit van
de monetaire controle (deze effectiviteit versterken dan wel afbreuk
er aan doen) zal in het onderstaande worden besproken aan de
Met uitzondering van de fiscale "built in stabilizers", waarvoor deze "lag"
zeer kort is.
1
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hand van een kritische beschouwing over de opvattingen van een
tweetal auteurs, ASCHHEIM
en SMITH,die zich inzonderheid met
genoemd probleem hebben bezig gehouden. Allereerst zullen wij
echter het begrip "niet-bancaire financiele instellingen" definieren.
Onder niet-bancaire financiele instellingen worden hier verstaan
alle financiele instellingen, die geen handelsbanken zijn.
Voor een monetaire beschouwing is het van belang de nietbancaire financiele instellingen in twee groepen te splitsen, nl,
enerzijds de spaarbanken (in de V.S. de loan and savings associations en de mutual saving banks) en anderzijds financiele instellingen als levensverzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen en
hypotheek banken.
Het bijzondere van de spaarbanken is, dat hun passiva een dusdanig liquide karakter hebben, dat zij met geld te vergelijken zijn
- men spreekt t.a.v. deze passiva daarom wel van "near money" waardoor omzettingen van geld in spaartegoeden en omgekeerd
kunnen plaatsvinden als gevolg van cyclische veranderingen in de
rentestand. Zoals nog nader zal worden uiteengezet kunnen deze
omzettingen vanuit monetair oogpunt belangrijk zijn, nl. voorzover
zij met veranderingen in de omloopsnelheid van het geld gepaard
gaan.
De passiva van de overige genoemde financiele instellingen missen
het karakter van "near money", zodat omzettingen van geld in genoemde passiva en omgekeerd als gevolg van wijzigingen in de
rentevoet zich hier niet voordoen. Toch zijn de levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en hypotheekbanken zoals nog
nader zal worden uiteengezet vanuit monetair gezichtspunt niet
zonder betekenis, omdat zij tijdens een krap-geld politiek verschuivingen in hun activa kunnen aanbrengen, waarvan een inflatoire
impuls kan uitgaan. Dergelijke verschuivingen in de activa kunnen
zich ook voordoen bij de spaarbanken.
Indien in de tekst gesproken wordt van niet-bancaire financiele
instellingen kan de lezer uit de aard van de analyse opmaken of
alle niet-bancaire financiele instellingen zijn bedoeld (dit is dus het
geval wanneer de inflatoire betekenis van verschuivingen in de
activa der niet-bancaire financiele instellingen wordt onderzocht)
dan wel alleen de spaarbanken (dit is het geval, indien de inflatoire
invloed van een omzetting van geld in vorderingen op niet-bancaire
financiele instellingen wordt geanalyseerd).
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a. Enige kritische beschouwingen over de opvattingen van

AsCHHEIM

GOLDSMITH 1 komt in een empirisch onderzoek tot de conclusie, dat
de relatieve belangrijkheid van het commerciele bankwezen - de
betekenis van de handelsbanken in verhouding tot andere financiele instellingen - in de V.S. sinds 1900 is afgenomen.
Dit feit vormt voor een aantal auteurs, o.a. GURLEY en SHAW, de
aanleiding om te discussieren over de grondslagen van de conventionele monetaire theorie, alsmede over de huidige monetaire politiek. Wat betreft het theoretisch aspect van het vraagstuk, is de
conclusie van hun betoog, dat de conventionele dichotomie tussen
commerciele banken als kredietscheppende instellingen enerzijds
en andere financiele instellingen als handelaren in krediet anderzijds, ondeugdelijk is. Hun hierop gebaseerde aanbevelingen in het
politieke vlak komen erop neer, dat zij de monetaire controle uitgebreid willen zien tot de niet-bancaire financiele instellingen.
ASCHHEIM
onderwerpt zowel de empirische bevindingen van
GOLDSMITH als de hierop gebaseerde theorieen en aanbevelingen van
GURLEY en SHAW aan een critische analyse. 2

* * *

De bevinding, dat de economische betekenis van de algemene
banken in verhouding tot die van andere financiele instellingen sinds
1900 is afgenomen is het resultaat van het reeds genoemde onderzoek van R. W. GOLDSMITH. GOLDSMITH komt in zijn studie tot
de bevinding, dat het aandeel van de handelsbanken in de totale
activa van aIle financiele instellingen is gedaald van 53 procent in
1900 tot ongeveer 34 procent in 1952.
AsCHHEIM
wijst erop, dat, wanneer men zich bepaalt tot de
periode 1933-1952, het desbetreffende aandeel echter niet blijkt
te zijn afgenomen.
Een tweede kwalificatie die door ASCHHEIM wordt aangebracht,
betreft het feit, dat het onderzoek van GOLDSMITH betrekking heeft
op aile financiele instellingen, inclusief die van de overheid. De
financiele overheidsinstellingen 3 vertonen volgens AsCHHEIM een
R. W. GoLDSMITH, Financial intermediaries in the American Economy since
1900, New York, 1958.
2 J. AsCHHEIM, Commercial banks and financial intermediaries.
Fallacies and
policy implications, The Journal of Political Economy, febr. 1959. Hetzelfde artikel
is ook opgenomen in: J. AsCHHEIM, Techniques of monetary control, The Johns
Hopkins Press, Baltimore, 1961. De verwijzingen naar de citaten hebben betrekking op laatstgenoemd werk.
3 Hieronder
vallen: De Federal Reserve Banks, overheidspensioenfondsen en
sociale verzekeringsfondsen.
1

belangrijk verschil met de private instellingen, doordat de eerste
categorie in tegenstelling tot de tweede "can grow by their own
decree". Bovendien zijn de problemen verbonden aan de regulering
van overheidsinstellingen van andere aard dan die, welke verband
houden met de regulering van de private instellingen. Bij de beoordeling van de relatieve groei van het commerciele bankwezen
t.o.v. de niet-bancaire financiele instellingen is het derhalve gewenst de financiele overheidsinstellingen buiten beschouwing te
laten. Ret blijkt dan, dat het aandeel van de cornmerciele banken
in de totale activa van private financiele instellingen van 53 procent
in 1900 is gedaald tot 44,5 procent in 1952, een afname die veel
geringer is, dan die van het aandeel van de handelsbanken in de
activa van aile financiele instellingen.
In 1952 was het aandeel van de handelsbanken in de activa van
de private financiele instellingen met 44,5 procent zelfs iets hoger
dan in 1929 toen dit aandeel 41,4 procent bedroeg. De relatieve
achteruitgang van de handelsbanken in vergelijking met andere
private financiele instellingen was dan ook omstreeks 1929 voltooid,
zodat AsCHHEIM opmerkt, dat ". . . alarm or concern over the
relative decline of commercial banks is nearly a generation overdue,
if any alarm or concern is called for";'
Een andere interessante constatering, die het onderzoek van
GOLDSMITH heeft opgeleverd, wordt gevormd door het feit, dat de
post crediteuren bij het algemene bankwezen sinds 1929 sneller is
toegenomen dan de termijndeposito's met als gevolg een structurele
verschuiving ten gunste van de eerste en ten nadele van de laatste
categorie. De verhouding van termijndeposito's tot direct opeisbare
rek.crt.-saldi is nl. gedaald van 75,8 procent in 1929 tot 36,1
procent in 1952. Zouden de tennijndeposito's van de algemene banken niet in procentuele groei zijn achtergebleven, dan zouden zij
in 195247,5 miljard dollar groter zijn geweest dan zij in feite waren.
Een corresponderende vergroting van de bankactiva met dit bedrag
zou het aandeel van de banken in de totale activa van alle private
financiele instellingen in 1952 hebben gebracht op 55,8 procent in
plaats van de nu geconstateerde 44,5 procent, die echter, zoals
opgemerkt, reeds een stijging betekent t.o.v. 1929. Volgens AsCHHElM moet de oorzaak van het relatieve achterblijven van de termijndeposito's van de comrnerciele banken worden gezocht in de
regulering hiervan door het Federal Reserve System. De handelsbanken zijn nl. verplicht tegenover hun termijndeposito's een kaspercentage aan te houden, dat kan varieren van 3 tot 6 procent van
1
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de deposito's.! Ook de rentevergoeding over termijndeposito's bij
handelsbanken is aan beperkende bepalingen onderhevig. Deze
rente mag nl. sedert 1957 niet meer dan 3 procent bedragen. Van
1933 tot 1957 gold een maximum rentepercentage van 2,5 procent.P
Zowel de voorschriften ten aanzien van de verplicht aan te houden
kasreserves tegenover de termijndeposito's - welke kaspercentages
hoger liggen dan uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is als die met betrekking tot de maximaal te vergoeden rente hierover,
hebben de groei van de termijndeposito's aan banden gelegd. De
restrictieve werking, welke van bedoelde reguleringen uitgaat, is
uiteraard het grootst voor die instellingen, wier activiteit zich hoofdzakelijk of geheel op het aantrekken van spaargelden concentreert.
Tekenend is in dit verband dat van de meer dan vijfhonderd spaarbanken in de V.S. slechts drie van de mogelijkheid om lid te worden
van het Federal Reserve System gebruik hebben gemaakt. De
relatieve achteruitgang van de termijndeposito's bij de algemene
banken in verhouding tot de direct opeisbare tegoeden duidt op de
mogelijkheid, dat het spaarbedrijf van het commerciele bankwezen
minder rendabel is dan de activiteiten, die verband houden met de
geldcreatie (kredietverlening). am deze veronderstelling te toetsen,
heeft ASCHHEIM een doorsnee-analyse uitgevoerd, waarbij de winstgevendheid van de banken werd gecorreleerd met de verhouding
termijndeposito's - direct opeisbare tegoeden. Hiertoe deelde hij de
banken naar grootte in vier groepen in, terwijl iedere groep weer
verdeeld werd in drie klassen, elk gekenmerkt door een verschillende verhouding tussen termijndeposito's en totale tegoeden. De
conclusies, welke voor alle groepen (dus voor iedere grootte-categorie) werden gevonden, waren: naarmate het aandeel van de
termijndeposito's in de tot ale deposito's toeneemt, stijgt I. de verhouding van totale uitgaven tot totale opbrengsten; 2. daalt de
verhouding van de nettowinst tot de totale activa; 3. daalt de verhouding van de nettowinst tot het eigen vermogen; 4. daalt de verhouding van de dividenden tot het eigen vermogen; 5. daalt de
verhouding van het eigen vermogen tot de totale activa exclusief
overheidspapier en kasmiddelen (dus de solvabiliteit). Hoe groter
dus de verhouding van termijndeposito's tot totale deposito's hoe
minder winstgevend de banken. In dit licht gezien is het niet verwonderlijk, dat sinds 1929 bij de algemene banken een tend ens valt
1 Zie: The Federal Reserve System, Purposes and functions, Washington,
1961,
P·52•
2 Zie: J. AsCHHEIM, Techniques of monetary control, p. 145. V66r 1933 werd
door de handelsbanken in de V.S. ook over girale saldi rente vergoed. Sedert
1933 is dit verboden. Zie:J. AscHHEIM, Techniques of monetary control, p. 142.

waar te nemen om de acnviteiten, verband houdende met het
spaarbedrijf, meer en meer over te laten aan andere financiele
instellingen.
*

*

*

Vervolgens zullen wij ingaan op de theoretische aspecten van het
vraagstuk en met name AsCHHEIMS kritiek op de monetaire opvattingen van GURLEy-SHAW bespreken.
In de conventionele monetaire theorie wordt een onderscheid
gemaakt tussen geldscheppende instellingen (de zgn. prirnaire
banken) en instellingen die slechts fungeren als intermediair bij het
doorgeven van besparingen aan de kapitaalmarkt (de zgn. nietbancaire financiele instellingen). De basis voor dit onderscheid berust op twee elementen, nl. het begrip geld en het vermogen om
geld te creeren, De typische eigenschap van geld is, dat het algemeen aanvaard wordt als betaalmiddel. Onder de private instellingen kunnen alleen de commerciele banken geld scheppen, daar
alleen de direct opeisbare deposito's bij deze instellingen als algemeen aanvaard betaalmiddel fungeren. Op dit geldscheppend vermogen nu, berust ook het overheidstoezicht op het algemene bankwezen.
Op grond van gemeenschappelijke kenmerken bij alle financiele
instellingen aangetroffen kan men natuurlijk wel een zodanige
definitie van deze instellingen geven, dat daaronder ook de handelsbanken zijn begrepen, maar dit neemt het essentiele onderscheid
tussen de beide groepen en het hierdoor gemotiveerde verschil in
behandeling door de monetaire autoriteiten geenszins weg. GOLDSMITH, die deze ruime begripsomschrijving hanteert - hij definieert
de financiele ondernemingen als "all economic units that are primarily engaged in the holding of and trading in intangible assets
(claims and equities)"l - houdt wel rekening met genoemd onderscheid en ontsnapt daardoor aan het gevaar van identificatie van
beide groepen financiele instellingen. GURLEY en SHAW menen echter, dat er geen grond is voor het onderscheid; wel erkennen zij,
dat de banken geld kunnen scheppen, maar zij ontkennen nadrukkelijk, dat de banken "loanable funds" kunnen creeren 2. De schrijvers merken in dit verb and op: "We are deviating from conventional doctrine in regarding the banking system as one among many
financial intermediaries, sharing with the others the functions of
indirect finance. We take exception to the view that banks stand
apart in their ability to create loanable funds out of hand, while
t.a.p. p. 50.
G. GURLEY en E. S. SHAW, Financial aspects of economic development,
American Economic Review, sept. 1955, pp. 515-538.
1

2
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other intermediaries in contrast are busy with the modest brokerage
function of transmitting loanable funds that are somehow generated
elsewhere. Neither banks nor other intermediaries create loanable
funds. That is the prerogative of spending units with surpluses on
income and product account. Both banks and other intermediaries
have the capacity to create special forms of financial assets that surplus units may accumulate as the reward for restraint on current or
capital spending. Banks alone have the capacity to create demand
deposits and currency, to be sure, but only savings and loan associations can create savings and loan shares: both "create credit",
both transmit loanable funds, both enable spending units to diversify their portfolios"." De reden waarom GURLEY en SHAW de
primaire en secundaire banken op een lijn stellen, houdt dus verband met hun opvatting van het begrip "loanable funds", in het
N ederlands vertaald als leenfondsen. Het creeren van leenfondsen
is volgens hen het voorrecht van "spending units with surpluses on
income and product account". Zij definieren leenfondsen derhalve
als besparingen in ex post betekenis. De hierop gebaseerde conclusie
van de auteurs, dat alle financiele instellingen (inclusiefde algemene
banken) het karakter hebben van "loanable funds brokers" wordt
door AsCHHEIM aangevochten. Hij wijst erop, dat het gebruikelijk
is - zoals bijv. in de rentetheorie - het begrip leenfondsen te definieren in ex ante zin. Het aanbod van leenfondsen in de gebruikelijke
zin bestaat uit de volgende component en :
I. de ex ante besparingen;
2. de ex ante ontpottingen;
3. de netto geldcreatie.
Laatstgenoemde definitie houdt in, dat de commerciele banken
leenfondsen kunnen creeren in ex ante zin, terwijl de overige
financiele instellingen slechts leenfondsen kunnen verhandelen.
Maar zelfs als men de ongebruikelijke definitie van GURLEY en
SHAW aanvaardt, dan nog is het nietjuist hieruit afte leiden dat de
cornmerciele banken slechts leenfondsen verhandelen en niet creereno Immers het verschil tussen ex post besparingen en ex ante besparingen is gelijk aan ontpottingen en netto geldcreatie. Dus zelfs
in de nieuwe definitie van leenfondsen als ex post besparingen geldt,
dat de banken leenfondsen kunnen creeren : mede door deze werkzaamheden kunnen de ex post besparingen de ex ante besparingen
overtreffen (wordt ex post een gelijkheid teweeg gebracht tussen
sparen en investeren). In tegenstelling hiermee kunnen de andere
1

t.a.p, p. 521.
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financiele ins telling en niet meer uitlenen dan zij van deposanten
ontvangen hebben en zij kunnen dan ook geen kredieten creeren,
noch in ex post zin, noch in ex ante zin.

*

* *

Wij zullen nu nader ingaan op de betekenis van de niet-bancaire
financiele instellingen voor de monetaire politiek.
De ongekwalificeerde bewering, dat de relatieve belangrijkheid
van de commerciele banken is afgenomen en die van de overige
financiele instellingen, waarvan de gesties niet door het Federal
Reserve System worden gecontroleerd, dienovereenkomstig is toegenomen, heeft sommigen verleid tot de conclusie, dat het Federal
Reserve System ernstig verzwakt is. De tweede conclusie is complementair met de eerste: daar de monetaire politiek minder effectief is
geworden, doordat zij beperkt blijft tot de algemene banken, verdient het aanbeveling de monetaire maatregelen ook te do en uitstrekken tot de operaties van andere financiele instellingen. De
derde conclusie is, dat de beperking van de monetaire politiek tot de
werkzaamheden van de algemene banken voor deze een ernstige
belemmering kan vormen bij het aantrekken van voldoende kapitaal ter ondersteuning van de economische groei.
De opvatting, dat de invloed van de monetaire autoriteiten is verminderd als gevolg van de relatieve groei van de niet-bancaire financiele instellingen heeft volgens AsCHHEIMtwee aspecten: een seculair
en een korte-termijn aspect. Het eerste houdt in, dat als gevolg van de
snelle groei van de niet-bancaire financiele instellingen het aandeel
van de geldhoeveelheid in de totale financiele activa afneemt. Op
lange termijn is daarom de omloopsnelheid van het geld groter dan
zonder de snelle groei van de niet-bancaire financiele instellingen
het geval geweest zou zijn. Anders geformuleerd: de ontwikkeling
van het nationaal inkomen verschaft geen adequaat criterium voor
de groei van de geldhoeveelheid; er moet rekening gehouden worden met wat door GURLEy-SHAW is genoemd "the diversification
demand for all types of financial assets". De conclusie, die GURLEY
en SHAW hieruit trekken is, dat "short-term public debt may displace money and debt management may displace monetary controls", 1 De stelling, dat de snelle groei van de niet-bancaire financiele instellingen de omloopsnelheid van het geld vergroot, kan men
accepteren, zegt ASCHHEIM,zonder dat men meruit zou moeten
concluderen, dat de invloed van de monetaire autoriteiten tanende
is. Dat het vorm geven aan de monetaire politiek op lange termijn,
1

t.a.p, p. 535.
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steeds ingewikkelder wordt in de loop van de economische ontwikkeling, betekent nog niet, dat de belangrijkheid van de monetaire
politiek dienovereenkomstig zou afnemen. Integendeel, de groeiende noodzaak tot coordinatie van de monetaire politiek met de
financiele overheidspolitiek en de schuldpolitiek van de overheid,
maakt de belangrijkheid van een monetaire politiek, die consistent
is met de economische ontwikkeling eerder groter dan kleiner.
Daarnaast zijn er enige auteurs \ die van mening zijn, dat de
monetaire politiek op korte termijn minder effectief is dan voorheen.
Hun argument is, dat de centrale bank wel de kasreserves der algemene banken en daarmede de geldhoeveelheid kan reguleren maar
niet de omloopsnelheid van het geld. Deze omloopsnelheid kan
bijv. toenemen indien banken of andere financiele insteIlingen een
gedeelte van hun bezit aan kortlopend overheidspapier afstoten aan
de particuliere sector of indien - zoals nog nader zal worden uiteengezet - als gevolg van de hogere rente die gepaard gaat met een
restrictieve politiek, direct opeisbare saldi bij het bankwezen door
het publiek worden omgezet in termijndeposito's of daarmee op
een lijn te steIlen vorderingen op andere financiele instellingen
(spaarbanken e.d.). Ten aanzien van deze manipulaties spreekt
ASCHHEIM van een "large-scale sabotage of conventional monetary
policy - a sabotage by means of an increased velocity of circulation
of the unexpanded money supply". 2 De remedie moet volgens
sommigen worden gezocht in een directe controle van de omloopsnelheid van het geld middels een kwantitatieve regulering van alle
financiele instellingen. AsCHHEIM brengt echter een drietal kwalificaties aan op deze opvatting. Alleen indien het van de financiele
instellingen gekochte overheidspapier wordt gefinancierd met "idle
balances", zo betoogt hij, en de financiele instellingen het uit hoofde
van liquidatie van schatkistpapier verkregen geld (c.q. vrijkomende
kasreserves) via kredietverlening in de inkomenscirculatie brengen,
is van een vergroting van de omloopsnelheid sprake. Indien de
aankoop van schatkistpapier door de particuliere sector echter geschiedt met actief geld (geld derhalve dat aan de lopende bestedingen wordt onttrokken) dan is de handeling monetair neutraal. Daar
AsCHHEIM de eerste mogelijkheid reeler acht dan de tweede, is hiermede aan de kwalificatie praktisch haar grond ontnomen.
Belangrijker is dan ook het tweede punt van AsCHHEIMS kritiek,
nl. dat juist als gevolg van de grote omvang en spreiding van de
overheidsschuld de directe invloed van de centrale bank op de
1 Zie met name W. L.
Economic Review, 1956.
2 t.a.p. p. 130.
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financiele insteIlingen is versterkt. Zonder een dergelijke groei van
de overheidsschuld, zo redeneert hij, zijn de mogelijkheden van de
monetaire politiek grotendeels beperkt tot het geven van voorschriften met betrekking tot de door de banken bij de centrale bank aan
te houden kasreserves, de discontopolitiek of "moral suasion",
welke maatregelen slechts van toepassing zijn op de cornmerciele
banken. De uitbreiding van de markt voor overheidspapier heeft
dus de greep van de monetaire autoriteiten - via het voeren van
openmarktpolitiek - op aIle financiele instellingen versterkt.
Tenslotte wordt door ASCHHEIM bestreden, dat de monetaire
politiek minder effectiefzou zijn, omdat een contractie, c.q. minder
snelle expansie van de geldhoeveelheid zou worden gecompenseerd
door een grotere omloopsnelheid. Ret doel van de monetaire
politiek is, zegt ASCHHEIM, een vermindering van de monetaire
vraag, welke in principe tot stand gebracht kan worden door een
regulering van de geldhoeveelheid of van de omloopsnelheid of van
beide. Iedere inftatoire stijging van de omloopsnelheid kan dus
gecompenseerd worden door een verdere restrictie van de geldhoeveelheid. Zolang het Federal Reserve System voldoende macht
heeft om het geldaanbod te beperken, is het in staat iedere inftatoire stijging van de omloopsnelheid te compenseren door een
corresponderende verkrapping van de kasreserves der algemene
banken. ASCHHEIM wil dan ook de monetaire controle beperken tot
de handelsbanken. Wij zijn echter van mening, dat men ook de
niet-bancaire financiele instellingen onder controle zou moeten
brengen, indien in de toekomst mocht blijken, dat tijdens de hausse
vorderingen op het algemene bankwezen worden omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen. In dit geval zijn
nl. de niet-bancaire financiele instellingen de oorzaak van de inftatoire verstoring en is het, ons inziens, redelijk hen aan controle te
onderwerpen. Een uitsluitende controle van de handelsbanken zou
wel het gewenste restrictieve effect teweeg brengen, maar sterk
discriminerend werken, doordat de handelsbanken de volle last
van de beperkende maatregelen ondervinden, ofschoon zij niet
volledig verantwoordelijk zijn voor de inftatoire verstoring. ASCHHElM bekommert zich uitsluitend om de effectiviteit van de monetaire maatregelen en let niet op een eventuele discriminerende werking hiervan. Wij achten dit een te star en te ongenuanceerd standpunt. Wij zijn van mening, dat weliswaar de effectiviteit van de
maatregelen voorop dient te staan, maar dit neemt niet weg, dat
men - met behoud van de effectiviteit - moet trachten zoveel
mogelijk die instellingen, c.q. sectoren, te controleren die voor de
verstoring verantwoordelijk zijn.

Wij zullen nu nagaan of het gewenst is de beperkende voorschriften
die gelden voor termijndeposito's bij het algemene bankwezen op te
heffen.
Een expliciete conclusie door GURLEYen SHAWgetrokken uit hun
empirische en theoretische analyse is, dat de relatieve achteruitgang van het commerciele bankwezen moet worden toegeschreven
aan wat zij noemen "regulatory suppression of the intermediary
function". Het begrip "intermediary function" wordt door hen
zodanig geformuleerd, dat daaronder vallen aile activiteiten van het
commerciele bankbedrijf, zowel die welke betrekking hebben op
het doorgeven van spaargelden aan de kapitaalmarkt als die welke
verband houden met de kredietverlening middels geldcreatie. Het
lijkt 008 juister en meer in overeenstemming met het spraakgebruik
om de term "intermediary function" te reserveren voor het aantrekken en doorgeven van spaargelden.
De door AsCHHEIM
gegeven verklaring voor de relatieve achteruitgang van de algemene banken is nagenoeg hetzelfde als die van
GURLEy-SHAW,met dien verstande, dat daarin slechts gewag wordt
gemaakt van de regulerende bepalingen ten aanzien van de termijndeposito's "that place the time-deposit operations of member
banks at a competitive disadvantage". Vervolgens gaat AsCHHEIM
nader in op de controle, welke verband houdt met de belangen van
de crediteuren der banken. Om de solvabiliteit te waarborgen staan
er voor de banken twee wegen open:
I. Ze kunnen trachten hun aandelenkapitaal te vergroten om
hierdoor het risico verbonden aan bepaalde uitzettingen te dekken.
2. Ze kunnen een zodanige structuur van hun activa verwezenlijken dat het daarin geimpliceerde risico consistent is met de huidige kapitaalsgrootte.
In de V.S. heeft men de voorkeur gegeven aan het tweede
alternatief, dat dus een conservatief beheer van de bankactiva
inhoudt. Een dergelijk beheer kan echter in conflict komen met
een kredietpolitiek van de banken, waarin ook plaats is ingeruimd
voor meer riskante projecten. Bij zijn politieke aanbevelingen
gaat AsCHHEIMer vanuit, dat de commerciele banken in de
toekomst meer dan tot nu toe het geval was, in staat moeten
worden gesteld om bij te dragen tot de financiering van de economische groei zonder dat de positie van de crediteuren in gevaar
komt. Het bevorderen van de groei kan bereikt worden door de
beperkende bepalingen ten aanzien van de termijndeposito's
_ zowel die met betrekking tot de aan te houden kasreserves als die
ten aanzien van de maximaal over deze tegoeden uit te keren rente op te heffen; voor een goede regulering van de werkzaamheden die

verb and houden met de geldscheppende functie van de cornmerciele
banken, is het volgens ASCHHEIM gewenst een splitsing aan te brengen tussen de tegenover crediteuren aan te houden activa en de
tegenover termijndeposito's aan te houden activa. Deze splitsing
houdt dus (binnen dezelfde bank) een afzonderlijke afdeling in voor
het spaarbedrijf en een aparte afdeling voor het kredietverleningsbedrijf. ASCHHEIMS aanbevelingen staan dus lijnrecht tegenover die
van GURLEy-SHAW,
die een pleidooi houden om de controle van
de monetaire autoriteiten uit te breiden tot de niet-bancaire financiele instellingen.
AsCHHEIMS beschouwingen zijn kennelijk geinspireerd door wat
hij ziet als de meest gewenste monetaire politiek op iets langere
tennijn - getuige zijn opvatting, dat de handelsbanken meer dan
voorheen moeten bijdragen tot de financiering van "risky and venturesome investment" (t.a.p. p. 133); zijn aanbevelingen om de
beperkende voorschriften t.a.v. termijndeposito's op te heffen, bergen echter op korte termijn het gevaar in zich van een inflatoire
vergroting van het kredietpotentieel. Door het opheffen van genoemde voorschriften komen nl. voorheen gebonden liquiditeiten
voor de banken vrij, op basis waarvan deze tot additionele kredietverlening kunnen overgaan. ASCHHEIM stelt kennelijk voldoende
vertrouwen in de mogelijkheid om door geldverkrappende maatregelen dit gevaar te keren. Wij zijn het met AsCHHEIM eens, dat
het voor een gelijkschakeling van de concurrentievoorwaarden
tussen banken en overige financiele instellingen met het oog op het
aantrekken van spaargelden gewenst is de discriminerende voorschriften voor banken met betrekking tot de termijndeposito's op
te heffen; dit komt neer op afschaffing van het voorschrift, dat de
rentevergoeding op bij handelsbanken aangehouden termijndeposito's aan een maximum bindt. Tegen het handhaven van een verplicht kaspercentage tegenover termijndeposito's bestaat, ons inziens, op zich geen bezwaar - zolang dit kaspercentage in verb and
met het spaarkarakter van de deposito's maar aanzienlijk lager ligt
dan het kaspercentage dat tegenover girale saldi moet worden aangehouden, hetgeen in de V.S. het geval is - maar noodzakelijk is
dit instrument niet. Wij zullen dit nog nader motiveren bij de bespreking van de opvatting van SMITH.
De nog te bespreken aanbevelingen van SMITH zijn meer ingegeven door wat deze auteur ziet als de optimale politiek op korte
termijn. Evenals AsCHHEIM voelt ook SMITH er voorshands niets voor
om de niet-bancaire financiele instellingen onder monetaire controle te brengen. Ingeval zich een inflatoire vergroting van het aanbod van leenfondsen zou voordoen (bijv. door een omzetting van

primaire in secundaire liquiditeiten, waarvan het inflatoire effect
later in deze beschouwing expliciet wordt uiteengezet), opteert hij
voor maatregelen in de vorm van een wijziging van de kasreservevoorschriften, die - al naar gelang de aard van de verschuiving neerkomen op een verlaging van het door banken tegenover crediteuren aan te houden kaspercentage (indien girale saldi bij de
banken worden omgezet in termijndeposito's) of op het opleggen
van een verplicht kaspercentage aan de secundaire banken (indien
geld wordt omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen). De desiderata voor de monetaire politiek op iets langere
termijn worden door SMITH in tegenstelling tot AsCHHEIM - die in
dit verband opheffing van de beperkende maatregelen t.a.v. termijndeposito's gewenst acht - niet op de voorgrond gesteld, al wordt
het lange-termijn aspect door hem niet helemaal verwaarloosd. Zo
is de wijze waarop SMITH bij de handelsbanken gelijkschakeling
van de kaspercentages tegenover crediteuren en termijndeposito's
wil doen geschieden - nl. via een verlaging van het kaspercentage
tegenover crediteuren - mede ingegeven door de wens van een zo
soepel mogelijke seculaire geldvoorziening. Onze opvattingen ten
aanzien van dit punt wijken - zoals nog zal blijken - af van die van
de auteur. Op de opvattingen van SMITH zal nu nader worden
ingegaan.

b. Enige kritische beschouwingen over en nadere uitwerking van de analyse
van SMITH
Ook SMITH1 analyseert de betekenis van de niet-bancaire financiele
instellingen voor de effectiviteit van de monetaire controle.
Hij vult het onderzoek van GOLDSMITH aan met recentere gegevens
ontleend aan tabellen betreffende de Federal Reserve flow - of funds. Hieruit blijkt, dat tussen 1952 en 1957 de financiele activa
van de niet-bancaire financiele instellingen ongeveer drie en een
half maal zo snel zijn toegenomen als de activa van de commerciele
banken (59 %, resp. 17 %). Wanneer men evenwel het schatkistpapier en de kasmiddelen niet meerekent en dus de vergelijking
beperkt tot de kredietverlening aan de particuliere sector en aan
de lagere overheid, dan constateert men een slechts tweemaal zo
snelle toeneming van deze activa bij niet-bancaire financiele instellingen in vergelijking met de corresponderende toeneming bij
1 W. L. SMITH, Financial
nal of Economics, 1959·
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handelsbanken (78 %, resp. 43 %). Van de andere kant dient men,
volgens SMITH, de activiteiten, welke verb and houden met het spaarbedrijf der algemene banken op een lijn te stellen met de werkzaamheden van de niet-bancaire financiele instellingen. Vergelijkt men
dan de groei ad 47 % van de passiva van deze instellingen (waaronder dus tevens de termijndeposito's van de algemene banken
begrepen zijn) met de toeneming ad 7% van de crediteurensaldi
der algemene banken, dan kan, zegt SMITH, de conclusie geen andere zijn, dan dat de specifieke activiteiten van het commerciele
bankwezen een relatieve achteruitgang vertonen. Bet wil ons voorkomen, dat de handelwijze van ASCHHEIM, die de betekenis van de
handelsbanken afmeet aan de groei van alle passiva (dus inclusief
termijndeposito's) juister is dan die van SMITH, die de ontwikkeling
van de handelsbanken slechts meet aan de groei van de crediteurensaldi. Doel van het onderzoek is nl. om na te gaan, welke betekenis
de groei van de "financial intermediaries" heeft voor de effectiviteit
van een monetaire controle, die zich slechts uitstrekt tot de handelsbanken. Passiva en activa, die verb and houden met het spaarbedrijf
van de algemene banken vallen dus onder de controle van de monetaire autoriteiten in tegenstelling tot de activa en passiva van de
niet-bancaire financiele instellingen, waarop de monetaire autoriteiten geen directe greep hebben. De ontwikkeling van laatstgenoemde activa (c.q. passiva) dient dan ook te worden vergeleken
met die van alle activa (c.q. passiva) van handelsbanken om een
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van die financiele activiteiten,
waartoe de monetaire controle zich (tot op heden) niet uitstrekt.
Dit neemt evenwel niet weg, dat, ook indien men de vergelijking
uitvoert a la ASCHHEIM, met SMITH moet worden geconcludeerd, dat
de groei van de niet-bancaire financiele instellingen sedert 1952 veel
sneller is geweest dan die van de handelsbanken.

* * *

Evenals ASCHHEIM, bestrijdt ook SMITH de opvattingen van GURLEY
en SHAW inzake de "financial intermediaries". Zoals we zagen
hielden deze opvattingen in, dat van een wezenlijk onderscheid
tussen algemene banken en niet-bancaire financiele instellingen
geen sprake kan zijn, omdat ook de laatste slechts behoefte hebben
aan kasreserves, die een fractie van hun verplichtingen bedragen,
hetgeen ook hen tot "multiple credit creation" in staat stelt. Weliswaar blijft ook in deze theorie het vermogen tot geldschepping
voorbehouden aan de handelsbanken, maar de aandacht wordt erop
gevestigd, dat de niet-bancaire financiele instellingen claims kunnen
emitteren, die praktisch als substituten voor geld kunnen worden be-

schouwd (zoals termijndeposito's, tegoeden bij spaarbanken, enz.)
en dat het in hun vermogen ligt om het kredietpotentieel (het aanbod van "loanable funds") te vergroten zonder dat van een overeenkomstige uitbreiding van de geldhoeveelheid sprake is.
SMITH is van mening, dat in deze argumentatie een al te eenvoudige voorstelling van zaken wordt gegeven en dat zij een overdrijving van de overeenkomsten tussen handelsbanken en niet-bancaire
financiele instellingen inhoudt. Uniek in het commerciele bankwezen is de snelle en automatische werking van het mechanisme,
waardoor de aan een bepaalde bank onttrokken kasmiddelen bij
kredietverlening, weer naar het bankwezen in zijn geheel terugvloeien. Dit vermogen tot "multiple credit creation" van de handelsbanken hangt samen met de wens van de kredietnemer om slechts
een kleine fractie van de verleende kredieten chartaal op te nemen,
waardoor het herstel van de kasreserves van de commerciele banken
binnen enkele dagen geschiedt. SMITH spreekt in dit verband van
een "built-in feature of our payments mechanism ... (that) gives
commercial banks a peculiar ability to expand credit". 1
In zekere zin kunnen de niet-bancaire financiele instellingen deel
hebben aan de kredietexpansie, maar hun rol daarbij is anders dan
die van de handelsbanken en heeft ook een andere betekenis.
Ret vormen van een tegoed bij een algemene bank behoeft geenszins op een spaarhandeling te duiden, terwijl zulks, behoudens een
tweetal belangrijke uitzonderingen, waarop wij nog zullen terugkomen, ten aanzien van het ontvangen van gelden door nietbancaire financiele instellingen wel het geval is.
Als een eerste benadering kan gesteld worden, dat de niet-bancaire financiele instellingen slechts aan het proces van kredietverlening kunnen deeInemen in de mate waarin de geldcreatie van het
algemene bankwezen tot een toeneming van bestedingen, inkomens
en besparingen leidt. Een deel van de aldus gevormde besparingen
stroomt via het intermediair van de secundaire banken naar de
kapitaalmarkt, waardoor deze instellingen hun bijdrage leveren aan
de financiering van de inkomensexpansie in de volgende periode.
Naarmate het multiplicator-proces voortgang vindt, wordt in iedere
periode (ronde) een gedee1te van de additionele besparingen omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen, waardoor een dienovereenkomstige uitbreiding van hun activa mogelijk
wordt. De rol van deze instellingen in het proces van kredietexpansie verschilt dus van die der handelsbanken in drie belangrijke opzichten:
1

t.a.p. p. 536.
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I. De tijdsperioden
zijn volkomen verschillend. De voor het
geldscheppingsproces der handelsbanken relevante tijdsperiode is
nauw verbonden met de werking van het betalingsmechanisme
- het is de gemiddelde tijd die verloopt, voordat de uitbreiding van
de kasreserves van een bepaalde bank via betalingen door de kredietnemer (van die bank) leidt tot een toeneming van de kassen der
andere banken. Deze periode is ongetwijfeld erg kort - ze omspant
slechts enkele dagen - en wordt goeddeels bepaald door de diep
ingewortelde, bijna automatische gewoonte om zich vrij spoedig
na de ontvangst van cheques voor de opbrengst hiervan te laten
goedschrijven bij de banken.! We zouden deze periode kunnen aanduiden als de "payment-turnover period". De periode, die verb and
houdt met de uitbreiding van de vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen is daarentegen de "income-turnover period" d.w.z.
de gemiddelde tijdsduur die verloopt voordat het door de bestedingen
gevormd inkomen beschikbaar komt. Deze periode is kennelijk
langer dan die voor de commerciele banken.
2. De kredietexpansie van de niet-bancaire financiele instelling en
is aan veel grotere lekken onderhevig en bijgevolg hun kredietmultiplicator geringer dan die van de handelsbanken. D.w.z. het
bedrag aan verleende kredieten stroomt in elke periode (d.w.z. elke
"payment-turnover"
periode) praktisch in zijn geheel door de
commerciele banken," terwijl slechts dat gedeelte van de besparingen dat wordt toebedeeld aan de niet-bancaire financiele instellingen (een zeer kleine fractie van de totale inkomensstroom) in elke
periode (d.w.z. elke "income-turnover" peri ode ) door deze banken
stroomt.
3. De twee processen verschillen belangrijk in economische betekenis. Door de geldcreatie van de algemene banken kunnen de
bestedingen het beschikbaar inkomen overtreffen. De functie van
de niet-bancaire financiele instellingen daarentegen, bestaat uit
het aantrekken van een deel der lopende besparingen en het
beschikbaar stellen van deze middelen voor de financiering van
lopende uitgaven. Zij fungeren dus - zoals hun benaming
"financial intermediaries" reeds treffend aanduidt - als inter-

1 SMITH merkt op, dat de duur van de periode nog wordt bepaald door twee andere
factoren, die niet zo mechanisch zijn - de tijd, die verloopt tussen een toeneming
van de kasvoorraad van een bepaalde bank en de daarop volgende uitbreiding
van bankkredieten en de tijd die verloopt tussen het aangaan van de kredietverhouding en de besteding van de kredieten. Men mag echter, aldus SMITH, veilig
aannemen, dat deze "lags" gewoonlijk erg kort zijn.
2 Met uitzondering
van de chartale disposities.
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mediair bij het transformeren van besparingen in investeringen. 1
Op grond van deze belangrijke verschillen concludeert SMITH dan
ook, dat " ... it seems doubtful whether a 'credit expansion approach' to the study of intermediaries is desirable or useful. The
mixing together under one heading of two phenomena as different
as these seems better calculated to add to confusion than to enlightenment" .2

* * *

In bovenstaande analyse is geabstraheerd van de mogelijkheid dat
geld wordt omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen (tot deze vorderingen ook te rekenen de termijndeposito's
bij de handelsbanken) als reactie op veranderingen in de rentevoet.
Veronderstel een situatie, waarin de monetaire autoriteiten ter beteugeling van de inflatie maatregelen treffen om het geldaanbod te
beperken, welke maatregelen resulteren in een verhoging van de
rentevoet. Tezijnertijd zullen de niet-bancaire financiele instellingen
hiervan de invloed ondervinden, voorzover nl. de investeringen en
daardoor het inkomen en de geinduceerde besparingen als gevolg van
bedoelde maatregelen minder snel zullen toenemen. Er is echter nog
een meer directe wijze van beinvloeding denkbaar; immers naarmate de rentevoet stijgt en dus een groter rendement op de uitzettingen kan worden verkregen, zullen de "financial intermediaries"
trachten meer middelen naar zich toe te halen door een hogere
rente te vergoeden op de ingelegde spaarbedragen. Naarmate dergelijke vorderingen gemakkelijker (d.w.z. met geringer koers- en tijdverlies) in geld kunnen worden omgezet, zullen de meer aantrekkelijker rentevoorwaarden een omzetting van geld in aanspraken op
niet-bancaire financiele instellingen kunnen veroorzaken. SMITH betoogt, dat in het eenvoudigste geval, waarin de niet-bancaire financiele instellingen hun kasreserves aanhouden in de vorm van een rek.
crt. tegoed bij handelsbanken, door bovengenoemde omzetting het
vermogen tot kredietverlening van de niet-bancaire financiele instellingen wordt vergroot, terwijl dat van de cornmerciele banken intact
blijft", met als gevolg een vergroting van het totale kredietpotentieel
(loanable funds). Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag, dat
opgepotte gelden worden geactiveerd, "with intermediaries acting as
1 Deze schets vormt enigszins een stylering van de werkelijkheid. Zoals nog nader
zal worden uiteengezet kunnen de "financial intermediaries" het kredietpotentieel op inflatoire wijze vergroten middels omzetting van "idle balances" in
transactiegeld (vergroting van de omloopsnelheid van het geld).
2 t.a.p. p. 538.
3 Dit is o.i. niet helemaal exact. Zoals nog nader zal worden aangetoond,
wordt

170

agents in the process", zoals SMITH het uitdrukt.s Zulke ontpottingen,
waarbij inactieve gelden worden omgezet in hoogrentende vorderingen, zouden ook denkbaar zijn zonder de aanwezigheid van nietbancaire financiele instellingen, maar deze kunnen de omzetting vergemakkelijken - zij vervullen als het ware een katalysator-functie in
het proces - doordat zij het publiek "claims" kunnen aanbieden, die
zeer gemakkelijk en zonder veel risico in geld kunnen worden orngewisseld. Men kan dit ook zo uitdrukken, dat als gevolg van de activiteiten van de niet-bancaire financiele instellingen de elasticiteit van
de liquiditeitspreferentie wordt vergroot, waardoor de restrictieve
politiek van de monetaire autoriteiten enigszins wordt ondermijnd.
Immers hoe elastischer de geldvraag uit hoofde van het "precautionary" en "speculative" motief, hoe groter bij een gegeven stijging van
de rentevoet de ontpotting (hoe groter de drang naar renderende
aanwendingsmogelijkheden voor de ontpottingen).

* * *

Wij zullen nu nagaan hoe het totale kredietaanbod beinvloed wordt
door een omzetting van chartaal giraal geld in giraalgeld (rek.crt.tegoeden bij banken) of door een omzetting van geld in de ruimste
zin (chartaal giraal geld
giraalgeld) in termijndeposito's bij handelsbanken of daarmee gelijk te stellen vorderingen op niet-bancaire
financiele instellingen.
De verschillende mogelijkheden die zich hier voordoen worden
door SMITH in formule-vorm weergegeven, waarbij dus antwoord
wordt gegeven op de vraag, welk effect op het aanbod van leenfondsen mag worden verwacht als gevolg van een verschuiving
tussen verschillende categorieen vorderingen.
In tegenstelling tot SMITH zullen wij ook de afleiding van de
formules geven, omdat daardoor het proces consecutief kan worden
beschreven, hetgeen de inzichtelijkheid ten goede kan komen. Opdat een en ander nog moge winnen aan duidelijkheid zullen wij

+

door een omzetting van chartaal geld in vorderingen op "financial intermediaries" de liquiditeitspositie van het algemene bankwezen en daardoor ook de mogelijkheid tot vergroting van het kredietaanbod van deze instellingen gunstig beinvloed. Ingeval van omzetting van rek.crt.-saldi en termijndeposito's aangehouden bij algemene banken in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen, wordt daarentegen de liquiditeitspositie van de algemene banken krapper
en vermindert hun kredietpotentieel dienovereenkomstig. De geringere mogelijkheid tot kredietverlening van de algemene banken wordt echter in deze gevallen
overgecompenseerd door de vergroting van het kredietpotentieel van de nietbancaire financiele instellingen, zodat per saldo het aanbod van "loanable funds"
toeneemt. Zie pp. 172 tIm 184.
4 t.a.p. p. 539.

behalve een verbale beschrijving van de gang van zaken de verschillende handelingen ook weergeven in de vorm van journaalposten.
Deze werkwijze stelt ons tevens in staat de totale verandering van
het kredietaanbod in zijn componenten te splitsen, d.w.z. de verandering van het kredietaanbod van de algemene banken en van
de niet-bancaire financiele instellingen elk afzonderlijk weer te geven.
De betekenis van de gebruikte symbolen is de volgende:
d = het kaspercentage dat de handelsbanken moeten aanhouden
tegenover hun direct opeisbare verplichtingen.
t = het kaspercentage dat de handelsbanken aanhouden tegenover hun termijndeposito's, resp. het kaspercentage dat de nietbancaire financiele instellingen aanhouden tegenover hun verplichtingen.
c = de door het publiek gewenste marginale verhouding tussen
chartaal geld en rek.crt.-geld; als dus de verleende kredieten toenemen met $

I,

dan is verondersteld, dat het publiek

e
I+e

hiervan

I

wil aanhouden in de vorm van chartaal geld en

1+e

in de vorm

van een tegoed bij het algemene bankwezen; c wordt wel genoemd
de "coefficient of cash drain". Verondersteld is verder, dat de algemene banken hun kasreserves aanhouden in de vorm van chartaal
geld of in de vorm van een rek.crt.-tegoed bij de centrale bank, terwijl de vorm waarin de kasreserves der overige financiele instellingen worden aangehouden, bestaat uit een rek.crt.-tegoed bij het
algemene bankwezen, een veronderstelling, die, ofschoon een
stylering van de werkelijkheid, deze toch voldoende benadert.
De numerieke waarden, die SMITH voor de variabelen aangeeft
en waarmede ook wij zullen werken, zijn als voIgt: 1
d = 0,18
t = 0,04
e = 0,1

Allereerst zal nu een analyse worden gegeven van die gevallen,
waarbij sprake is van een verschuiving tussen vorderingen op het
algemene bankwezen.
Geval 1. De omzetting van $ I chartaal geld in $ I rek.crt.-tegoed op het
algemene bankioezen
De journaalpost van de algemene banken voor de betreffende
handeling luidt:
1 Zie het reeds genoemde artikel van W. L. SMITH, p. 540. De veronderstelde
waarden van de variabelen stemmen ongeveer overeen met de empirisehe waarden in de V.S.

kas
aan crediteuren

I
I

De kassen van de algemene banken nemen dus als gevolg van
deze omzetting met $ I toe, terwijl de toeneming van de post
crediteuren met I de kasbehoefte van de banken doet toenemen met
d, omdat immers is verondersteld, dat tegenover iedere dollar
rek.crt.-tegoed d dollar als reserve in kas moet worden gehouden.
Het bedrag aan kasreserves dat vrijkomt voor additionele kredietverlening door het algemene bankwezen is dus I-d. Welk kredietbedrag kunnen de banken nu op basis van deze vrijkomende reserves verlenen? Stel dit bedrag op x, dan weten we dat op grond van
C

de wensen van de kredietnemers over --

x

chartaal zal worden

I+C

gedisponeerd, terwijl --

x

in de vorm van een rek. crt.-tegoed bij

I+C

de algemene banken zal worden aangehouden. De betreffende journaalpost voor het bankwezen luidt:
debiteuren

x
I

aan crediteuren

--

x

I+C
C

aan kas

--x
I+C
C

Vanwege de chartale dispositie ad --

x,

zullen de kassen met dit

I+C

bedrag dienen te worden verrninderd, zodat de toeneming van de
C

kasvoorraden per saldo bedraagt

I -

--

x ,

Daar bovendien de

I+C

post crediteuren bij het algemene bankwezen in tweede instantie
I

stijgt met een bedrag--

x en het hiertegenover aan te houden
I+C

kaspercentage d procent bedraagt, zal uit dezen hoofde de kasbehoefte - die in eerste instantie was toegenomen met d - nog eens
d

stijgen met -I+C

d

x zodat de totale kasbehoefte stijgt met

d

+ --

x.

I+C

Er zal evenwicht zijn als de toeneming van de kasvoorraden gelijk
is aan de toeneming van de kasbehoeften; in formule:
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c

d

=

I---X

d

+ --x,

I+C

I+C

hieruit volgt voor x (de vergroting van het kredietpotentieel):
(I-d) (I+C)
x = ----d+c

= 3,22; m.a.w.

indien men $ 1 chartaal geld omzet in een tegoed bij de commerdele banken, dan kunnen deze op grond van hun verbeterde kaspositie die met de omzetting gepaard gaat, hun kredietverlening
met $ 3,22 uitbreiden.
Geval II. De omzetting van $ I chartaal geld in termijndeposito's
De invloed van een omzetting van chartaal geld in termijndeposito's kan op volkomen analoge wijze worden afgeleid.
De journaalpost van de omzetting Iuidt voor het algemene bankwezen:
kas
aan termijndeposito's

De kassen der banken zijn met I toegenomen. De kasbehoefte is
met t gestegen. Indien we aannemen, dat op basis van de vrijkomende kasreserves ad I - t kredieten worden verleend ten beC

drage van x, dan zal over -- x chartaal worden gedisponeerd,
I+C
1

terwijl -- x wordt aangehouden in de vorm van een giraal tegoed
I+C
bij de algemene banken. De betreffende journaalpost voor het
bankwezen luidt:
debiteuren

x
1

aan crediteuren --

x

I+C
C

aan kas

--x

I+C
C

De chartale dispositie doet de bankkassen verminderen met-- x,
I+C
zodat de toeneming van de kasvoorraden per saldo bedraagt
C
1-

--

I+C
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x. De kasbehoefte der banken, die in eerste instantie was

toegenomen met t, stijgt door de verhoging van de post crediteuren
d

nog eens extra met --

x,

zodat de totale kasbehoefte toeneemt met

I+C
d

t

+ --

x.

Gelijkstelling van toeneming

van

kasvoorraad

en

I+C

toeneming van kasbehoefte geeft:
d

C

l---X=t+--x
I+C

I+C

Hieruit voIgt:
(l-t)
x

(I+C)

= ------

=

$

3m

c-j-d

Vit de formule blijkt, dat het kwantitatieve effect van een omzetting
van chartaal geld in termijndeposito's groter is dan dat van een
ornzetting van chartaal geld in rek.crt.-saidi. Dit is een gevoig van
het feit, dat bij de omzetting van chartaal geld in termijndeposito's
meer kasreserves vrijkomen dan bij een conversie van chartaal
geld in rek. crt.-geld.
Geval III. De omzetting van $ I rek.crt.-tegoed bij handelsbanken in termijndeposito's
De omzetting Ieidt voor de handelsbanken tot de volgende journaaipost:
crediteuren
aan termijndeposito's

De afneming van de kasbehoefte en dus de vrijkomende kasreserves
zijn geIijk aan d - t. Stellen we het kredietbedrag dat maximaal
op basis van deze vrijkomende kasreserves kan worden verleend
C

gelijk aan x, dan zal over --

x chartaal

worden gedisponeerd,

I+C
I

terwijI--

x wordt aangehouden in de vorm van een giraal saldo

I+C

bij handelsbanken. De journaaipost hiervan luidt voor de banken:
debiteuren

x
1

aan crediteuren -x
I+C
C

aan kas

--x
I+C
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De chartale dispositie leidt tot een vermindering der bankkassen
C

ad --

x,

De kasbehoefte der banken, die in eerste instantie was

I+C

afgenomen met (d - t), stijgt nu - uit hoofde van de verhoging van
d

de post crediteuren - met --

x,

zodat de vermindering

van de

I+C

kasbehoefte per saldo slechts bedraagt

(d-t) -

d
x
I+C

Gelijkstelling van afneming van kasvoorraad en afneming van
kasbehoefte geeft:
C

-x
I+C

=

d
(d-t) ---x
I+C

Hieruit voIgt:
(d-t)
x

(I+C)

= ------

=

$ 0,55

c-l-d

Uit de formule blijkt, dat het kwantitatieve effect van een ornzetting
van giraal geld - aangehouden bij handelsbanken - in termijndeposito's kleiner is dan dat van een ornzetting van chartaal geld
in bij handelsbanken aangehouden giraal geld. Dit is een gevolg
van het feit, dat bij ornzetting van giraal geld in termijndeposito's
minder kasreserves vrijkomen dan bij een conversie van chartaal
geld in giraal geld.
Geval IV. De om;;:etting van I I chartaal geld in een vordering op nietbancaire financiile instellingen
lets gecompliceerder zijn de gevallen waarbij vorderingen op het
bankwezen worden omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen. Het effect van de verschuiving kan hier gesplitst
worden in twee componenten, nl. de vergroting van het kredietaanbod door de niet-bancaire financiele instellingen en de vergroting van het kredietaanbod door de handelsbanken.
Daar de niet-bancaire financiele instellingen geen geld kunnen
creeren, zal een vergroting van het kredietaanbod door deze instellingen aIleen dan inflatoir zijn, indien daardoor de omloopsnelheid van het geld wordt vergroot. Deze veronderstelling, waarvan
hier is uitgegaan, en waarbij opgepotte geld en via het intermediair
van de niet-bancaire financiele instellingen in de actieve sfeer
worden gebracht, lijkt realistischer dan de aanname, dat de betreffende gelden eerst worden onttrokken aan de actieve circulatie om

vervolgens door de niet-bancaire financiele instellingen weer aan
de actieve circulatie te worden toegevoegd, in welk geval de ornloopsnelheid per saldo gelijk zou blijven. 1
Ret tweede effect daarentegen, nl. de mutatie van het kredietaanbod door de algemene banken, is daarom inflatoir, c.q. deftatoir,
omdat er een verandering in de geldhoeveelheid mede gepaard gaat.
Deze veranderingen in het kredietpotentieel van de algemene
banken worden - zoals reeds gezegd - veroorzaakt door wijzigingen
in de liquiditeitspositie van het algemene bankwezen als gevolg
van een verschuiving tussen vorderingen op dit bankwezen. Dit is
het in de eerste drie casusposities geanalyseerde effect.
Roe groot is nu de som van beide effecten ingeval $ 1 chartaal
geld wordt omgezet in een vordering op niet-bancaire financiele
instellingen?
Allereerst neemt het kredietaanbod van de niet-bancaire financiele instellingen toe met I-t, daar zij tegenover iedere dollar, die
zij ontvangen t dollar (cent) in kas moeten houden, zodat I-t voor
kredietverlening beschikbaar komt.
De invloed van genoemde handeling op de liquiditeitspositie der
algemene banken en daarmede op de verandering van het kredietaanbod der banken kan men als volgt analyseren: de veronderstelling dat de niet-bancaire financiele instellingen de ontvangen dollar
deponeren bij de algemene banken geeft aanleiding tot de volgende
journaalpost bij het algemene bankwezen:
kas
aan crediteuren

I
I

De storting van de dollar heeft dus tot gevolg dat de kassen van de
handelsbanken toenemen met I, terwijl de kasbehoefte toeneemt
met d (zie casuspositie I.).
Vervolgens geven de niet-bancaire financiele instellingen aan de
handelsbanken opdracht om I-t dollar uit te betalen aan de kre1 Het is ook denkbaar,
dat de hogere rente tot een intensievere benutting van
de transactiekassen stimuleert, hetgeen de mogelijkheid opent om de vrijkomende
transactiegelden om te zetten in goed renderende vorderingen op het secundaire
bankwezen. In dit geval is er geen sprake van ontpotting (vergroting van de
transactiegeldhoeveelheid)
maar van een grotere omloopsnelheid van het transactiegeld. SMITH kent aan de laatste mogelijkheid zelfs een grotere actualiteit
toe dan aan de eerste mogelijkheid daar "there can scarcely be any speculative
liquidity preference involved, since there is no liquidity risk on holdings of fixed
value redeemable claims of the type under consideration", t.a.p. 544. Voor een
exacte behandeling van de rentegevoeligheid van de vraag naar transactiegeld,
zie JAMES TOBIN, The interest - elasticity of transactions demand for money,
The Review of Economics and Statistics, aug. 1956.

dietnemers van eerstgenoemde instellingen. De balanspositie van
het algemene bankwezen verandert hierdoor niet, zoals blijkt uit
de journaalpost:
crediteuren
aan crediteuren

I-t
I-t

Aangezien de door het publiek gewenste marginale verhouding van
C

chartaal geld tot rek.crt.-geld cis, zal over --

chartaal wor-

(I-t)

I+C
1

den gedisponeerd, terwijl de rest van het krediet --

wordt

(I-t)

I+C

aangehouden in de vorm van een rek.crt.-tegoed bij de comrnerciele
banken. Deze chartale dispositie leidt tot de volgende journaalposten bij de handelsbanken :
C

crediteuren -(I-t)
I+C
C

aan kas

-(l-t)1
I+C

In tweede instantie nemen de kasvoorraden der handelsbanken dus
dc

C

afmet

--

(I-t),

terwiji de kasbehoefte afneemt met --

I+C

(I-t)

I+C

De totale toeneming van de kasvoorraden der banken gerekend
C

vanaf de uitgangssituatie is dus gelijk aan

1-

(I-t),

--

terwiji de

I+C

totale toeneming van de kasbehoeften, eveneens gerekend vanaf
de uitgangssituatie, gelijk is aan

d-

dc
-I+C

(I-t).

Daar de toe-

neming van de kasvoorraden grater is dan de stijging van de kasbehoeften

[I - _c_ (I-t)
I+C

>d-

~
(I-t)],
I+C

is de

kaspositie

der banken dus verbeterd. De vraag rijst nu welk kredietbedrag de
1 Bij vergelijking van <lit geval met dat, besproken in casuspositie I, blijkt alleen
de factor t nieuw te zijn ingevoegd. Het verschil komt hierop neer, dat de nietbancaire financiele instellingen hun gehele verplichte reservepercentage aanhouden in de vorm van een tegoed bij het algemene bankwezen, zodat dit deel
van het girale geld geen aanleiding geeft tot chartale dispositie,

handelsbanken op basis van deze verbeterde kaspositie kunnen vere

Ienen. Stel dit bedrag gelijk aan x', dan zal --

x'

chartaal worden

I+e
I

opgevraagd, terwijI--x'

wordt aangehouden in de vorm van een

I+e

rek.crt.-saldo bij de handelsbanken. De betreffende journaaipost
voor het bankwezen Iuidt:
debiteuren

x'
I

aan erediteuren-x'
I+e
e
aan kas
--x'
I+e

Uit de journaaiposten bIijkt onmiddellijk, dat de kasvoorraden der
banken door de chartale dispositie der kredietnemers afnemen met
e

--x'.
I+e

De totale toeneming der kasvoorraden gerekend vanaf de
e

uitgangssituatie bedraagt derhaive

I -

(I-t) -

--

I+e

e
-I+e

x', terwiji

de totale toeneming van de kasbehoeften, eveneens gerekend vanaf
de uitgangssituatie,

de
-(I-t)
I+e

d-

d

+ --

x' bedraagt. Daar een

I+e

evenwichtige kredietverlening vereist dat de mutatie in de kasvoorraden geIijk is aan de verandering van de kasbehoeften, geldt:
e

1---

e
(r-t) -_-x'
I+e
I+e

de
= d---

(I-t)
I+e

d
+ --x',
I+e

waaruit x' (de vergroting van het kredietaanbod
banken) kan worden opgelost. De oplossing Iuidt:
1 -

d-

der aigemene

det + et

x" =

=

$ 2,94

e+d

Hierbij dient de toeneming van het aanbod van Ieenfondsen der
niet-bancaire financiele instellingen ad I-t te worden gevoegd, zodat de totale toeneming van het kredietaanbod (x) bedraagt:
1-

x=

I-t+----

d-

det + ct
_

e+d

(I-td)
c

(I +e)

+d
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waarbij de eerste term van het linkerlid (l-t) de vergroting van het
kredietaanbod uit hoofde van een grotere omloopsnelheid gepaard
gaande met belegging bij niet-bancaire financiele instellingen weerI -

geeft, terwijl de tweede term van het linkerlid

(

d -

dct

c

+d

+

ct)

de vergroting van het kredietaanbod als gevolg van een toeneming
van de geldhoeveelheid representeert. Substitutie van de numerieke
waarden in de vergelijking geeft:
x = $ 3,90

Geval V. De omzetting van I I rek.crt.-tegoed op handelsbanken in een
vordering op niet-bancaire financiele instellingen
Veel geringer is de invloed op het kredietaanbod en daarmede
het inflatoire effect indien in plaats van chartaal geld rek.crt.-tegoeden bij handelsbanken worden omgezet in vorderingen op nietbancaire financiele instellingen. Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat
een dergelijke verschuiving de liquiditeitspositie van de handelsbanken ongunstig beinvloedt, zodat de vergroting van het aanbod
van leenfondsen door de niet-bancaire financiele instellingen gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een vermindering van het
kredietaanbod van handelsbanken: per saldo neemt het totale
kredietaanbod echter toe. Of, om het te stellen in kwantiteitstheoretische term en : het inflatoire effect in de vorm van een toeneming
van de omloopsnelheid van het geld doordat inactieve gelden via
het intermediair van de niet-bancaire financiele instellingen in de
actieve sfeer terecht komen, wordt gedeeltelijk gecompenseerd door
het deflatoire effect van een verminderde geldhoeveelheid, die het
gevolg is van de verslechterde liquiditeitspositie der handelsbanken.
Het verschuivings-effect kan weer gesplitst worden in twee componenten. De toeneming van het kredietaanbod van niet-bancaire
financiele instellingen is gelijk aan I-t.
De omzetting van $ I rek.crt.-tegoed in vorderingen op nietbancaire financiele instellingen heeft geen invloed op de balanspositie der handelsbanken onder de veronderstelling dat eerstgenoernde instellingen hun kasreserves uitsluitend aanhouden in de
vorm van een rek.crt.-tegoed bij de handelsbanken. De verschuiving voltrekt zich geheel binnen de post crediteuren van het bankwezen, hetgeen moge blijken uit de journaalpost, die uit genoemde
handeling voor het bankwezen voortvloeit. Dezejournaalpost luidt:
crediteuren
aan crediteuren

I
I

Aannemende (als in geval IV) dat de kredietverlening ad (l-t) van
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de niet-bancaire financiele instellingen aan het publiek geschiedt
door girale overschrijving bij de handelsbanken, blijft de balanspositie van de laatste ongewijzigd. Deze verandert eerst als gevolg
e

van de chartale dispositie ad --

(I-t)

door de kredietnemers. De

I+e

handelsbanken boeken dan:
e
erediteuren

(I-t)

--

I+e
e
(I-t)

aan kas --

I+e
e

De kasvoorraden der banken nemen dus af met --

(I-t),

terwijl

I+e
de

de kasbehoefte afneemt met --

aangezien de daling van

(I-t)

I+e

de kasvoorraden sterker is dan de daling van de kasbehoeften, is de
liquiditeitspositie van het bankwezen verslechterd; m.a.w. de handelsbanken zullen, om hun kasreserves weer op peil te brengen, hun
kredietverlening moeten inkrimpen. Stel, dat de noodzakelijke verandering van het kredietvolume gelijk is aan x', dan zal - daar de
gewenste marginale verhouding van chartaal geld tot rek.crt.-geld
gelijk is aan c - de mutatie van de chartale geldhoeveelheid

e
_-x'

1

bedragen en die van de girale geldhoeveelheid --

x'.

In tweede

I+e

instantie stijgt dus de kasvoorraad van de handelsbanken
e
-

--

met

e
x'

(bedenk, dat x' negatief is, zodat - --

I+e

x'

positief is),

I+e

terwijl de kasbehoefte vanwege de vermindering van de direct opd

eisbare rek.crt.-saldi afueemt met - --

x',

Er zal uiteindelijk

I+e

evenwicht zijn, wanneer de totale vermindering van de kasvoorraden van de handelsbanken gelijk is aan de totale vermindering
van de kasbehoefte van deze instellingen; dus als:
lSI

dc

c

+ x'

~ (I-t)

+

(I-t)

} = ---

d
_-X'

I+C

I+C

Hieruit kan X', de verandering van het kredietaanbod door het
bankwezen worden opgelost:
(dc -

c) (I-t)

$-0,28

x'=------

d+c

De totale verandering van het kredietaanbod van aile financiele
instellingen (x) bedraagt dus:
(dc -

x = (J-t)

+ ------

c) (I-t)

d
(I-t)

(d + dc)

(d + c) (I-t)

+c

d (I-t)

+ (dc-c)
d

+

(I-t)

c

(I + c)
$ 0,68

d+c

d+c

Geval VI. De omeetting van $ I termiJndeposito's bij het algemene bankuiezen in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen
De omzetting van termijndeposito's bij het algemene bankwezen
in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen kan niet
rechtstreeks geschieden, maar hiertoe dienen genoemde deposito's
eerst in girale saldi bij het bankwezen te worden omgezet. Dit leidt
tot de volgende journaalpost bij de algemene banken:
termijndeposito's
aan crediteuren

1
1

Tegenover de nieuw verworven crediteuren moeten de handelsbanken d dollarcent in kas houden, terwijl tegenover de termijndeposito's t dollarcent minder in kas behoeft te worden gehouden,
daar de termijndeposito's met I zijn verminderd. De kasbehoefte
van de handelsbanken neemt dus toe met d-t.
Vervolgens worden de girale saldi bij het algemene bankwezen
omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen.
De desbetreffende journaalpost voor de handelsbanken luidt:
crediteuren
aan crediteuren

1
1

Het vervolg van de analyse is geheel analoog aan casuspositie V.
Daar zagen wij, dat de verandering van de kasvoorraden der handelsbanken als gevolg van de ornzetting van I dollar giraal geld in
een vordering op niet-bancaire financiele instellingen uiteindelijk
gelijk is aan - _c_ ~ (I-t)
I

+c?

+ X' ~ ,
)

terwijl de uiteindelijke verande-

ring van de kasbehoefte der handelsbanken als gevolg van genoemde

de omzetting - --

d

+ --

(I-t)

I+e

x' bedraagt;

hierbij dient dan

I+e

voor het onderhavige geval (de omzetting van termijndeposito's bij
het algemene bankwezen in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen) nog te worden geteld de toeneming van de kasbehoefte der handelsbanken ad d-t, die het gevolg is van de omzetting van termijndeposito's in crediteuren (zie journaalpost I),
zodat de totale verandering van de kasbehoefte der handelsbanken
nu wordt:
d
+--x'+d-t
I+e

de
---(I-t)
I+e

Evenwicht zal er weer zijn, wanneer de totale mutatie van de kasvoorraden der handelsbanken gelijk is aan de totale mutatie van
de kasbehoefte van deze instellingen, dus als:
-

~ (I-t) + x' ~
--e
I+e

=

d-t -

--de (I-t) + --d x'.
I+e
I+e

Hieruit voIgt voor x', de verandering van het kredietaanbod door
het algemene bankwezen:
(de-c) (I-t) + (t-d) (I + e)
x' = ---------___
d+e

Vergelijkt men deze formule met de overeenkomstige formule van
casuspositie V, dan blijkt dat beide formules de term -

(de-c) (I-t)

_

d+e

gemeen hebben. Deze term is negatief omdat de teller negatief en de
noemer positief is. Het enige verschil tussen beide formules wordt
(t--d) (I

gevormd door de term
d

+

+ e)
, die in casuspositie V ontbrak.
e

Deze term is eveneens negatief, omdat de teller negatief en de
noemer positief is. M.a.w. de totale contractie van het kredietvolume der handelsbanken (x') is in geval VI groter dan in geval V.
Dit komt omdat bij een omzetting van termijndeposito's in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen de kasbehoefte van
de handelsbanken toeneemt daar de termijndeposito's eerst in
crediteuren moeten worden omgezet. De toeneming van de kasbehoefte uit dezen hoofde doet zich uiteraard niet voor in casuspositie V, omdat daar genoemde tussenstap achterwege blijft.

De totale verandering van het kredietaanbod van alle financiele
instellingen (x) bedraagt:
(dc~)

x = (I-t)

(I-t)

+ -----------

+ (t---d) (I + c)
d+c
(I-t) (d+ c-l-dc-c) + (t-d) (1 +c)

(I-t) (d+c) + (dc-c) (I-t) + (t-d) (I -l-c)
d
d (I-t)

(I+C)

+ c

d

+ (t---d) (I+C)

t (I---d)

(I+C)
= $ 0,13'

-------

d+c

+c

d+c

Wij zullen de resultaten nu in een tabel samenvatten en daarbij de
mutatie van het kredietaanbod van de handelsbanken en die van
de niet-bancaire financiele instellingen elk afzonderlijk weergeven.
TABEL
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De invloed van verschuivingen tussen diverse categorieen vorderingen op
financiele instellingen op het kredietaanbod van deze instellmgen
(aangenomen is telkens, dat 1 dollar wordt omgezet)
Aard van de verschuiving
Van

Naar

Chartaal geld

Rek.crt.-te goed
bij handelsbanken

II Chartaal geld

Termijndeposito's
bij handelsbanken

III Rek.crt.-te-

Termijndeposito's
bij handelsbanken

I

goed bij handelsbanken

Verandering van het kredietvolume
handelsniet-banc.
banken
fin. inst.
totaal

°
°
0,55

°

0,55

Vorderingen op nietbancaire financiele instellingen

0,96

Rek.crt-te
goed bij handelsbanken

V orderingen op nietbancaire financiele instellingen

0,96

0,68

VI Termijndeposite's bij handelsbanken

V orderingen op nietbancaire financiele instellingen

0,96

0,13

IV Chartaal geld

V

Uit de tabel blijkt, dat de inflatoire vergroting van het kredietaanbod het sterkst is, indien chartaal geld wordt omgezet in rek.-

crt.-geld of in "near money". Een aanzienlijk geringere inflatoire
invloed gaat uit van een omzetting van rek.crt.-tegoeden bij handelsbanken in termijndeposito's en andere secundaire liquiditeiten,
terwijl ook een verschuiving van termijndeposito's naar andere
vormen van "near money" een veel geringer effect heeft.
SMITH,die de monetaire situatie in de V.S. in de periode 19531957 analyseert, merkt op, dat in genoemde periode de chartale
geldhoeveelheid slechts schornmelingen overeenkomstig het seizoenspatroon vertoont, maar dat van een systematische omzetting
van chartaal geld in rek.crt.-geld of "near money" geen sprake is.
Wel zijn er aanwijzingen voor destabiliserende verschuivingen van
rek.crt.-tegoeden naar termijndeposito's. Uit een overzicht over de
jaren 1953-1957 betreffende de verschuivingen, die zich voorgedaan hebben in de financiele activa van de consumentensector,
blijkt, dat tussen 1954 en 1955 de toeneming van bedoelde activa
minder sterk was dan in de voorafgaande periode; deze minder
snelle aanwas werd vermoedelijk veroorzaakt door de hausse op de
markt voor duurzame consumptiegoederen (auto's) in 1955, welke
een aanzienlijk beroep deed op de financiele activa voor de financiering van de aanbetalingen. Het meest interessantejaar was echter
1957, in welk jaar de termijndeposito's bij handelsbanken stegen
met ruim 5 miljard dollar, terwijl het bezit aan geld en spaarobligaties daalde met 3,7 miljard dollar."
De rentevergoeding op termijndeposito's bij handelsbanken
nam in 1957 aanzienlijk toe, waarbij het percentage van 1,58, dat in
1956 gold op 2,08 procent werd gebracht. De rente op "savings and
loan accounts" van "savings and loan associations", die in 1956
3,1 pro cent bedroeg werd in 1957 op 3,3 pro cent gebracht; de rente
op spaardeposito's bij "mutual savings banks", die in 1956 1,6
procent bedroeg, werd in 1957 verhoogd tot 1,8 procent. De rente
op termijndeposito's aangehouden bij spaarbanken steeg dus minder sterk dan die van handelsbanken. De vorderingen op spaarbanken namen in 1957 dan ook niet sneller toe dan in voorafgaande
jaren. Ofschoon de rente op bij handelsbanken aangehouden termijndeposito's sterker steeg dan die op bij overige financiele instellingen aangehouden spaartegoeden, lag het absolute rentepercentage dat de handelsbanken over de termijndeposito's vergoedden
nog aanzienlijk beneden dat van de spaarbanken. Niettemin duidt
de verandering in de samenstelling van de financiele activa in 1957
op een verschuiving van girale saldi en chartaal geld naar termijn1 Het bezit aan geld van de consumentensector
nam in 1957 met 1,8 miljard
dollar af, terwijl het bezit aan spaarobligaties van deze sector in hetzelfde jaar
daalde met 1,9 miljard dollar.

deposito's bij handelsbanken. SMITH meent hierin een aanwijzing
te zien, dat termijndeposito's bij handelsbanken meer als substituten voor geld worden beschouwd dan het geval is met terrnijndeposito's of spaarrekeningen aangehouden bij spaarbanken. Dit
moge zo zijn, maar voor de beschreven preferentie voor bij handelsbanken aangehouden termijndeposito's is geen redelijk motief aan
te voeren. Bet gedrag van de Amerikaanse belegger lijkt dan ook
nog weinig rationeel.
Bet is volgens SMITH twijfelachtig of de handelsbanken veel voordeel trekken uit hun politiek om via renteverhoging meer spaardeposito's aan te trekken. Alvorens het betoog over de empirische
situatie in de V.S. te vervolgen, lijkt het nuttig even stil te staan bij
de opvattingen die SMITH koestert met betrekking tot de invloed
die een omzetting van girale saldi in termijndeposito's heeft op de
rentabiliteit van de handelsbank.
SMITH wijst er op, dat de additionele renderende activa, die de
bank kan verwerven indien rek.crt.-saldi in tennijndeposito's worden omgezet, worden gevormd door het verschil in voorgeschreven
kaspercentages voor de twee soorten deposito's vermenigvuldigd
met de grootte van het geconverteerde bedrag. Bet minimale rendement dat de bank op de additionele uitzettingen moet behalen
opdat de verschuiving in de passiva niet verliesgevend zij (het zgn.
break-even rendement) moet dus zodanig zijn, dat de opbrengst
van de extra uitzettingen gelijk is aan de kosten, die de bank loopt
doordat over een groter bedrag aan termijndeposito's een hogere
rentevergoeding moet worden uitgekeerd. Noemt men het breakeven rendement i, het bedrag aan termijndeposito's in de uitgangssituatie T en de verandering daarin ~ T, de rentevoet in de uitgangssituatie r en de mutatie daarin ~ r en stelt men tenslotte het
vereiste kaspercentage voor rek.crt.-saldi en termijndeposito's gelijk
aan d, resp. t, dan luidt de evenwichtsconditie:
i ~ T (d - t) = (r
t::. r) ~ T
T ~ r, waarbij de term in het
linkerlid de opbrengst op de nieuwe kredieten weergeeft, terwijl het
rechterlid de extra kosten van de handelsbank representeert. Ter
toelichting - deze blijft bij SMITH achterwege - diene het volgende:
de extra kredietverlening van de bank is gelijk aan de totaal vrij
komende kasreserves. Deze vrijkomende liquiditeiten en daarmede
dus de kredietverlening zijn gelijk aan de gecreeerde termijndeposito's (~T) vermenigvuldigd met de kasreserves die vrijkomen per
eenheid gecreeerde termijndeposito's (d-t). Bet kredietbedrag
~T (d-t) vermenigvuldigd met het rendementspercentage i geeft
de in geld gemeten opbrengst van de verleende kredieten. De eerste
term van het rechterlid geeft de kostenverhoging voor de bank
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weer, doordat zij over een groter bedrag aan deposito's rente moet
vergoeden. Deze kostenverhoging is uiteraard gelijk aan de toeneming van de deposito's (L\T) maal het nieuwe rentepercentage
(r
Ar). De tweede term van het rechterlid geeft de kostenverhoging weer die het gevolg is van een hogere rentevergoeding over
de oude termijndeposito's. Verwaarloost men het secundaire - orde
effect L\r L\T, dan gaat de formule over in:

+

i ~T (d-t)

+ T ~ r,

= r ~ T

T~

r

r+-~T
ofi=

-----t1 T (d r

d-t

d-t

t)

T t1 r
+--)
rt1T

=

1

(I)

(I +--)

=--

d-

r

----=--(1

,

waarbij

1]Tr

t

t1T
T
interest-elasticiteit van de vraag van het publiek naar

1]Tr

t1r
r

termijndeposito's.

geeft twee cijfervoorbeelden, waarbij hij stelt r = 0,02,
t = 0,05 en 'YJTr = 00, resp. 'YJTr = I. In het eerste geval
('YJTr = 00) is de vraag naar termijndeposito's oneindig elastisch
en volgens de formule is dan het rendement, waarbij additionele
opbrengsten en kosten met elkaar in evenwicht zijn, minimaal.
Onder de gegeven veronderstellingen bedraagt dit rendement echter
nog altijd 13,3 procent. Bij een geringer rendement lijdt de bank
dus verlies. Indien 'YJTr = I (tweede geval) bedraagt het "breakeven" rendement, blijkens de formule, het dubbele, nl. 26,7 procent.
Dat het percentage hier hoger ligt dan in het vorige geval, waarbij
de vraag-elasticiteit naar termijndeposito's oneindig was, wordt
duidelijk, wanneer men bedenkt, dat naarmate de vraag naar termijndeposito's inelastischer is door de bank een hogere rente moet
worden geboden om een bepaald bedrag aan girale saldi in termijndeposito's te doen omzetten, of, wat op hetzelfde neerkomt: hoe
inelastischer de vraag naar termijndeposito's hoe geringer bedrag
aan girale saldi bij een gegeven renteverhoging in termijndeposito's
zal worden omgezet. Een inelastische vraag naar termijndeposito's
betekent dus een kostennadeel voor de bank, dat door een hoger
rendement op de uitzettingen zal moeten worden goedgemaakt.
Tegen de in het voorgaande weergegeven uiteenzettingen van
SMITH

d

=

0,20,

zouden wij het volgende willen inbrengen: de analyse van
is partieel van aard. Hij gaat er van uit, dat er slechts een
bank is, die door verhoging van de rente tracht een omzetting van
crediteuren in termijndeposito's te bewerkstelligen, terwijl alle
andere banken passiefblijven. In dit geval is het "break even" rendement inderdaad erg hoog. Gaat men echter uit van de, ons inziens,
meer realistische veronderstelling dat het bankwezen als geheel zal
trachten door renteverhoging een omzetting van crediteuren in
termijndeposito's te effectueren 1, dan ligt het "break even" rendement - d.w.z. het rendement dat de banken minimaal op de additionele uitzettingen moeten behalen opdat de omzetting niet verliesgevend zij - aanzienlijk lager. Het omzetten van crediteuren in termijndeposito's wordt dan voor de banken weI een voordelige aangeIegenheid. Dit komt omdat het bankwezen als geheeI - dit in
tegenstelling tot de individuele bank - tot zodanige kredietverlening in staat is, dat deze een veelvoud bedraagt van het bedrag
aan liquiditeiten dat, als gevolg van de omzetting van crediteuren
in termijndeposito's, vrij komt. Ook SMITH merkt in zijn analyse op
"that for the banking system there is further multiple expansion
possiblev.f maar hij vermeldt deze belangrijke kwalificatie slechts
tussen haakjes en schenkt er verder geen aandacht aan.
Wij zullen onze stelling nu gaan bewijzen met behulp van een
exacte afleiding van het "break even" rendement voor het geval
het bankwezen als geheel tracht door een verhoging van de rente op
termijndeposito's een omzetting van girale saldi in termijndeposito's
te bewerkstelligen. In het voorgaande werd door ons bewezen, dat
de toeneming van het kredietaanbod der handelsbanken ingeval
I dollar rek.crt.-tegoed wordt omgezet in I dollar termijndeposito's
SMITH

SMITH

(d-t)

(I+C)

gelijk is aan
d

+c

. Gaan we er voor het onderhavige geval

gemakshalve van uit dat c (de "coefficient of cash drain") nul is
(wat ook SMITH in zijn particle analyse doet), dan gaat genoemde
d-

formule over in --.

t

Indien ~ T dollars worden omgezet, is de
d

toeneming van het kredietenaanbod der handelsbanken uiteraard

1 Ret lijkt redelijk te veronderstellen, dat, indien een bepaalde bank de rente
op tennijndeposito's verhoogt om meer spaargelden naar zich toe trekken, de
andere banken uit concurrentie-overwegingen zullen volgen.
2 t.a.p, p. 544.

188

d-t

gelijk aan ~

Ret "break even" rendement

T. --.

moet weer

d

zodanig zijn, dat de opbrengst van de extra uitzettingen gelijk is
aan de kosten die de bank loopt doordat over een groter bedrag
aan termijndeposito's een hogere rentevergoeding moet worden
uitgekeerd. De evenwichtsconditie luidt nu derhalve:
d-t
i ~T

--

=

(r

+ ~ r)

~

T + T ~ r.

d

Verwaarloost men het secundaire-orde

effect ~ r ~ T, dan geldt:

d-t

i ~ T --

= r ~ T + T ~ r, of :
d

i=_d_(r+

T~r)=~(I+

d-t

~T

T~r)
d-t

r~T

Noemt men de elasticiteit van de vraag naar termijndeposito's
~T
'YlTr

(waarbij dus

'f)Tr = --

~r
: --),
r

dan gaat de formule voor het

T
"break even" rendement over in:
i

= ~

d-

(
t

1

+ _I

)

(2)

7)Tr

Vergelijkt men (2) met (I), dan blijkt, dat de uitkomst van (2)
d maal zo groot is als die van (I). Aangezien d kleiner dan I is, is
derhalve de uitkomst van (2) kleiner dan die van (I). M.a.w. indien
het bankwezen als geheel door een verhoging van de rente op termijndeposito's een ornzetting van girale saldi in termijndeposito's
bewerkstelligt, ligt het minimale rendement dat op de uitzettingen
moet worden behaald, opdat de transaetie niet nadelig zij, lager
dan ingeval een individuele bank een dergelijke aetie onderneemt
en aIle andere banken passief blijven. Wij zuIlen een en ander nog
met cijfervoorbeelden verduidelijken. Stel 'YlTr (de elastieiteit van de
vraag naar termijndeposito's) oneindig, r = 0,02, d = 0,20 en
t = 0,05, dan verkrijgt men voor het "break even" rendement
volgens (2): i = 2,7 proeent. Indien de banken dus meer dan 2,7
proeent rendement op hun additionele uitzettingen weten te behalen, is de omzetting van girale saldi in termijndeposito's voor hen
reeds voordelig. SMITHverkreeg in zijn partiele analyse bij dezelfde
numerieke waarden der variabelen een "break even" rendement
van 13,3 proeent, m.a.w. bij SMITHwordt een omzetting van girale
I8g

saldi in termijndeposito's voor de individuele bank eerst voordelig,
indien deze op haar extra uitzettingen een rendement van meer
dan 13,3 procent weet te behalen.
Stelt men llTr = I (dus een inelastischer vraag naar termijndeposito's) dan geldt, bij handhaving van de overige veronderstellingen, volgens (2) : i = 5,4 procent. (Wij wezen er reeds op, dat bij
een inelastische vraag naar termijndeposito's het "break even" rendement hoger ligt, zie p. 187.) Men vergelijke dit percentage wederom met het overeenkomstige percentage van SMITH,dat 26,7 bedraagt.
Een tweede beperking die SMITHin zijn veronderstellingen invoert, heeft betrekking op de wijze waarop de additionele deposito's
worden verkregen; hij gaat er nl. van uit, dat de termijndeposito's
slechts zullen worden verhoogd door een omzetting van girale saldi
bij de algemene bank. Wij zouden er op willen wijzen, dat indien
het de banken lukt om fondsen "buiten het bankwezen" aan te
trekken (omzetting van chartaal geld in handen van het publiek
in termijndeposito's) de liquiditeitspositie en daardoor de mogelijkheid tot kredietverlening voor de banken aanmerkelijk guns tiger
wordt dan ingeval girale saldi in termijndeposito's worden omgezet. Dit geldt reeds voor de individuele bank, indien deze als enige
tracht door een verhoging van de rente op termijndeposito's chartaal geld naar zich toe te trekken en alle andere banken passief
zouden blijven, maar het geldt in nog versterkte mate voor het
bankwezen als geheel, omdat dit tot zodanige kredietverlening in
staat is, dat deze een veelvoud bedraagt van het bij het bankwezen
gestorte chartale geld. Ook SMITHerkent deze theoretische mogelijkheid, getuige zijn opmerking, dat "To the extent that the rise in
time deposit interest rates would draw in funds from outside the
bank, the break even yield on the new loans and investments would
be reduced." 1Hij acht de praktische betekenis hiervan echter gering
en betwijfelt "whether there would be realizable gains in most
cases. Furthermore, once savers become interest conscious, they
may eventually come to realize that they can get higher returns at
mutual savings banks or savings and loan associations." 2 Wij zijn
het met SMITHeens, dat onder de huidige omstandigheden de
handelsbanken in de V.S., vanwege het voorschrift dat de rentevergoeding op termijndeposito's aan een maximum bindt, moeilijk
met de overige financiele instelling en kunnen concurreren wat het
aantrekken van spaargelden betreft. Ook zijn er aanwijzingen dat
1
2

t.a.p. p. 544.
t.a.p. p. 544.
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het publiek in de V.S. nog weinig "rentebewust" is; wij wezen er
reeds op, dat zich in 1957 een omzetting van girale saldi in termijndeposito's bij banken voordeed en niet van girale saldi in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen, ofschoon de rente op
terrnijndeposito's bij handelsbanken lager lag dan de rentevergoeding op bij overige financiele instellingen aangehouden spaartegoeden, hetgeen er op wijst dat het gedrag van de beleggers in de V.S.
nog merkwaardige, niet op rationele gronden terug te voeren trekken vertoont. Niettemin dient men rekening te houden met de
mogelijkheid, dat het gedrag van de Amerikaanse belegger in de
toekomst meer rationele trekken zal gaan vertonen. Indien dit dan
voorts gepaard zou gaan met een ophefting van het discriminerend
voorschrift dat de rentevergoeding op bij handelsbanken aangehouden termijndeposito's aan een maximum bindt - van welke ophefting wij een voorstander zijn - zullen de handelsbanken meer
armslag hebben bij het aantrekken van spaargelden terwijl het voor
de clienten voordeliger wordt dan voorheen om spaartegoeden bij
het algemene bankwezen aan te houden. Het is, o.i., dan ook zinvol
om na te gaan hoe een omzetting van chartaal geld in termijndeposito's bij handelsbanken het rendement van deze instellingen
beinvloedt. Allereerst zullen wij het geval analyseren, waarbij een
individuele bank als enige tracht door een verhoging van de rente
op termijndeposito's een omzetting van chartaal geld in termijndeposito's te bewerkstelligen; vervolgens zullen wij nagaan hoe het
rendement van de handelsbanken beinvloed wordt, indien het bankwezen als geheel een dergelijke politiek voert.
Indien bij een individuele handelsbank I dollar chartaal geld
wordt gestort ter ornzetting in een terrnijndeposito, terwijl bij de
overige handelsbanken niets gebeurt, is de potentiele toenerning van
het kredietvolume van de individuele bank gelijk aan I-t dollar.
Bij een omzetting van ~ T dollar bedraagt de toeneming van het
kredietvolume ~ T (I-t) dollar. Het "break even" rendement hierop
moet zodanig zijn, dat de additionele kosten voor de bank, doordat
over een groter bedrag aan termijndeposito's een hogere rente moet
worden betaald, juist worden goedgemaakt. In formule:
i /::,.
T (I -

t)

(r

=

+ /::,.
r) /::,.T + T.t:. r.

Verwaarloost men het secundaire-orde effect dan gaat de formule
over in:
i /::,.
T (I -

t)
r

r.t:. T

=

ofi=--+----
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/::,.T(I-t)
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Noemt men de elasticiteit van de vraag naar termijndeposito's 'YlTr

AT

(waarbij dus

Ar

--),

1JTr = -

T

dan gaat de formule voor het

r

"break even" rendement over in:

(1+_1 )

i=_r
I -

(3)

1JTr

t

Vergelijkt men (3) met (I), dan blijkt, dat (3) kleiner is dan (I),
r

omdat -I-t

r

kleiner is dan --

(Immers I-t is groter dan d-t).

d-t

M.a.w. bij een omzetting van een bepaald bedrag chartaal geld in
termijndeposito's is het "break even" rendement voor de handelsbank lager dan bij een omzetting van een gelijk bedrag aan girale
saldi in termijndeposito's. Dit komt omdat de storting van chartaal
geld de liquiditeitspositie van de bank in sterkere mate verbetert
dan de omzetting van girale saldi, zodat bij de chartale storting
meer kredieten kunnen worden verleend en reeds bij een lager rendement de additionele kosten kunnen worden goedgemaakt. Wij zullen
een en ander nog met cijfervoorbeelden illustreren. Stel, dat de
vraag naar termijndeposito's oneindig elastisch is ("YJTr is oneindig),
r = 0,02 en t = 0,05, dan bedraagt het rendement waarbij additioneIe kosten en opbrengsten in evenwicht zijn (i), volgens (3):
2,1 procent. Bij SMITHbedroeg het overeenkomstige percentage,
volgens (I): 13,3 procent. Zou de elasticiteit van de vraag naar
termijndeposito's 1 bedragen, dan is het "break even" rendement
volgens (3) gelijk aan 4,2 procent. SMITHverkrijgt bij genoemde
elasticiteit, volgens (I), een rendement van 26,7 procent.
Voor het bankwezen als geheel is de toeneming van het kredietaanbod ingeval 1 dollar chartaal geld wordt omgezet in terrnijndeposito's bij het algemene bankwezen en indien we (evenals
SMITHin zijn partiele analyse) c (de "coefficient of cash drain")
I

-t

(zie p. 175). Indien AT dollar

nul veronderstellen, gelijk aan -d

chartaal geld wordt omgezet in termijndeposito's is de toeneming
van het kredietaanbod uiteraard gelijk aan

(I t)
d

A T.

Door gelijkstelling van additionele opbrengsten aan additionele
kosten kan het "break even" rendement worden berekend. In
formule:
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iAT(I-t)
----d

= (r + A r) A T + TAr.

Verwaarloost men het secundaire-orde effect dan gaat de formule
over in:
iAT(I-t)
-----=rAT+TAr
d
d
of: i =
AT(I-t)
=~(1+
1 -

rd
(r A T + TAr) =-I-t

TAr)_~(I+_I
rAT
I-

t

)
t

7JTr

r d

Aangezien -I-t

TdAr
+ ---AT(I-t)

r

kleiner is dan --

(rd is kleiner dan r en (I-t)

d-t

is groter dan (d-t)), is de uitkomst van (4) kleiner dan die van (I).
Er zijn nu twee redenen waarom het "break-even" rendement lager
ligt dan in het door SMITHgeanalyseerde geval. In de eerste plaats
wordt door een omzetting van chartaal geld in termijndeposito's
de liquiditeitspositie van de banken guns tiger beinvloed dan door
een omzetting van giraal geld in termijndeposito's; in de tweede
plaats is het bankwezen als geheel tot zodanige geldschepping in
staat, dat deze een veelvoud bedraagt van het bij het bankwezen gestorte geld, dit in tegenstelling tot een individuele bank, indien
deze als enige tracht door een verhoging van de rente op termijndeposito's meer spaargelden naar zich toe te trekken. Ter toelichting een tweetal cijfervoorbeelden. Indien de elasticiteit van de
vraag naar termijndeposito's oneindig is, geldt voor het rendement
waarbij additionele kosten en opbrengsten in evenwicht zijn,
volgens (4):
i = 0,4 procent. Zodra het rendement op de additionele uitzettingen meer dan 0,4 procent bedraagt, wordt een omzetting van
chartaal geld in termijndeposito's voor de banken dus al voordelig.
Bij SMITHbedraagt bij dezelfde elasticiteit het rendement volgens
(I): 13,3 procent. Een omzetting van giraal geld in termijndeposito's is dus voor een individuele bank, wier actie niet door de andere
banken wordt nagevolgd, eerst voordelig indien het rendement op
de additionele uitzettingen meer dan 13,3 procent bedraagt. Bij een
elasticiteit van I, geldt voor het "break even" rendement volgens (4) :
i = 0,8 procent. Ter vergelijking diene dat het "break even" rendement bij een elasticiteit van I bij SMITH26,7 pro cent bedraagt.
(Zievergelijking (I)).
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De tegenover crediteuren en termijndeposito's aan te houden
kaspercentages bedroegen in 1957 resp. 19 en 4 procent. Aannemende dat de gewenste marginale verhouding tussen de hoeveelheid chartaal geld en rek.crt.-geld nul is (de chartale geldhoeveelheid veranderde in 1957praktisch niet) en dat - hetgeenwaarschijnlijk is - de gehele toeneming van de termijndeposito's in 1957 ad
3 miljard dollar veroorzaakt werd door een verschuiving van de
rek.crt.-saldi naar termijndeposito's, laat de toeneming van het
kredietpotentieel in 1957 zich berekenen op 2,4 miljard dollar.
= ~T
[

(d d

t)

=

3 (0,1g-0,04)

]

0,19

Ret destabiliserend effect van een verschuiving van rek.crt.-saldi
naar termijndeposito's zou volgens SMITHverminderd kunnen worden door het ecart tussen de vereiste kaspercentages voor crediteurensaldi en termijndeposito's te verkleinen. Dit zou, volgens SMITH,
kunnen geschieden door het tegenover crediteuren aan te houden
kaspercentage te verlagen.
Van het nivelleren van de tegenover crediteuren en termijndeposito's aan te houden kaspercentages zijn wij geen voorstander.
Ret grote verschil in karakter tussen girale saldi en termijndeposito's wat de omloopsnelheid betreft rechtvaardigt, ons inziens, een
aanzienlijk hoger verplicht liquiditeitspercentage tegenover girale
saldi dan tegenover termijndeposito's. Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of een verplicht kaspercentage tegenover termijndeposito's wel noodzakelijk is. 1 Wij zijn van mening, dat tegen het handhaven van het verplicht kaspercentage tegenover termijndeposito's
op zich geen bezwaar bestaat - zolang dit kaspercentage in verband
met het spaarkarakter van de termijndeposito's maar aanzienIijk
lager ligt dan het kaspercentage dat tegenover girale saldi moet
worden aangehouden, hetgeen in de V.S. het geval is - maar noodzakelijk is dit instrument, ons inziens, niet. Stel bijv. dat er tijdens
een periode van kredietschaarste en rentestijging een tendentie is
om opgepotte girale saldi of chartaal geld in termijndeposito's bij
handelsbanken om te zetten. Wij zagen, dat als gevolg hiervan een
inflatoire vergroting van het kredietaanbod kan optreden, omdat
de liquiditeitspositie van de banken als gevolg van de omzetting
gunstig wordt beinvloed. De monetaire autoriteiten kunnen nu de
als gevolg van de omzetting van girale saldi en/of chartaal geld in
termijndeposito's voor de handelsbanken vrijkomende liquiditeits1 Voor een oordeel in gelijke zin, zie: H. W.J.
wezen, pp. 17o-qI.
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BOSMAN,

De wet toezicht krediet-

reserves binden, hetzij door het verplichte kaspercentage tegenover
termijndeposito's te verhogen, hetzij door het verplichte kaspercentage tegenover girale saldi te verhogen. Hieruit voIgt, dat hetgeen
met een regulering van het kaspercentage tegenover termijndeposito's kan worden bereikt evengoed kan worden gerealiseerd door een
regulering van het verplichte kaspercentage dat tegenover girale
saldi moet worden aangehouden. Er zou, ons inziens, dan ook geen
enkel bezwaar tegen bestaan indien het verplichte kaspercentage
tegenover termijndeposito's zou worden afgeschaft, mits het instrument van het voorgeschreven kaspercentage tegenover girale saldi
maar dienovereenkomstig straffer wordt gehanteerd, indien de
noodzaak daartoe zich voordoet.
SMITH is van oordeeI, dat een verlaging van de tegenover crediteuren aan te houden kaspercentages met alleen gewenst is om de
destabiliserende effecten van een omzetting van crediteuren in termijndeposito's te elimineren, maar dat deze maatregel ook gewenst
is met het oog op de seculaire geldvoorziening. Uit een voetnoot
blijkt, dat hij met het laatste bedoelt, dat hij een verlaging van de
kaspercentages een beter middel acht ter financiering van de
economische groei dan open-markt aankopen door de centrale
bank. Hij motiveert dit als volgt: indien de federale begroting op
lange termijn (structureel) in evenwicht is, dan zou het hieruit
resulterende stabiele aanbod van overheidsobligaties gecombineerd
met de snelle groei van de particuliere schuld een schaarste aan
overheidspapier tot gevoig kunnen hebben, die tot een aanzienlijke
aanpassing in de financiele praktijken en de portefeuille-politiek zou
nopen. Indien nu de centrale bank door open-markt aankopen de
voor de groei benodigde liquiditeiten zou creeren, dan zou het
probleem (van de schaarste aan overheidspapier) nog worden geaccentueerd. Daarentegen zou het probleem geringer zijn, indien
een verlaging van de kaspercentages werd toegepast als middel om
de banken van de voor de economische groei benodigde liquiditeiten te voorzien.
Het wil ons voorkomen, dat een verlaging der kaspercentages op
iets langere termijn gezien geen geschikt middel is ter financiering
van de economische groei. Zodra nl. de vereiste kaspercentages
door successieve verlagingen een punt hebben bereikt, waarop zij
gelijk zijn aan de kaspercentages, die de banken uit bedrijfseconomische overwegingen (om liquiditeitsredenen) wensen aan te houden, zal door een verlaging van de voorgeschreven kaspercentages
geen grotere geldhoeveelheid meer in omloop kunnen worden gebracht. Dit middel is dan ineffectief geworden en er zal naar een
ander instrument moeten worden omgezien. Indien men met SMITH
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van mening zou zijn, dat open-markt aankopen - vanwege de
schaarste aan overheidspapier - hiertoe een minder geschikt middel
zouden vormen, dan zal men de eis van een structureel evenwichtig
budget moeten laten vallen. De overheid dient dan structureel
inflatoir te financieren.
Wat een eventuele omzetting van primaire liquiditeiten in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen betreft, kan worden opgemerkt, dat mogelijke destabiliserende invloeden die met
deze verschuivingen samenhangen kunnen worden voorkomen door
ook deze instellingen aan bepaalde voorschriften met betrekking tot
de minimaal aan te houden liquiditeiten te onderwerpen. Er is echter geen enkele indicatie dat zulke verschuivingen belangrijk zijn
geweest. Weliswaar zijn de vorderingen op de niet-bancaire financiele instellingen in de na-oorlogse peri ode sneller toegenomen dan
het geldaanbod, maar de groei is gestaag geweest en vertoonde geen
sporen van acceleratie, wanneer de rente tijdelijk hoog was of van
vertraging bij een lagere rente. Behoudens de hiervoor genoemde
omzetting van rek.crt.-saldi in termijndeposito's is er geen enkele
indicatie van systematische cyclische verschuivingen tussen geld en
vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen.

* * *

Wij zullen nu enige beschouwingen wijden aan het inflatoire
effect, dat van eventuele mutaties in de activa van niet-bancaire
financiele instellingen kan uitgaan.
Ook van mutaties in de activa van niet-bancaire financiele instellingen kan een destabiliserend effect uitgaan. Wanneer de centrale
bank een restrictieve politiek voert en de rentevoet stijgt, kunnen de
niet-bancaire financiele instellingen overheidspapier afstoten om
met de aldus verkregen middelen nieuwe kredieten aan de particuliere sector te verlenen die een hoger rendement afwerpen. Voorzover het overheidspapier wordt gekocht met opgepotte gelden,
worden op deze wijze inactieve geld en omgezet in transactiegeld.!
SMITH betoogt, dat indien het rendement op particuliere obligaties voldoende hoog is om het extra risico en de extra kosten 2 ver1 De bereidheid van de beleggers om geld om te zetten in "near money" houdt
gedeeltelijk verband met de rentegevoeligheid van de vraag naar transactiegeld
(intensievere benutting van de transactiekassen, waardoor gelden vrij komen
voor bel egging) en gedeeltelijk met een geringere speculatieve geldvraag als gevolg van een hogere rente. Zie het uitstekende artikel van JAMES TOBIN, Liquidity
preference as behaveor towards risk, Review of Economic Studies, febr. 1958.
2 Welke bestaan uit de kapitaalsverliezen
als gevolg van de omwisseling van
overheidspapier in particuliere obligaties.

bond en aan belegging hierin te compenseren, ook hier met de
mogelijkheid van liquidatie van overheidspapier moet worden
rekening gehouden. Dit betekent derhalve dat genoemde instellingen aIleen dan een verschuiving in hun activa ten gunste van particuliere obligaties zullen overwegen, indien het reeds uit hoofde van
risico-verschillen bestaande rente-ecart tussen beide soorten beleggingen nog eens wordt verwijd om daarmede de kapitaaIsverliezen,
die met de omzetting gepaard gaan, te compenseren. 1
Hieruit voIgt, dat een geringe vergroting van het rente-ecart
tussen overheids- en particuliere obligaties voldoende kan zijn om
de houder compensatie te verschaffen voor het kapitaaIsverlies, dat
hij bij verkoop van de overheidsobligatie loopt. Uiteraard is het
denkbaar dat het uit hoofde van risicoverschillen wenselijk geachte
rente-ecart tussen beide soorten beleggingen zal toenemen naarmate de particuliere obligaties een groter deel van de beleggingsportefeuille gaan innemen, maar, zegt SMITH, indien de particuliere
kredietvraag rente-inelastisch is, zullen de niet-bancaire financiele
instellingen zonder repercussies voor de kredietvraag de gewenste
extra rente in rekening kunnen brengen en behoeft niets een verschuiving in de beleggingsportefeuille in de weg te staan. Bovendien
zal de vergroting van de gewenst geachte discrepantie tussen de
rendementen van beide soorten beleggingen minder behoeven te
zijn vanwege de gunstiger rendementsverwachtingen, welke zich in
een hausse voordoen.
Wij erkennen in principe de door SMITH geschetste mogelijkheid,
dat zich bij de institutionele beleggers in de hausse een verschuiving
van overheidsobligaties naar particuliere obligaties voordoet, maar
kennen aan deze mogelijkheid toch slechts een geringe praktische
betekenis toe. Het is nl. voor de institutionele belegger ontzettend
moeilijk, zo niet onmogelijk, om het risico te schatten, dat verbonStel dat een belegger een 4% rentende overheidsobligatie bezit, welke hij
gekocht heeft voor j 1.000,-. Het extra risico van belegging in particuliere
obligaties schat hij zodanig, dat hij in deze categorie niet belegt, tenzij het rendement hierop minstens 0,5 % hoger is dan bij overheidsobligaties. Stel nu dat de
rentevoet voor overheidsobligaties stijgt tot 4,5 %. De waarde van de overheidsobligaties daalt dan - indien de looptijd eeuwig is - totj880,-. Vanwege het
grotere risico verbonden aan belegging in particuliere obligaties zal hij slechts
dan tot omzetting overgaan, indien de particuliere obligaties hem een opbrengst
verschaffen van 4,5 % X j 1.000,- = j 45,-. Het minimaal gewenste rende1

a pari

ment op de particuliere obligaties bedraagt derhalve

8~O =

5,11

%. Het

oor-

spronkelijke rente-ecart tussen overheids- en particuliere obligaties ad 0,5 %
zou dus tot 0,6 % vergroot moeten worden om compensatie te bieden voor de
kapitaalsverliezen die met de "switch" gepaard gaan.
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den is aan belegging in particuliere obligaties en om dit extra
risico af te wegen tegen een hoger rendement. Vandaar dat de
institutionele beleggers vermoedelijk de veilige kant zullen aanhouden en aan belegging in overheidsobligaties in het algemeen de
voorkeur zullen geven boven belegging in particuliere obligaties.
BOSMAN 1 wijst er in dit verband op, dat het voor de institutionele
beleggers met het oog op hun primaire taak - het tezijnertijd voldoen van de nominaal gefixeerde aanspraken - hoofdzaak is, dat de
hoofdsom van de belegging ongeschonden beschikbaar komt. De
belegging in overheidspapier biedt hiertoe een zo goede waarborg,
dat deze altijd een belangrijk deel van de totale beleggingsportefeuille zal uitmaken. Op grand hiervan zal een eventuele verschuiving van overheidsobligaties naar particuliere obligaties vermoedelijk steeds van bescheiden omvang blijven.
Bij de handelsbanken ligt dit enigszins anders. BOSMAN
merkt
hierover op: "Belegging in overheidspapier ziet men daar (bij de
algemene banken, S) als een noodzakelijk kwaad, noodzakelijk in
verband met de zorg voor de liquiditeit, maar een kwaad. Indien
de liquiditeit zo ruim is, dat deze uit bedrijfseconomisch oogpunt
verminderd kan worden, dan zal men deze vermindering tot stand
brengen (ook bij een aantrekkelijke rente op overheidspapier) om
aan zijn eigenlijke taak: het voorzien in de kredietbehoeften van het
bedrijfsleven zo mogelijk te voldoen. De kans op een inflatoire uitbrei ding van het krediet aan de particuliere sector is daarom naar
mijn mening bij de algemene banken groter.P
BOSMAN
wijst er tevens op, dat een verder verschil van de institutionele beleggers met de algemene banken kan worden gezien in
het feit, dat de algemene banken in het algemeen korter lop end
overheidspapier zullen aanhouden dan de niet-bancaire financiele
instellingen, omdat de algemene banken voor een ruimere liquiditeit moe ten zorgen. Wij zullen in het onderstaande BOSMANS
gedachtengang ter zake nog eens met onze eigen woorden weergeven.
Willen de banken kortlopend overheidspapier afstoten am hun
kredietverlening aan de particuliere sector uit te breiden, dan behoeven zij dikwijls genoemd papier niet eens te verkopen, maar
kunnen zij er mede volstaan aflopend papier niet te verlengen. De
tegoeden van de banken bij de centrale bank nemen daardoor toe
en op basis hiervan kunnen de banken tot kredietverlening overH. W. J. BOSMAN, Amerikaanse opvattingen over monetaire politiek. Voordracht gehouden op de Landdag van het Instituut voor Sociale Wetenschappen
op 6 april 1963 te Utrecht, uitgave van het Instituut voor Sociale Wetenschappen, Den Haag.
2 t.a.p. p. 23.

1
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gaan tot een veelvoud van het bedrag waarmee de banktegoeden bij
de centrale bank zijn toegenomen.
De institutionele beleggers kunnen niet, althans in veel mindere
mate, tot verruiming van de tegoeden van het algemene bankwezen
bij de centrale bank bijdragen door het laten aflopen van kortlopend
overheidspapier \ aangezien zij in het algemeen langer lopend
papier aanhouden. WeI kunnen de institutionele beleggers door het
afstoten van langlopend overheidspapier tot een vergroting van de
transactiekassen van de niet-bancaire particuliere sector bijdragen,
hetzij doordat de geldhoeveelheid toeneemt (dat zal het geval zijn
als het overheidspapier wordt verkocht aan het bankwezen en de
opbrengst hiervan vervolgens door de institutionele beleggers aan
de kredietvragers wordt doorgegeven 2) hetzij doordat bij gelijkblijvende geldhoeveelheid de omloopsnelheid toeneemt (dit zal het
geval zijn, indien het overheidspapier verkocht wordt aan de particuliere sector niet-banken en de aankoop wordt betaald met opgepotte gelden, die vervolgens via kredietverlening door de institutionele beleggers in het verkeer worden gebracht). De eventuele
vergroting van genoemde transactiekassen van de niet-bancaire
particuliere sector is echter steeds even groot als het bed rag van het
verkochte overheidspapier. Van een vergroting van de kassen der
algemene banken en van geldschepping die een veelvoud hiervan
bedraagt, is in dit geval geen sprake. BOSMAN concludeert dan ook
terecht dat de kredietverlening door de algemene bank en meer kans
biedt op een algemene verruirning van de liquiditeit dan die van de
andere financiele instellingen.
De hier geschetste theoretische inzichten zijn met de feiten in
overeenstemrning. In het recente verleden is in de V.S. van een
omzetting van overheidsobligaties in particuliere obligaties door
institutionele beleggers nauwelijks sprake geweest. Wel hebben de
levensverzekeringmaatschappijen in de eerste jaren na de oorlog
grote bedragen aan overheidspapier geliquideerd, maar deze gesties
1 Het eventueel laten aftopen van schatkistpapier
door institutionele beleggers
zal alleen tot een vergroting van de tegoeden der algemene banken bij de centrale
bank leiden indien de institutionele beleggers zich voor de opbrengst van de
aflossing laten goedschrijven bij het algemeen bankwezen. Bij chartaledispositie
over de opbrengst door de institutionele beleggers doet de verruiming van de
tegoeden der algemene banken bij de centrale bank zich niet voor; wel neemt
ook in het laatste geval de maatschappelijke geldvoorraad uiteraard toe en wel
met een bedrag dat gelijk is aan de opbrengst van het vervallen papier.
2 Deze kans is overigens gering, omdat de algemene banken in de hausse vermoedelijk niet bereid zijn het overheidspapier over te nemen, aangezien zij meer
rendabele aanwendingsmogelijkheden zien voor hun middelen door deze te beleggen in de particuliere sector.
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kunnen waarschijnlijk worden verklaard uit de wens van deze instellingen om het als gevolg van de oorlog onevenredig sterk toegenomen bezit aan overheidspapier weer tot normale verhoudingen
terug te brengen. In de periode van kredietrestrictie van 1955 tot
september 1957 werd een groot bedrag aan schatkistpapier afgestoten, maar de niet-bancaire financiele instellingen hadden in dit
liquidatieproces slechts een gering aandeel. Het waren voornamelijk de handelsbanken, die hun bezit aan overheidspapier liquideerden.
Tabel 22 geeft een overzicht betreffende de bronnen, waaruit de
niet-bancaire financiele instellingen voor hun kredietverlening aan
de particuliere sector hebben geput in opeenvolgende perioden van
kredietschaarste en "monetary ease". Hieruit blijkt, dat van december 1954 - september 1957 de kredietverlening door de niet-bancaire
financiele instellingen aan de particuliere sector $ 4,9 miljard per
kwartaal bedroeg. Liquidatie van overheidspapier vormde hierbij
een te verwaarlozen factor (minder dan $ 0,2 miljard per kwartaal).
Van de aan de particuliere sector ter beschikking gestelde middelen
was $ 1,7 miljard afkomstig van besparingen via levensverzekeringen en pensioenfondsen; $ 1,7 miljard werd verkregen uit hoofde
van belegging door het publiek in termijndeposito's en aandelen
van spaarinstellingen. Het resterende bedrag ad $ 1,3 miljard werd
verkregen uit emissies, alsmede uit het voor belegging beschikbare
surplus. Behoudens de liquidatie van overheidspapier, die van bescheid en omvang was, representeren bovengenoemde bedragen
grotendeels de normale stroom van besparingen die via het intermediair van de niet-bancaire financiele instellingen naar de kapitaalmarkt vloeit. Ter vergelijking diene, dat de handelsbanken in
genoemde periode 60 % van de voor kredietverlening aan de
particuliere sector benodigde fondsen verkregen door verkoop van
overheidspapier, terwijl het overeenkomstige percentage voor de nietbancaire financiele instellingen slechts 4 bedroeg. Dit opvallend
verschil toont duidelijk de veel grot ere flexibiliteit van de kredietverlening der handelsbanken, die zich er dan ook op toeleggen om te
voorzien in het marginale fluctuerende gedeelte van de kredietbehoefte van de particuliere sector. De niet-bancaire financiele instelling en leggen zich meer toe op het verstrekken van kredieten op lange
termijn, zoals hypothecaire kredieten, kredieten voor de financiering
van investeringen in vaste activa, alsmede kredieten voor de financiering van overheidsinvesteringen. Zij beleggen slechts een bescheiden
deel van hun middelen in kortlopend overheidspapier; liever wachten zij een gunstig moment af voor kredietverlening op lange termijn.
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TABEL

22

De bronnen, waarurt de door de niet-bancaire financiele instellingen 1 aan de
particuliere sector verstrekte middelen werden geput in opeenvolgende perioden
van kredietschaarste en expansieve monetaire politiek,
3 I dec. 1952 tot 3 I dec. 1958
(kwartaalgemiddelden in miljard dollars)

Totaal verstrekte middelen
aan particuliere sector
Totale bronnen waaruit de
middelen werden verkregen
Deposito's bij spaarbanken
Aandelen geemitteerd door
spaarbanken
Besparingen via levensverzekering a
Besparingen via pensioenfondsenUitgifte van aandelen en
obligaties
Surplus op lopende rekening beschikbaar voor belegging>
Verkoop van overheidspapier
Andere bronnen en statistische verschillen

Restrictieve
politiek
(31 dec.
1952 tot 30
juni 1953)

Expansieoe
politiek
(30juni
1953 tot 31
dec. 1954)

Restrictieve
politiek
(31 dec.
1954 tot 30
sept. 1957)

Expansieoe
politiek
(30 sept.
1957 tot 31
dec. 1958)

4,2

4,3

4,9

4,6

4,2

4,3

4,9

4,6

0,5

0,4

0,4

0,6

1,0

I, I

1,3

1,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,9

1,0

0,4

0,5

0,8

0,5

0,6

0,8

0,6

0,5

4

0,1

0,2

-0,2

4

-0,2

0,2

-0,2

Omvat spaarbanken, kredietverenigingen, verzekeringsmaatschappijen
(Ievensverzekering en andere), particuliere pensioenfondsen, financieringsmaatschappijen, maatschappijen voor industrie-financiering en voor het verstrekken
van persoonlijke leningen, hypotheekbanken, zgn. "open-end"
beleggingsmaatschappijen, makelaren in effecten.
z Gewoonlijk verstaat men onder besparingen bij levensverzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen de premiebetalingen die aan deze instellingen worden
verricht. Uit een door het Joint Economic Committee gegeven toelichting op de
tabel blijkt echter dat de premiebetalingen bij de post "surplus op lopende rekening" zijn ondergebracht. Het IS ons niet gelukt te achterhalen wat in de tabel
onder "besparingen via levensverzekering" en "besparingen via pensioenfondsen" wordt verstaan.
3 Omvat
premiebetalingen aan levensverzekeringsmaatschappijen
en particuliere pensioenfondsen, minus uitkeringen, dividendbetalingen en kapitaalsuitgaven.
4 Minder dan $ 50 miljoen.
Bron: Joint Economic Committee, Staff report, 1960, p. 355.
1
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Ofschoon systematische veranderingen in de samenstelling der
activa van niet-bancaire financiele instellingen in principe een destabiliserend effect kunnen uitoefenen, waardoor de effectiviteit van
monetaire maatregelen ernstig zou worden verzwakt, heeft de recente ervaring aangetoond, dat, bij bescheiden conjuncturele fluctuaties, de handelsbanken in dit opzicht een veel groter probleem vormen dan de genoemde financiele instellingen.
Deze paragraaf kort samenvattend, kunnen we concluderen, dat
de traditionele dichotomie tussen handelsbanken als geldscheppende instellingen enerzijds en niet-bancaire financiele instellingen als
"brokers of loanable funds" anderzijds juist is. In dit opzicht is er
dus geen aanleiding om de monetaire controle te doen uitstrekken
over laatstgenoemde instellingen. Wel kunnen de niet-bancaire
financiele instellingen de omloopsnelheid van het geld vergroten
doordat zij overheidspapier liquideren om met de hierdoor verkregen opbrengsten de kredietverlening aan de particuliere sector
uit te breiden, maar dit gevaar is niet groot en heeft in de V.S. dan
ook slechts een geringe praktische betekenis. Grater is het gevaar
dat zich een vergroting van de omloopsnelheid voordoet doordat
vorderingen op de algemene banken worden omgezet in vorderingen op "financial intermediaries". Weliswaar blijkt, dat ook deze
mogelijkheid in de afgelopen jaren in de V.S. geen actuele betekenis
heeft gehad, maar een bevredigende verklaring voor deze overigens
gelukkige omstandigheid kan althans vanuit de economische theorie
nauwelijks worden gegeven. Indien dan ook in de toekomst een vergroting van de omloopsnelheid van het geld via de niet-bancaire
financiele instellingen zich zou voordoen, is het waarschijnlijk, dat
dit eerder zal geschieden doordat primaire liquiditeiten worden
omgezet in vorderingen op niet-bancaire financiele instellingen dan
doordat deze instellingen tot liquidatie van overheidspapier overgaan. Voorzover in de toekomst een vergroting van de omloopsnelheid via niet-bancaire financiele instellingen zou geschieden,
zou men het instrument van de wettelijk voorgeschreven kaspercentages kunnen toepassen op de niet-bancaire financiele instellingen.
SMITHzegt hiervan: "This is a straightforward remedy which is
entirely consistent with the traditional concepts of central banking,
and we should be prepared to put it into effect if neccesary">' Een
andere oplossing is, dat men een vergroting van de omloopsnelheid
neutraliseert door een dienovereenkomstige contractie van de geldhoeveelheid. In het laatste geval kan de monetaire controle beperkt
blijven tot de handelsbanken. Van deze laatste oplossing zijn wij
1

t.a.p, p. 552.
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evenwel, zoals reeds gezegd, geen voorstander omdat dan de algemene banken onder druk worden gezet en in hun groeimogelijkheden worden belemmerd, ofschoon zij niet voor de verstoring verantwoordelijk zijn. (Zie ook onze beschouwingen op p. 163).

§ 3 EEN VERGROTING VAN DE OMLOOPSNELHEID VAN HET
GELD ALS GEVOLG VAN HET ONTSTAAN VAN NIEUWE
GELDMARKTTECHNIEKEN TIJDENS PERIODEN
VAN KREDIETSCHAARSTE
Met name door MINSKyl is aandacht geschonken aan de wijze
waarop op een verhoging van de rentevoet tijdens perioden van
kredietschaarste het ontstaan van nieuwe geldmarktgebruiken bevordert, die een intensievere benutting van de gegeven (krappe)
geldhoeveelheid mogelijk maken. Ret thema dat door MINSKY
aan de orde wordt gesteld is, dat de effectiviteit van monetaire
maatregelen mede afhankelijk is van wijzigingen in de bestaande
financiele instituties en gebruiken.
Institutionele ontwikkelingen en veranderingen in geldmarkttechnieken zijn het resultaat van wetgeving of evolutie. Door de
wetgever ingestelde veranderingen zijn het gevolg van een werkelijk
of vermeend verkeerd functioneren van het monetair - financiele
stelsel. Evolutionaire wijzigingen kunnen worden opgevat als
reactie op toegenomen winstmogelijkheden, welke zich op de geldmarkt voordoen en zij treden dan ook het meest frequent op in
perioden van hoge of stijgende rente, m.a.w. ten tijde van geldverkrappende maatregelen door de monetaire autoriteiten. Een
hoge of stijgende rentevoet is nl. een symptoom voor een in verhouding tot de vraag afnemend kredietaanbod en ". . . acts as a signal
to money market professionals to seek ways of using the available
lending ability more efficiently". 2
Zo hebben zich in de periode 1954-1957, toen de rentevoet hoog
was, twee veranderingen op de Amerikaanse geldmarkt voorgedaan:
(I) de ontwikkeling en de groei van de markt in centrale-bankgeld (de zgn. "federal funds market");
(2) de toenemende belangrijkheid van niet-financiele ondernemingen voor de financiering van de instellingen, die zich op de
1 H. P.
Journal
2

Central banking and money market changes, The Quarterly
Economics, mei 1957·
t.a.p. p. 172.
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verhandeling
houses").

van overheidsfondsen toeleggen (de zgn. "bond

ad (I) De markt in centrale-bankgeld
Het "produkt", dat op deze markt verhandeld wordt, bestaat
uit direct opeisbare rek.crt.-tegoeden van handelsbanken bij de
centrale bank. De vorm, waarin de krediettransactie wordt gegoten
is een zgn. "overnight loan" tussen de banken. De handelsbanken
in de V.S. moeten een wettelijk voorgeschreven kaspercentage regenover hun crediteuren aanhouden, waarbij als norm geldt, dat de
gemiddelde kasvoorraad over een periode van 14 dagen gedeeld
door de gemiddelde crediteurenstand in deze periode, het bewuste
percentage moet opleveren. Bij het berekenen van de kaspercentages wordt telkens de stand van de deposito's aan het begin van de
dag als maatstaf genomen, terwijl voor het vaststellen van de kasvoorraad de grootte hiervan op het eind van de dag bepalend is.
lndien de banken nu tegen het eind van de I4.-daagse "averaging
period" bemerken, dat hun gemiddelde kaspercentage over genoemde periode te laag zou uitkomen, nemen zij voor een periode
van een dag ' krediet op bij de banken, die over vrije reserves beschikken, deze transactie wordt dan de volgende dag, dus aan het
begin van de nieuwe "averaging period" weer te niet gedaan.
Tussen New York city banks geschiedt de transactie door uitwisseling van cheques; de kredietnemende bank geeft aan de kredietverlenende bank een cheque af op haarzelf en ontvangt van de
kredietverlenende bank een cheque op de centrale bank (federal
reserve bank). Tussen niet-New Yorkse banken geschiedt de kredietverlening door "telegrafic transfer" aan het begin van de dag, welke
wordt gecompenseerd door t. t. in omgekeerde richting aan het
begin van de daarop volgende dag. De tegoeden op de centrale
bank kunnen vrijelijk getransfereerd worden tussen de verschillende
Federal Reserve districten. De voordelen van de transactie voor
beide banken zijn duidelijk: de kredietverstrekkende bank verdient
interest op wat anders een "idle balance" geweest zou zijn; de
kredietnemende bank behoeft niet debet te gaan staan bij de centrale bank. 2
De periode van een dag houdt verband met de technische omstandigheid, dat
het een dag duurt voordat een cheque in de clearing kan worden verrekend.
2 De enige beperkende factor voor een bank om dee! te nemen aan de transacties
op de Federal Funds markt kan ge!egen zijn in de grootte van de bank. Er moet
nl. verbande!d worden in eenheden van $ 0,5 miljoen. Daar het maximale
krediet dat de banken mogen verstrekken aan een kredietnemer niet meer dan
10 % van het hankkapitaal
plus reserves mag bedragen, is iedere bank met een
kleiner kapitaal dan $ 5 miljoen van de transactie uitgesloten.
1

Door het bestaan van een markt, waarin direct opeisbare vordering en van de handelsbanken op de centrale bank worden verhandeld, kunnen de kasreserves der handelsbanken op een efficientere
wijze dienstbaar worden gemaakt aan het ondersteunen van de
deposito's. Bij gegeven kasvoorraden kan dus een grotere geldhoeveelheid worden gecreeerd, zonder dat de wettelijk voorgeschreven dekking in gevaar behoeft te worden gebracht. Indien immers iedere bank met de centrale bank in relatie zou treden op
basis van zijn eigen behoeften, dan zouden de vrije kasreserves van
sommige banken niet beschikbaar komen voor banken, waarvan
de kasvoorraden een tekort vertonen; deze laatste zouden derhalve
ter aanvulling van hun kasreserves een gedeelte van hun activa
moeten verkopen, dan wel gedwongen zijn bij de centrale bank
krediet op te nemen.
MINSKY'S argument, dat de verhandeling van centrale-bank-geld
door de banken een intensievere benutting van de kasreserves der
banken en een grotere omloopsnelheid heeft mogelijk gemaakt,
wordt in het Stafrapport van het Joint Economic Committee
twijfelachtig genoemd "since if banks did not use the Federal funds
market as much as they do, they would probably borrow more
from the Federal Reserve, thus increasing aggregate member banks
reserves. If this is the case, the increased use of the Federal funds
market may have strengthened rather than weakened monetary
controls". 1
Ons inziens wordt in de redenering van het Joint Economic Committee te veel verwaarloosd, dat "the reluctance to borrow" bij de
handelsbanken in de V.S. vrij sterk is, zodat het twijfelachtig is,
of bij afwezigheid van een markt in centrale-bank-geld door de
banken een zodanig beroep op de centrale bank zou worden gedaan, dat de alsdan minder intensieve benutting van de bankkassen
volledig zou worden gecompenseerd. Bovendien kan men niet
spreken van een verzwakking van de monetaire controle als de
tegoeden van de banken bij de centrale bank toenemen door
kredietverlening van laatstgenoemde. Juist omdat de banken deze
schuld niet graag zien, zullen zij trachten deze af te lossen, eventueel door een beperkende politiek inzake de kredietverlening.
ad (2) De financiering van de "bond houses" door niet-financiele ondernemmgen
Een tweede ontwikkeling welke zich recentelijk op de Amerikaanse geldmarkt voltrokken heeft, is de financiering van zgn. "govern1

t.a.p, p. 358.
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ment bond houses" door niet-financiele particuliere ondernemingen.
Deze financieringstransacties
worden meestal gegoten in de vorm
van zgn. "sale and repurchase agreements". Ofschoon het contract
ogenschijnlijk een verkoop van overheidspapier door bond houses
met beding van wederinkoop inhoudt, is de feitelijke transactie
veeleer kredietverlening op onderpand van effecten (overheidsobligaties). De kredietverstrekker krijgt nl. niet de interest op het
papier dat hij in onderpand houdt, maar een bij het kredietcontract
vastgestelde rente. De "bond houses" kunnen hun voorraden ook
financieren met eigen middelen of door het sluiten van "sale and
repurchase" overeenkomsten met de Federal Reserve Banks! en
door het opnemen van kredieten bij handelsbanken.
De eigen middelen van de "bond houses" nemen slechts een
bescheiden plaats in het totale financieringspotentieel in, zodat zij
voor de financiering van hun voorraden hoofdzakelijk zijn aangewezen op vreemde middelen.
Externe financiering door middel van "sale and repurchase"
overeenkomsten met de Federal Reserve Banks geschiedt in het
algemeen op initiatief van de centrale bank tegen de geldende
discontovoet, terwijl de resterende looptijd van het papier niet meer
dan 15 dagen mag bedragen. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn.P Dergelijke overeenkomsten hebben meer het karakter van
een privilege dan van een recht en betekenen derhalve voor de
"bond houses" een weinig betrouwbare vorm van accommodatie,
zodat zij zich ter verkrijging van financieringsmiddelen in het algemeen zullen moeten wenden tot de handelsbanken of tot de particuliere ondernemingen niet-banken. Daar een beroep op handelsbanken in tijden van geldkrapte gewoonlijk duurder is dan een
beroep op niet-banken, zullen de handelaren de tweede wijze van
financieren prefereren. Een ander voordeel voor de bond houses is,
dat zij gemakkelijk mutaties kunnen aanbrengen in het tot onderpand strekkende materiaal, waarbij verkocht papier vervangen kan
worden door juist aangekocht of uit andere krediettransacties vrijkomend papier. ROOSA noemt nog als voordeel van dergelijke
transacties voor de handelaar in overheidsfondsen ". . . that he
often finds that the other party to the repurchase agreement is
1 Hierbij gaat het initiatief echter gewoonlijk uit van het "Federal Open Market
Committee".
2 Naarmate strengere bepaJingen gelden t.a.v. de maximaal resterende looptijd
van het bij de kredietverlening tot onderpand strekkende papier, is de noodzaak
voor de centrale bank om gebruik te maken van het optie-recht uiteraard geringer.
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rather indifferent to any provision of margin (i.e. market value of
collateral higher than the amount of the repurchase agreement)
so that very little of the dealers own capital has to be tied up in such
arrangements and his borrowing 'leverage' becomes quite high". 1
Het voordeel voor de kredietverstrekkende onderneming is, dat deze
voor een willekeurig korte termijn haar tijdelijk niet benodigde kasgelden rentegevend kan maken, waarbij een hogere opbrengst
wordt verkregen dan de good-will welke de onderneming eventueel
kan ontlenen aan het aanhouden van niet-rentende vorderingen
op het bankwezen. Bovendien loopt de kredietgever niet het risico
van een fluctuerende marktprijs van zijn vordering en kan hij te
allen tijde de overeenkomst opzeggen, waardoor de nominale waarde van zijn vordering plus de gekweekte rente hierop opeisbaar
wordt. Een dergelijk call-krediet aan een handelaar in overheidspapier vormt dus voor de kredietgever een actief dat superieur is
aan een in schatkistpapier belichaamde vordering.P
De toenemende financiering van "government bond houses"
door niet-financiele ondernemingen, leidt er toe, dat kasreserves
bij de handelsbanken vrij komen, die kunnen worden aangewend als
basis voor de financiering van andere activiteiten. De geldhoeveelheid wordt hierdoor niet vergroot, maar wel de omloopsnelheid,
hetgeen wij zullen verduidelijken door na te gaan, welke mutaties
zich in de bankbalansen voltrekken als gevolg van de geschetste
ontwikkelingen. Stel, dat in de uitgangssituatie de kasvoorraden
van de banken 10 zijn, terwijl hun kredietverlening aan de particuliere sector 80 en aan de bond houses (call loans) 10 bedraagt. De
initiele positie van de bankbalansen is dan als voigt:
kas
debiteuren
call loans

10

crediteuren

100

<

inactieve tegoeden
actieve tegoeden

10

90

80
10

Wanneer nu het bankkrediet duurder wordt, zoals tijdens een
restrictieve geldpolitiek het geval is, dan zullen de bond houses naar
relatief goedkopere financieringsbronnen gaan omzien, zoals die
1 R. V. ROOSA,Federal reserve operations in the money and government securities market, Federal Reserve Bank of New York, 1956, p. 48.
2 Op grond hiervan zou men verwachten, dat de rentevergoeding voor de "sale
and repurchase agreements" lager is dan de interest op schatkistpapier. Dit is
echter tot nu toe niet het geval geweest. De verklaring welke MINSKY hiervoor
geeft is, "that the premium rate on sales and repurchase agreements reflects both
the newness of these agreements and the risk due to the lack of a guarantee that
the bond houses can replace such call loans by tapping the Federal Reserve"
(H. P. MINSKY, t.a.p. p. 177)'
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bijv. gevonden worden in de "sale and repurchase" contracten met
ondernemingen.
De zich hierbij voordoende transactie kan men zich in twee delen
gesplitst denken. De krediettransactie van de bond houses met de
ondernemingen leidt tot een verschuiving in de rek.crt.-saldi bij
banken, maar de totale post crediteuren verandert niet. (Verondersteld is dat de ondernemers het kredietbedrag fourneren ten laste
van hun niet-actieve rek.crt.-tegoeden bij handelsbanken). Vervolgens wordt het kredietbedrag door de bond houses aangewend om
hun schuld bij het bankwezen af te lossen. Als gevolg van deze
handelingen, wordt de balanspositie der handelsbanken nu:
kas
debiteuren

10

crediteuren go

80

<

inactieve tegoeden
actieve tegoeden

0

go

De verbeterde liquiditeitspositie stelt de handelsbanken tot verdere
kredietverlening aan de particuliere sector in staat:
kas
debiteuren

10

go

crediteuren

100

<

inactieve tegoeden
actieve tegoeden

0
100

Ret uiteindelijke resultaat is derhalve, dat opgepotte gelden (die
vervolgens door de houders (ondernemingen) aan bond houses
werden uitgeleend) zijn getransformeerd in actief geld (de extra
door de banken verleende kredieten aan de particuliere sector,
mogelijk geworden door de verbeterde liquiditeitspositie der banken). De omloopsnelheid van het geld neemt derhalve in tijden van
geldkrapte toe uit hoofde van twee factoren. In eerste instantie
neemt de omloopsnelheid in een gegeven institutioneel kader toe
omdat als gevolg van de krap-geld politiek een gedeelte van de
transactiegeldbehoefte bevredigd moet worden door ontpotting.
Vandaar dat het verband tussen de rentevoet (die een indica tie is
voor geldkrapte) en de omloopsnelheid kan worden weergegeven
door een positief hellende curve. De verhoging van de rentevoet
brengt vervolgens institutionele veranderingen teweeg, die op hun
beurt een grotere omloopsnelheid tot gevolg hebben en waardoor
een verschuiving optreedt in de relatie tussen rentevoet en ornloopsnelheid (de curve die genoemd verb and weergeeft, verschuift naar
rechts). In de loop van de tijd zal dus, als gevolg van institutionele
veranderingen op de geldmarkt, het verband tussen rentevoet en
omloopsnelheid elastischer worden (d.i. een gegeven stijging van de
rentevoet tot een grotere omloopsnelheid leiden) dan bij een onveranderd institutioneel kader het geval zou zijn.
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Voor de monetaire politiek betekent dit, dat voor de bestrijding
van een hausse een additionele contractie van de geldhoeveelheid
vereist is om de extra vergroting van de omloopsnelheid, die het
gevolg is van institutionele veranderingen, te compenseren. Een
zuiver passieve geldpolitiek, waarbij de geldhoeveelheid wordt gestabiliseerd, kan dan ook niet voldoende effectief worden geacht
ter beteugeling van de inflatie. MINSKY gaat zelfs zo ver te beweren,
dat "the asserted assymetry of monetary policy (that it is effective in
constraining an inflation and ineffective in constraining a depression) is not true" en dat " ... monetary policy is of very limited
effectiveness both in constraining an inflation and in counteracting
a depression". 1 Het wil ons voorkomen, dat deze visie te pessimistisch is en ook niet in overeenstemming met MINSKY'S eigen uitspraak dat "unless the central bank acts strongly to decrease the
money supply, monetary policy has only a very limited domain of
effectivenessin controlling inflationary pressures" 2, waarmede expliciet wordt aangegeven, dat de monetaire politiek, mits krachtig
toegepast, effectief kan zijn.
MINSKY wijst er verder op, dat de gesignaleerde ontwikkelingen,
welke zich op de geldmarkt voltrekken, er toe leiden, dat de liquiditeit van de maatschappij geringer wordt. Deze afnemende liquiditeit voor banken, consumptiehuishoudingen en produktiehuishoudingen heeft tot gevolg, dat de kwetsbaarheid van geldmarkttitels voor koersdaling wordt vergroot. Een belangrijke beperkende
factor voor de waardedaling van financiele activa vormt de prijs
waartegen de centrale bank bereid is deze activa te monetiseren.
De ontwikkelingen op de geldmarkt leiden echter mogelijk tot het
ontstaan van nieuwe soorten activa en financiele instellingen. Hiermede zijn de kiemen voor financiele instabiliteit gelegd, tenzij de
centrale bank naast haar traditionele verantwoordelijkheid voor de
liquiditeit van de handelsbanken en het stabiliseren van de markt
voor overheidspapier ook bereid zou zijn om in tijden waarin de
maatschappij een grotere liquiditeit verlangt, de waarde van de
nieuwe activa door aankoop of discontering te steunen. Nadat
stabilisatie is ingetreden, kan men dan de nieuwe geldmarktgebruiken en instituties, indien men deze ongewenst acht, door wetgevende of administratieve maatregelen buiten werking stellen. Het door
MINSKY geschetste gevaar, dat " ...
the financing of an expansion
by increasing velocity tends te create a situation in which both a
financial crisis and a deep depression are possible", 3 kan dan worden
1
2
3

t.a.p. p. 184
t.a.p. p. 184.
t.a.p. p. 186.

vermeden. Vandaar dat MINSKY een hervorming van het Federal
Reserve System voorstaat, waarbij deze zijn functie van "lender of
last resort" uitstrekt tot de gehele geldmarkt, hierbij als voorbeeld
wijzend op de positie van de klassieke Bank of England, die als
"lender of last resort" optrad voor de discount houses, financiele
instellingen, wier gesties de geldmarkt diepgaand beinvloedden.
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In bovenstaande analyse werd aangetoond, dat een restnctieve
monetaire politiek, bestaande uit globale maatregelen die de kasreserves van de banken aantasten, een rentestijging in het leven
roept, welke leidt tot een intensievere benutting van de bestaande
geldhoeveelheid, d.w.z. tot een grotere omloopsnelheid.
De vraag rijst derhalve of de grotere omloopsnelheid niet kan
worden gecompenseerd door een meer rigoureuze toepassing van de
monetaire controles.
ASCHHEIM geeft hierop een onomwonden bevestigend antwoord. 1
In principe kan men, zegt hij, de bestedingen beinvloeden door een
regulering van de geldhoeveelheid, de omloopsnelheid of beide.
Iedere inflatoire stijging van de omloopsnelheid kan gecompenseerd
worden door een verdere contractie van de geldhoeveelheid. Zolang
de centrale bank voldoende macht en middelen tot haar beschikking
heeft om de geldhoeveelheid te besnoeien, is zij ook in staat iedere
inflatoire toeneming van de omloopsnelheid door een dienovereenkomstige verkrapping van de kasreserves der banken teniet te doen.
Men zou, aldus AsCHHEIM, kunnen suggereren, dat een dergelijke
politiek van neutralisatie van de omloopsnelheid te gevaarlijk is,
omdat zij het vertrouwen in de toekomst plotseling en ernstig kan
schokken, maar deze suggestie acht hij nauwelijks een voldoende
grond om een dergelijke compenserende politiek te verwerpen. Het
alternatief zou immers bestaan uit het toepassen van maatregelen
waarmede men een directe regulering van de omloopsnelheid beoogt. Een verwerping van de compenserende politiek zou dan ook
gewettigd zijn, indien men zou kunnen aantonen, dat maatregelen
voor de directe regulering van de omloopsnelheid niet aIleen gemakkelijker uitvoerbaar zijn, maar tevens dat dergelijke maatregelen vrij zijn van de dreiging, die een compenserende politiek
1

J.
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AsCHHEIM,

Techniques

of monetary control, Baltimore,

1961, p. 132•

mogelijk voor de toekomstverwachtingen heeft ; en AsCHHEIM besluit: "As the real world is riddled with 'imperfections', it is not
enough to demonstrate that existing monetary controls are imperfect. Before other measures are espoused, it must be shown that the
present methods of control cannot be used more skillfully than they
have been used in the past or that their more skillful application
would be inferior to an alternative set of controls" 1.
Een ander standpunt wordt ter zake ingenomen door het Joint
Economic Committee. In het stafrapport van deze commissie worden een viertal redenen opgesomd, die de samenstellers van het
rapport de in de aanvang van deze paragraaf opgeworpen vraag
negatief doen beantwoorden:
De behoefte om de financiele markten in evenwicht te houden
De leden van het Joint Economic Committee geven toe, dat
iedere gewenste reductie van de effectieve vraag geeffectueerd
kan worden door een voldoende verhoging van de rentevoet. Zij
zijn echter van oordeel dat de bestedingen in het algemeen renteinelastisch zijn, zodat zelfs een zeer geringe autonome toeneming
van de bestedingen een zeer sterke verhoging van de rentevoet vereist. 2 Bovendien is, als gevolg van de in de voorafgaande paragrafen
geschetste toeneming van de omloopsnelheid, een aanzienlijke
reductie van de kasreserves der banken - in de vorm van openmarkt verkopen door de centrale bank - vereist om een gegeven
stijging van de rentevoet te effectueren. Indien de monetaire autoriteiten onder deze omstandigheden prober en de noodzakelijke verhoging van de rentevoet in betrekkelijk korte tijd tot stand te brenI.

1 t.a.p. p. 132. In de door ons nog te bespreken maatregelen ter verbetering van
de effectiviteit van de monetaire politiek zullen zowel maatregelen ter sprake
komen, die dienen tot een "more skillful application of existing controls" als
instrumenten die een aanvulling van het huidige monetaire arsenaal vormen.
2 Door het Joint Economic Committee werd een onderzoek ingesteld naar de
rentegevoeligheid van de investeringen in diverse economische sectoren. De
conclusie van dit onderzoek is, dat de rentegevoeligheid van de investeringen
in het algemeen vermoedelijk niet groot is. De bouwnijverheid, de open bare nutsbedrijven en de lagere overheid zijn de meestgevoelige sectoren. De restrictieve
werking van een hogere rentevoet op de activiteit in de bouwnijverheid is hoofdzakelijk het gevolg van overheidsbepalingen, waarbij een rentegamma is vastgesteld voor hypothecaire uitzettingen, waarvan de aflossing door de overheid
is gegarandeerd (de zgn. FHA-insured en VA guaranteed mortgages). Als gevolg van deze bepalingen zal in perioden van stijgende rente het kredietaanbod
in de bouwnijverheid afnemen en zich rich ten naar andere economische sectoren
waar hogere rendementen kunnen worden behaald. Bedoelde maatregelen werken dus als een soort selectieve kredietcontrole (ZieJoint Economic Committee,
Staff report, 1961, pp. 362-394).
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gen, dan kan dit tot een ontwrichting en verstoring van de kapitaalmarkt leiden, doordat investeringsplannen op grote schaal worden
afgelast, de toekomstverwachtingen ineenstorten en zich een scherpe
daling in de economische activiteit voordoet. Van de andere kant
zou een wat voorzichtiger gedoseerde en behoedzame politiek zoveel tijd vergen, dat zij praktisch niet effectief mag worden geacht.
Ons inziens verwaarloost de commissie hier het feit, dat door de
open-marktverkopen niet aileen de rentevoet maar ook de "availability of credit" wordt beinvloed. Deze vermindering van het beschikbare krediet gaat uiteraard met rentestijging gepaard, maar
deze stijging behoeft minder groot te zijn dan ingeval de afremming
van de investeringen uitsluitend door een manipulatie van de
rentevoet zou moeten worden tot stand gebracht. Ret probleem zou
dus eigenlijk zo moeten worden geformuleerd: is de renteverhoging
die met een geringer kredietaanbod gepaard gaat van dien aard,
dat hiervan een ernstige verstoring van de kapitaalmarkt moet
worden verwacht.
BOSMANmerkt t.a.v. dit vraagstuk op: "Aileen indien de rente
voor staatsfondsen excessief zou stijgen, by. tot meer dan 6 %, zou
daaruit een ernstige vertrouwenscrisis kunnen voortvloeien, hetgeen
ervan moet weerhouden zover te gaan. Meestal zal een zo excessieve rentestijging echter niet nodig zijn." 1 Met BOSMAN
zijn wij dan
ook van mening, dat de bezwaren tegen een verhoging van de
rente - mits deze niet excessief is - minder zwaarwegend zijn dan
de voordelen van de op deze wijze mogelijk gemaakte open-marktpolitiek.
Problemen verband houdende met de schuldpolitiek van de overheid
Behalve de verantwoordelijkheid voor de financiele stabiliteit
in het algemeen, heeft de centrale bank nog een speciale verantwoordelijkheid tegenover de schatkist in verb and met de schuldpolitiek. Deze verantwoordelijkheid kan volgens de commissie met
zich brengen, dat de centrale bank haar restrictieve politiek zal
moeten matigen, indien de schatkist tot consolidatie van vlottende
schuld wenst over te gaan of haar kaspositie wil versterken en hiertoe een beroep doet op de kapitaalmarkt. Met deze opvatting van
de commissie zijn wij het niet eens. Wij zijn van oordeel, dat een
hoger renteniveau dient te worden aanvaard als prijs voor het
handhaven van monetaire stabiliteit. Voor een nadere uitwerking
van onze opvattingen zie hoofdstuk VI.
2.

1

H. W.
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J. BOSMAN,

De wet toezicht kredietwezen, p.

135·

3. Onzekerheid

Ook de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige economische
ontwikkeling vormt een ernstige handicap voor de monetaire
autoriteiten. De commissie illustreert de betekenis van deze factor
aan de hand van een schets van de gebeurtenissen in 1956 en 1957.
In januari 1956 bracht het Federal Open Market Committee een
verandering aan in zijn politiek - die tot dan toe hoofdzakelijk
gericht was op de bestrijding van de inftatie - met het oogmerk om
rekening te houden met deftatoire tendenties: uit de dalende prijzen
van landbouwprodukten en de aarzelende houding op de woningbouw - en automobielmarkt, meende de commissie te moeten opmaken dat het toppunt van de hausse nabij was en dat de daling van
de conjunctuur spoedig zou inzetten. In werkelijkheid bleek, dat het
"upper turning point" eerst na 1,5 jaar (nl. medio 1957) bereikt
zou worden. In maart 1956 werd de politiek weer omgedraaid,
maar van mei tot augustus 1956 toen bepaalde markten weer tekenen van aarzeling vertoonden, werd weer een politiek van "monetary ease" gevoerd.
De onzekerheid ten aanzien van de macro-economische ontwikkeling bemoeilijkt niet alleen het op het juiste tijdstip afstellen van
de monetaire acties maar zij noopt de monetaire autoriteiten ook
tot voorzichtigheid met betrekking tot de dosering hiervan. De
onzekerheid vormt inderdaad een belangrijk probleem. Dit neemt
naar onze mening, niet weg, dat het op het juiste tijdstip treffen en
doseren van monetaire maatregelen in sterke mate afhankelijk is
van de snelheid waarmee informatie ten aanzien van belangrijke
conjunctuurindices beschikbaar komt. Indien regelmatig met niet
te grote tijdsintervallen - bijv. om de drie maanden - conjunctuurgegevens beschikbaar komen, blijkt spoedig of men maatregelen in
de verkeerde richting heeft genom en, zodat snel het roer kan worden
omgegooid, indien dit noodzakelijk is. Door het op de voet volgen
van de conjunctuur door zgn. conjunctuurtests kan de ftexibiliteit en
manoeuvreerbaarheid van de monetaire politiek, ons inziens, belangrijk worden verbeterd.
4· Het discriminerend effect van de monetaire politick
Een andere reden waarom de monetaire politiek behoedzaam
zou moeten worden toegepast, is, volgens het Joint Economic
Committee het ongelijkmatig effect ervan op diverse economische
sectoren. Zo is het waarschijnlijk, dat kleine ondernemingen harder
getroffen zullen worden dan grote, hetgeen problem en oproept van
sociale en politieke aard. GALBRAITH, die inzonderheid het discriminerend effect van de monetaire politiek in het licht heeft gesteld,
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zegt hierover: "Apart from the question of technical effectiveness,
there is the question of the political feasibility of a severe application
of measures which are discriminatory in their effect. In the past the
willingness of the community to tolerate unemployment has been
thought one of the conditioning. factors in the use of monetary and
fiscal restraints; the policy was recognized as falling with discriminatory force on those who were thrown out of their jobs. This we
now see is only part of a more general problem. There is also the
question of how much pressure can be applied to the competitive
part of the economy, and pari passu to the smaller and more numerous firms, at a time when far less restraint is being applied to larger
firms". 1
Deze "uneven incidence" van de monetaire politiek verder latend
voor wat zij is - dit vraagstuk zou een afzonderlijke studie vereisen menen wij te moeten concluderen, dat de 4 argumenten van de commissie niet voldoende steekhoudend zijn om het voeren van een
krachtige monetaire politiek achterwege te laten. Dit wil echter
niet zeggen, dat wij het met AsCHHEIM, die meent, dat iedere vergroting van de omloopsnelheid zou moeten worden gecompenseerd
door een dienovereenkomstige contractie van de geldhoeveelheid,
eens zijn. Reeds eerder hebben wij erop gewezen (zie p. 163), dat
het beter is een vergroting van de omloopsnelheid van het geld,
die veroorzaakt is door de niet-bancaire financiele instellingen te
neutraliseren door genoemde instellingen aan een kaspercentage te
onderwerpen dan door de gesties van de algemene banken - die
in dit geval aan de vergroting van de omloopsnelheid en de daarmede gepaard gaande monetaire verstoring immers part noch deel
hebben - aan banden te leggen.

SAMENVATTING

Dit hoofdstuk over de effectiviteit van de monetaire politiek werd
ingeleid door enige beschouwingen over de open-marktpolitiek.
Hierbij werd nagegaan onder welke voorwaarden en omstandigheden het beinvloeden van de kasreserves der financiele instellingen
door het voeren van open-marktpolitiek geacht kan worden een
voldoende restrictief effect op de kredietbeschikbaarheid en daarmede op het kredietvolume uit te oefenen. Dit noopte ons tot een
kritische beschouwing van de zgn. "availability" -theorieen en was

J. K. GALBRAITH, Market structure and stabilization
Economics and Statistics, mei 1957, p. 133·

1

policy,

The Review of

voor ons aanleiding om de analyse van KAREKEN, die genoemde
theorieen op hun logisch-formele eigenschappen heeft onderzocht,
in een eenvoudiger vorm te gieten en te presenteren. Onze conclusie
was, dat bij een enigszins rente-elastisch kredietaanbod de elasticiteit van de kredietvraag van grate betekenis is voor de effectiviteit
van de monetaire politiek in die zin, dat hoe inelastischer de
kredietvraag is, hoe moeilijker het voor de monetaire autoriteiten
zal zijn om een benedenwaartse druk op de bestedingen uit te
oefenen.
Vervolgens werden door ons enige beschouwingen gewijd aan de
diverse wijzen, waarop een vergroting van de omloopsnelheid van
het geld de restrictieve monetaire maatregelen kan doorkruisen.
Hierbij werd aandacht geschonken aan de invloed op de bestedingen van door handelsbanken in perioden van kredietschaarste aangebrachte wijzigingen in de structuur van hun activa, aan de betekenis van de niet-bancaire financiele instellingen voor de effectiviteit
van de monetaire politiek en aan de vergroting van de omloopsnelheid van het geld, die het gevolg is van het ontstaan van nieuwe
geldmarkttechnieken tijdens perioden van kredietschaarste.
De vergroting van de omloopsnelheid, die zich in perioden van
kredietschaarste voordoet als gevolg van verschuivingen in de activa
der handelsbanken en als gevolg van de evolutie in de geldmarkttechnieken, kan ons inziens op adequate wijze worden gecorrigeerd
dan wel voorkomen mits men ervoor zorgt, dat de monetaire politiek voldoende effectief kan zijn. (In het volgende hoofdstuk zullen enige maatregelen worden besproken waardoor deze grotere
effectiviteit kan worden bereikt.)
Ret gevaar, dat door de niet-bancaire financiele instellingen
tijdens de hausse op grote schaal overheidspapier wordt afgestoten
- waardoor de omloopsnelheid van het geld zou kunnen toenemen is gering. Dit komt omdat het overheidspapier in verband met zijn
geschiktheid voor het primaire doel van de niet-bancaire financiele
instellingen - te zorgen dat tezijnertijd aan de nominale verplichtingen kan worden voldaan - steeds een zeer belangrijk deel van de
beleggingsportefeuille van deze instellingen zal blijven uitmaken.
Bij de algemene banken ligt dit enigszins anders. Daar heeft de
belegging in overheidspapier voorzover deze groter is dan om
liquiditeitsredenen noodzakelijk is, meer het karakter van sluitpost,
waarvan de banken zich ontdoen zodra zich in de hausse in de
particuliere sector meer rendabele aanwendingsmogelijkheden voor
de middelen voordoen.
Ook vanwege zijn langlopend karakter vormt het overheidspapier
in het bezit der niet-bancaire financiele instellingen een veel gerin21

5

ger gevaar voor liquiditeitsvergroting dan het kortlopend papier in
het bezit der banken. Deze theoretische inzichten worden gesteund
door de feiten. De verschuivingen in de kredietverlening ten nadele
van de overheid en ten voordele van de particuliere sector zijn in
de afgelopen jaren in de V.S. bij de niet-bancaire financiele instellingen van te verwaarlozen omvang geweest.
Groter is - althans vanuit het stand punt van de economische
theorie - het gevaar dat de omloopsnelheid van het geld toeneemt
doordat primaire liquiditeiten worden omgezet in vorderingen op
niet-bancaire financiele instellingen. Weliswaar blijkt, dat ook deze
mogelijkheid in de afgelopen jaren in de V.S. geen praktische betekenis heeft gehad, maar deze feitelijke gang van zaken is niet in
overeenstemming met de theorie, die immers doet verwachten, dat
de rationele belegger de mogelijkheid om zijn gelden in de hausse
meer rendabel te maken, niet laat voorbijgaan.
Wij concludeerden, dat in de V.S. de monetaire controle voorshands beperkt zou kunnen blijven tot de handelsbanken. Indien
zich in de toekomst een vergroting van de omloopsnelheid van het
geld via niet-bancaire financiele instellingen zou voordoen, zou
men het instrument van de wettelijk voorgeschreven kaspercentages kunnen toepassen op de niet-bancaire financiele instellingen.
Dit lijkt ons beter dan ASCHHE1MS voorstel die in dit geval monetaire
stabiliteit wil bereiken door uitsluitende, maar straffere, controle
van de algemene banken.

216

HOOFDSTUK

VI

BESCHOVWINGEN
OVER EEN DRIETAL
VOORGESTELDE
MAATREGELEN
TER
VERBETERING
VAN DE EFFECTIVITEIT
VAN
DE MONETAIRE
POLITIEK

In het onderstaande zullen enige kritische beschouwingen worden
gewijd aan een drietal maatregelen, welke door bekende economisten zijn aanbevolen ter verbetering van de effectiviteit van de monetaire politiek, nl. de selectieve kredietcontrole, het "security
reserve proposal", en het gebruik maken van kapitaalmarktrnateriaal bij de open-markt politiek.

§

I

DE

SELECTIEVE

KREDIETCONTROLE

In het rapport van het Joint Economic Committee wordt de
aandacht gevestigd op de spectaculaire ontwikkeling, die de vraag
naar duurzame consumptiegoederen in de laatste decennia heeft
vertoond en op de enorme vlucht, die het afbetalingscrediet dientengevolge heeft genomen. Een en ander wordt geillustreerd door
grafiek 8, waarin de bestedingen voor duurzame consumptiegoederen per kwartaal (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) van 1947
tot 1958 worden weergegeven en in grafiek 9, welke de ontwikkeling van het afbetalingskrediet van 1947 tot 1958 toont.
Uit grafiek 8 blijkt, dat met name de automobielsector in belangrijke mate tot de onstabiele economische ontwikkeling in de naoorlogse periode heeft bijgedragen. Het blijkt, dat ofschoon de
structurele groei in de automobielsector niet sterker was dan die in de
overige sectoren voor duurzame consumptiegoederen, de fluctuaties rond de trend in de automobielsector veel sterker waren. Ook de
omvang van de afbetalingskredieten voor automobielen vertoont
blijkens grafiek 9, veel grotere schommelingen dan de omvang van
de afbetalingskredieten voor de overige duurzame consumptiegoederen. De groei van het tot ale afbetalingskrediet was zeer sterk,
nl. van $ 2,5 miljard eind 1945 tot $ 33,9 miljard op het eind van
1958. Deze sterke groei wordt door de commissie niet verontrustend
geacht. Een analyse van de groei van het afbetalingskrediet op basis
van een zgn. "levens-cyclus" model- waarbij ieder jaar een nieuwe
groep van kredietnemers (mensen die een huishouden gaan stich-
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ten) op de markt verschijnt en een (kleinere) groep (die de schuld en
afbetaald heeft) de markt verlaat - heeft namelijk aangetoond, dat
een logarithmische groei van de uitstaande kredieten zeer wel mogelijk is. Indien men in dit geval uitgaat van een situatie, waarin
de verhouding van de afbetalingsschuld tot het inkomen zeer laag
is (zoals het geval was onmiddellijk na de oorlog), dan zal deze verhouding aanvankelijk snel toenemen, maar daarna zal de procentuele groei van de verhouding tussen schuld en inkomen langzaam
afnemen en tenslotte zal deze relatie zelfs een constante waarde
aannemen. De commissie is dan ook van oordeel, dat, afgezien van
de fluctuaties in het afbetalingskrediet, de groeitrend hiervan sedert
de laatste wereldoorlog consistent blijkt met het hierboven beschreyen model. Ret blijkt derhalve, dat het probleem niet zozeer schuilt
in het hoge gemiddelde groeipercentage van de afbetalingskredieten, maar eerder moet worden gezocht in het onstabiele karakter Bron: Joint Economic Committee,
price levels, p. 386.
1
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Staff' report on employment, growth and

de snelle acceleraties en vertragingen - dat de groei van het afbetalingskrediet kenmerkt. Volgens het Joint Economic Committee
heeft het afbetalingskrediet in belangrijke mate bijgedragen tot
nagenoeg alle economische fluctuaties sedert 1929. In de eerste
na-oorlogse jaren echter werd de markt voor duurzame consumptiegoederen beheerst door speciale factoren: door de oorlog veroorzaakte tekorten aan duurzame consumptiegoederen, die tot vervanging op grote schaal noopten, het lage aanvangsniveau van de
afbetalingsschuld, de grote bedragen aan liquide reserves, het toenemende aanbod van duurzame consumptiegoederen gedurende
de herstelperiode en de tijdelijke toepassing van selectieve kredietcontroles van september 1948 tot juni 1949 en van september 1950
tot mei 1952. Als gevolg van deze bijzondere omstandigheden had
het afbetalingskrediet zijn normale verhouding tot het inkomen nog
niet bereikt.
De cyclische rol van de aankoop van duurzame consumptiegoederen kan, volgens de commissie - die hier blijkbaar een parallel
trekt met de aankoop van investeringsgoederen - op bevredigende
wijze worden verklaard met het acceleratieprincipe. D.w.z. dat de
netto-vraag (bruto-vraag minus vervangingsvraag) naar duurzame
consumptiegoederen niet een functie is van het inkomensniveau,
maar van de veranderingen in dit niveau. Een dergelijke relatie
kan de cyclische fluctuaties versterken en zelfs deze fluctuaties veroorzaken; ze vormt waarschijnlijk de belangrijkste verklaring voor
het onstabiele karakter van de afzet van de duurzame-consumptiegoederen-industrie. Het destabiliserend effect van de accelerator
wordt in benedenwaartse richting versterkt door het feit, dat vervangingen voor lange tijd kunnen worden uitgesteld en in opwaartse richting door de beschikbaarheid van consumentenkrediet, dat
snelle expansie van de aankopen mogelijk maakt, waardoor het
uitstel van de vervangingen tijdens de recessie weer snel kan worden
ingehaald. Het afbetalingskrediet kan volgens de commissie nog op
diverse andere wijze de stabiliteit aantasten:
(1) het afbetalingskrediet verhoogt de vraag naar duurzame consumptiegoederen, waardoor de sector waarop het acceleratieprincipe van toepassing is, wordt uitgebreid.
(2) het soepeler maken van de kredietvoorwaarden in de opgaande conjunctuurfase en het verstrekken van krediet tegen ongunstiger voorwaarden in de neergaande conjunctuurfase versterkt de
amplitude van de fluctuaties.
(3) in de recessie zal de kredietnemer vermoedelijk een voorzichtiger en meer aarzelende houding aannemen ten opzichte van het
aangaan van schulden dan in de hausse. Deze houding beeft een
219
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pro-cyclische (dus destabiliserende) uitwerking op de conjunctuur.
(4) de vereiste afbetalingen op de uitstaande schuld kunnen de
koopkracht van de consumenten in de recessie ernstig aantasten.
(5) een excessieve schuldpositie van de consument kan bij dalend
inkomen leiden tot deconfitures, waardoor ook de solvabiliteit van
de financiele instellingen in gevaar kan worden gebracht.
Met het oog op de destabiliserende fluctuaties van het afbetalingskrediet en de afzet van duurzame consumptiegoederen, is de
kwestie of de globale kredietcontrole voor deze sector effectief mag
worden geacht, van zeer groot belang. Volgens de commissie zijn
er een aantal redenen, die sterke twijfel doen rijzen aangaande de
effectiviteit van globale maatregelen voor de sector van de duurzame consumptiegoederen. Een groot gedeelte van de afbetalingskredieten is afkomstig van handelsbanken, hetzij direct, hetzij via
het verlenen van bankkrediet aan financieringsmaatschappijen.
Wat de directe kredietverlening door de banken betreft, wordt gewezen op de uitzonderlijke winstgevendheid van de afbetalingskredieten, de mogelijkheid om schatkistpapier te verkopen teneinde
de kredietverlening aan de particuliere sector uit te brei den, het
1 Bron: Joint
Economic Committee, Staff report on employment, growth and
price levels, p. 388.
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feit dat vele banken speciale afdelingen voor consumentenkrediet
hebben, die alleen rendabel zijn bij een groot aantal krediettransacties en de druk die door de handelaren in duurzame consumptiegoederen op de banken wordt uitgeoefend om de kredietverlening
uit te breiden, alle factoren die de ongevoeligheid voor globale controles versterken. De financieringsmaatschappijen leggen een grote
vaardigheid aan de dag in het aanboren van andere financieringsbronnen, indien maatregelen tot kredietrestrictie worden genomen.
De ongevoeligheid van de consument-kredietnemer voor renteverhoging stelt de kredietverstrekker in staat een hogere rente in rekening te brengen zonder dat de krediethoeveelheid daardoor wordt
beinvloed. De consument is in het algemeen niet zo goed op de
hoogte van het rentepercentage dat hij betaalt en let hoofdzakelijk
op de grootte van de maandelijkse betaling. Bescheiden renteverhogingen hebben niet veel invloed op het bedrag van de maandelijkse aflossing en voor zover zij wel invloed hebben kan het effect
ervan worden gecompenseerd door een geringe verlenging van de
krediettermijn.
Uit het bovenstaande kan dus worden geconcludeerd, dat globale
controles in het algemeen weinig effectief zijn ter beteugeling van
afbetalingskredieten en dat een intensievere toepassing van selectieve controles vermoedelijk meer effect zal sorteren. Bovendien
geeft de globale controle geen oplossing voor sectorale problemen.
Zouden de monetaire autoriteiten bijv. in 1956 en 1957 de kredietremmen nog harder hebben aangetrokken, dan zou de automobielindustrie, die toen reeds in een depressieve toestand verkeerde, in
een nog groter slop zijn geraakt. Ret is duidelijk, zegt de comrnissie,
dat, zelfs indien de globale kredietcontrole alle sectoren gelijkelijk
zou treffen, zij nog onbevredigend zou zijn "because we do not
want equal effects everywhere at all times" 1 en zij besluit: "if we
want to improve the performance of stabilization policy significantly, it is necessary to move in the direction of greater selectivity" 2.
Een fervent pleitbezorger van de selectieve kredietcontrole is ook
ERVINMILLER.3
MILLERkeert zich tegen de conventionele opvatting, dat de fluetuaties in het prijsniveau (inflatie en deflatie) en de economische
instabiliteit in het algemeen uitsluitend dienen te worden bestreden
door manipulatie van de rentevoet (d.w.z. door koersfluctuaties van
1 Joint
Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, 1961, p. 401.
2 idem, p. 401.
3 E. MILLER, Monetary policy in a changing world, The Quarterly Journal of
Economics, februari 1956, pp. 23-43.
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de effecten). Dit betekent nl., zegt hij, dat men een bepaalde vorm
van instabiliteit (de koersfluctuaties van effecten) bewust in het
leven roept om een andere vorm van instabiliteit te bestrijden. De
politiek van de flexibele rentevoet (en de traditionele monetaire
politiek in het algemeen) ziet MILLER als een erfstuk uit een economische wereld, die gekenmerkt werd door een geringe overheidsschuld en een betrekkelijk eenvoudig economisch patroon. Een generatie geleden, toen de schommelingen in de economische activiteit bijna geheel veroorzaakt werden door variaties in de investeringen en de overheidsschuld van geringere omvang was, had het uitsluitend toepassen van globale kwantitatieve monetaire maatregelen meer zin dan nu. Het is MILLERS stelling, dat er een vertraging
bestaat tussen het monetaire denken en de economische politiek
enerzijds en de evolutie die zich op economisch gebied voltrekt anderzijds. De belangrijke economische veranderingen, die MILLER
hier op het oog heeft, zijn de enorme groei en betekenis van de overheidsschuld in de hedendaagse economie alsmede de zeer snelle
groei van de industrie van duurzame consumptiegoederen en - in
nauw verband hiermede - de enorme vlucht die het afbetalingskrediet heeft genomen. Wil de monetaire politiek effectief zijn, dan
moet zij opereren binnen en in nauwe samenhang met het heersende
institutionele en ideologische kader.
Wat de betekenis van de immense overheidsschuld voor de effectiviteit van de monetaire politiek betreft, neemt MILLER stelling
tegen de door ROOSA C.S. ontwikkelde theorie. De centrale propositie van deze theorie is, zoals reeds uiteengezet, dat de aanwezigheid van een grote overheidsschuld de gevoeligheid van de financiele instellingen voor renteverhoging via twee wegen bemvloedt,
nl. enerzijds middels de verslechtering van de liquiditeitspositie en
anderzijds middels een wijziging der toekomstverwachtingen. MILLER daarentegen is van mening, dat de aanwezigheid van een grote
overheidsschuld het toepassen van monetaire politiek uitsluitend
via manipulatie met de rentevoet om de volgende redenen aanzienlijk bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt.
Allereerst betekent de renteverhoging een verzwaring voor de
leningdienst van de schatkist. Weliswaar wordt aan dit kostenargument vaak een minimale betekenis toegekend, maar een dergelijk
standpunt is, zegt MILLER, niet te handhaven, indien de overheid
ter beteugeling van de inRatie tot consolidatie van vlottende schuld
overgaat, omdat in dit geval de hogere kosten gedurende een lange
peri ode het budget verzwaren.
Ook wordt wel betoogd, dat bij een hogere rente minder gespaard behoeft te worden ingeval van het zgn. doel-sparen (voor de
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oudedagsvoorziening, huwelijk enz.) Een verhoging van de belastingen om de hogere rente te betalen zou dan ook slechts tot gevolg
hebben, dat vrijwillige besparingen vervangen worden door gedwongen besparingen. MILLER bestrijdt dit argument als voIgt:
indien de belastingen reeds hoog zijn, dan zal een verdere verhoging
op aanzienlijke weerstand stuiten en deze moet dan ook om politieke redenen vrijwel onmogelijk worden geacht, terwijl ook vanuit
economisch standpunt een erg hoog belastingniveau tot ongewenste
gevolgen leidt, omdat het de prikkel tot prestatie wegneemt. Bovendien betekent belastingverhoging een beduidende en niet noodzakelijk wenselijke herverdeling van het inkomen ten gunste van obligatiehouders.
Anders dan MILLERzijn wij van mening, dat, gezien de ruime
verspreiding van de overheidsschuld en het progressieve karakter
der federale belastingstructuur, de kans dat belastingverhoging ter
financiering van de hogere rentelast tot een sociaal ongewenste herverdeling van het inkomen leidt, uiterst klein is (zie ook onze beschouwingen op pp. 248 en 249).
MILLERnoemt nog een andere reden, waarom een ftexibele rentevoet op overheidspapier als instrument ter bestrijding van de inftatie minder juist moet worden geacht. Het gedeelte van de overheidsschuld, dat door het bankwezen wordt aangehouden is quasimonetair van aard, of, zoals men gewoonlijk zegt, is gemonetiseerd.
De overheid had ook rechtstreeks - zonder tussenkomst van het
bankwezen - staatsgeld kunnen emitteren; dat zij hiertoe evenwel
gebruik maakt van het intermediair van de banken, moet volgens
MILLERworden gezien als "a sop to convention, a sophisticated
device to issue needed money without appearing to do so".1 Het is
echter een middel dat met zich brengt, dat door de overheid een
subsidie (in de vorm van rente) aan de banken betaald wordt voor
de uitgifte van nieuw geld. Men zou dan ook kunnen beredeneren,
dat de overheid deze obligaties dient af te lossen door een uitgifte
van staatsgeld (hetzij door het plaatsen van overheidsschuld bij de
centrale bank). De als resultaat van deze handeling vrijkomende
reserves der handelsbanken zouden dan stilgelegd kunnen worden
door een juiste verhoging van de voorgeschreven kaspercentages.
Het resultaat zou zijn, dat de overheid niet langer een subsidie
(rente) betaalt aan het bankwezen voor het vervullen van een functie (het scheppen van geld), die constitutioneel tot de verantwoordelijkheid van de federale overheid behoort. De conclusie moet dan
ook zijn, dat " ... in so far as the money-creating function is tied up
1

t.a.p. p. 27.
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with the issue of federal debt, the desirability of raising the subsidy
to commercial banks in the interest of credit control is highly dubious, when, in fact, the money could have been issued directly by the
government without cost and without adopting the subterfuge of
borrowing from banks". 1
Wij komen nader op deze opvatting terug.
Niet minder belangrijk dan de budgetaire problem en van een
renteverhoging is, volgens MILLER, de - naar gebleken is - actuele
mogelijkheid, dat de reacties van de kredietverstrekkers niet zijn
zoals uiteengezet wordt in de door ROOSA C.S. ontwikkelde theorie,
waarin de nadruk wordt gelegd op de blokkering van het overheidspapier, die zich als gevolg van een stijging van de rentevoet zou
voordoen. Het is in het geheel niet zeker, dat deze blokkering zich
voordoet, zo betoogt MILLER. De handelsbanken kunnen, ingeval
zij verwachten dat de rente nog meer gaat stijgen, schatkistpapier
afstoten teneinde verdere verliezen te voorkomen en een verschuiving in hun activa aanbrengen ten gunste van meer rendabele vormen van kredietverlening; te denken valt hier bijv. aan een toeneming van de consumentenkredieten. De reactie van somrnigen kan
eenvoudigweg zijn, dat men overheidspapier verkoopt om dit na
een poosje tegen een lagere koers terug te kopen of om fiscale verliezen te bewerkstelligen, wat in het bijzonder bij hoge belastingtarieven een voordelige zaak kan zijn. Het netto-resultaat kan zijn,
dat de centrale bank gedwongen is te intervenieren om een demoralisatie van de markt voor overheidsobligaties te voorkomen; dit
betekent, dat de kasreserves der banken dienovereenkomstig toenemen, waardoor de basis voor verdere kredietexpansie is gelegd.
Het is waarschijnlijk, dat de hier beschreven aan de aanbodzijde
werkzame krachten nog worden versterkt door de reacties van de
kredietnemers. De kredietvraag kan nl. sneller toenemen in een
markt, waarin de rentevoet stijgende is en een verdere toenerning
in de lijn der verwachtingen ligt, en hierdoor zou de pressie op de
centrale bank om te intervenieren worden vergroot, waardoor de
nadelige gevolgen van een dergelijke interventie voor de effectiviteit van de monetaire politiek nog zouden worden versterkt.
Op grond van al deze factoren werkt de globale controle niet
voldoende en wil MILLER gaarne een grotere plaats ingeruimd zien
voor de selectieve kredietcontrole, terwijl ook het "security reserve
proposal" - een vorm van kwantitatieve kredietcontrole, waarbij
het overheidspapier in bezit der banken verplicht in de dekking
wordt opgenomen - bij hem een gunstig onthaal vindt. Het voor1

t.a.p. p. 28.
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deel van beide maatregelen is, dat " ... (they) do not fight fire with
fire. They can act restrictively without placing pressures on capital
values, in fact while contributing to the stability of those capital
values."!
Wat de selectieve kredietcontrole betreft, wijst MILLER erop, dat
met name het hypothecaire krediet en het consumentenkrediet in
de Verenigde Staten zodanige omvang hebben aangenomen, dat
selectieve controle geacht mag worden belangrijke repercussies te
hebben op het kredietvolume dat beschikbaar komt voor de overheid, zodat " ... these selective controls could be employed simultaneously to assist in meeting problems of debt management and
of the level of economic activity". 2
Stel bijvoorbeeld een inflatoire situatie, welke wordt gekenmerkt
door een excessieve particuliere kredietvraag en stel verder, dat
het gewenst is, als anti-inflatie maatregel, de vlottende overheidsschuld te consolideren. Dit zou onder de geschetste omstandigheden
de beste schuldpolitiek zijn, maar de markt zou afkerig zijn van het
fourneren van geld aan de overheid met het oog op de grotere aantrekkelijkheid van kredietverlening aan de particuliere sector. Daar
de belegging in overheidspapier, volgens MILLER, het karakter van
sluitpost heeft (hetgeen wil zeggen, dat men eerst dan in deze obligaties belegt, wanneer meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
elders ontbreken), zal er in een inflatoire situatie met gunstige beleggingsmogelijkheden in de particuliere sector een verschuiving
in de kredietverlening ontstaan ten nadele van de overheidssector
(afstoten van overheidspapier) en ten gunste van de particuliere
sector. Ingeval selectieve kredietcontrole wordt toegepast, zouden
de mogelijkheden van een dergelijke verschuiving echter worden beperkt. Er zouden gelden vrijkomen voor de overheid ter aflossing
van haar bij de banken ondergebrachte schuldtitels en tegelijkertijd zou de vraag naar goederen worden beperkt. Zo zal, volgens
MILLER, een beperking van het consumentenkrediet ertoe kunnen
leiden, dat de institutionele besparingen meer geleid worden in de
richting van overheidsobligaties doordat de mogelijkheden tot het
verstrekken van afbetalingskredieten zijn afgenomen. Ook door
een beperking van de hypothecaire kredietverlening zou een
herverdeling van de voor lange termijn beschikbare fondsen
ten gunste van de overheid kunnen worden geeffectueerd.
Bovendien roept een beperking van het consumentenkrediet en
van het hypothecaire krediet, volgens MILLER, repercursies op in
1
2

t.a.p. p. 41.
t.a.p. p. 34.
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de vorm van een secundaire kredietcontractie verder in de bedrijfskolorn.! Indien immers de kredietvraag van de consument wordt
besnoeid en daardoor de afzetmogelijkheden voor eindprodukten
ongunstiger worden, zal ook de afgeleide kredietvraag van handelaren en producenten afuemen. Ingeval de begroting van de overheid een tekort vertoont, gelden de hier ontwikkelde argumenten
a fortiori.
Een belangrijk voordeel van de selectieve kredietcontrole acht
MILLER verder, dat hierdoor in perioden van kredietkrapte de kosten voor de leningendienst van de overheid laag gehouden worden.
Het bezwaar, dat vaak tegen de selectieve kredietcontrole wordt
aangevoerd - het discriminerend karakter ervan - acht MILLER
geen voldoende reden om toepassing van deze vorm van monetaire
controle achterwege te laten. Ook kwantitatieve maatregelen hebben een discriminerend karakter doordat ondernemingen en personen die zijn aangewezen op bankkrediet worden uitgesloten, terwijl geen directe beperkingen worden opgelegd aan hen, die van
zelffinanciering gebruik kunnen maken.P
Een ander belangrijk voordeel van de regulering van het hypo thecair krediet en consumentenkrediet is volgens MILLER, dat men hiermede de niet-bancaire financiele instellingen, die een snelle groei
vertonen en waar deze vorm van kredietverlening een belangrijke
plaats inneemt, onder monetaire controle kan brengen, aldus
". . . adding some control over the velocity of money to present
control over the supply of money". 3 Wij hebben er in het voorgaande reeds op gewezen, dat de mogelijkheid van een grot ere omloopsnelheid via de niet-bancaire financiele instellingen voor de Verenigde Staten tot op heden niet in belangrijke mate actueel is gebleken, zodat wij contra MILLER van mening zijn, dat er voorshands
geen aanleiding schijnt deze instellingen onder monetaire controle
te brengen.
MILLER betoogt verder, dat de selectieve controle meer het karakter heeft van een precisie-instrument, waardoor een locale therapie mogelijk wordt, hetgeen van belang kan zijn in perioden van
onzekerheid, wanneer sommige economische sector en door een exDit is echter ons inziens geen specifieke eigenschap van de selectieve kredietcontrole. Ook een kwantitatieve kredietcontrole kan dergelijke multiplicatoreffecten teweeg brengen, zij het dat deze in het laatste geval met per se behoeven
aan te grijpen in het begin van de bedrijfskolom.
2 Voor een bespreking van het discriminerend
effect van de kwantitatieve kredietcontrole zie: J. K. GALBRAITH, Market structure and stabilization policy,
The Review of Economics and Statistics, mei 1957.
3 t.a.p. p. 38.
1

cessieve expansie gekenmerkt worden, terwijl andere tekenen van
stagnatie vertonen. De controle kan dan beperkt blijven tot de
sector( en), die tekenen van overspanning vertoont (vertonen). Bij
globale controles zou men alle sectoren onder druk zetten, ook die
welke een gezonde ontwikkeling vertonen, terwijl het bovendien
denkbaar is dat de sector, die men wil treffen, buiten schot blijft.
Tenslotte wijst MILLERerop, dat de selectieve controle geldverkrappend werkt, zonder dat de kapitaalwaarden onder druk gezet
worden, zodat " ... they act as economic shock absorbers without
being shock creators." 1
Tegen het in het voorgaande weergegeven betoog van MILLERzouden wij het volgende willen inbrengen: weliswaar heeft de bestrijding
van de inflatie door globale maatregelen een renteverhogend en dus
koersdrukkend effect en betekent dus een nadeel voor de effectenbezitter die op dat moment zijn effecten zou willen verkopen, maar
hieruit voIgt nog niet, dat men de nadruk zou moeten leggen op de
selectieve kredietpolitiek. Ons standpunt is, dat men een stijging van
de rentevoet en de daarmee gepaard gaande koersdaling, die het
gevolg zijn van restrictieve monetaire maatregelen, moet aanvaarden als prijs voor het handhaven van de monetaire stabiliteit en dat
de belegger zijn gedrag aan dit gegeven dient aan te passen. Dit betekent, dat de te kiezen beleggingsvorm moet worden afgestemd op
het doel en de terrnijn van de belegging. Zo zal iemand die in verband met het doel van zijn besparing zijn middelen op korte termijn
beschikbaar moet hebben, in het algemeen beter niet in effecten
kunnen beleggen, maar eerder een beleggingsvorm dienen te kiezen,
waarbij de hoofdsom op het gewenste moment zonder koersverlies
in geld kan worden omgezet. Hij zal dan gewoonIijk met een lagere
rente genoegen moeten nemen dan bijv. bij belegging in obligaties
mogelijk is, maar het is niet onredelijk om van de belegger te verlangen, dat hij voor het behoud van zijn liquiditeit - d.w.z. van de
mogelijkheid om op korte termijn en zonder koersverlies de vordering in geld om te zetten - een premie betaalt in de vorm van een
iets lagere rente. Maar zelfs gesteld dat men het wenselijk zou achten om zodanige restrictieve maatregelen te treffen, dat rentestijging en daling van de effectenkoersen wordt voorkomen, wordt dit
dan bereikt door selectieve kredietcontrole? Dit lijkt ons weinig
waarschijnlijk. Indien de selectieve kredietcontrole nI. het beoogde
effect heeft en tot een beperking van het totale kredietvolume leidt _
hetgeen, ons inziens, aIleen het geval zal zijn wanneer ze gecombineerd met globale kredietcontrole wordt toegepast; wij komen op
1

t.a.p, p. 38.
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dit aspect nog terug - zal de hieruit resulterende kredietschaarste
met rentestijging gepaard gaan. Allereerst zal de bankrente toenemen en indien de mogelijkheden tot kredietverlening via het bankwezen zijn uitgeput, zal vervolgens het intensiever beroep van de
kredietnemers op de kapitaalmarkt ook hier tot rentestijging aanleiding geven.
De kredietschaarste heeft nog een ander gevolg. MILLERdoet
het voorkomen alsof de door het beperken van afbetalingskredieten
en hypothecaire kredieten eventueel bij de financiele instellingen
vrijkomende liquiditeiten zander meer voor kredietverlening aan
de overheid worden aangewend. Er zou dus naast een beperking
van het totale kredietvolume automatisch een verschuiving optreden van afbetalings- en hypothecaire kredieten naar kredietverlening aan de overheid, waardoor de consolidatie van de vlottende
schuld tijdens de hausse zou worden vergemakkelijkt. Wij achten
dit niet waarschijnlijk. Bij een algemene kredietschaarste zal de
overheid nl. zowel op de geld- als op de kapitaalmarkt door het
bieden van een hogere rente met de particuliere sector moeten
concurreren om de beperkt beschikbare fondsen. Van een automatische overheveling van fondsen naar de overheid zal geen sprake
zijri.! Tevens voIgt hieruit, dat moet worden betwijfeld of door middel van de selectieve kredietcontrole een verlichting van de rentelast voor het overheidsbudget zou kunnen worden bereikt.
Moet uit het voorgaande nu worden geconcludeerd dat de selectieve kredietcontrole beter niet kan worden toegepast? Geenszins.
Wij hebben immers gezien, dat met name de afbetalingskredieten
een belangrijke oorzaak zijn van de economische instabiliteit en de
sterke amplitude van de conjunctuurgolven. Door het reguleren
van de afbetalingskredieten treft men dan ook primair die sectoren,
die als belangrijkste veroorzakers van de conjuncturele schommelingen moeten worden beschouwd. Bovendien is de globale controle niet voldoende effectief gebleken. Vandaar dat, ons inziens,
in het monetaire arsenaal van de V.S. een grotere plaats voor de
selectieve kredietcontrole, vooral wat de regulering van de afbetalingskredieten betreft, zou moeten worden ingeruimd.
Als bezwaar tegen de selectieve kredietcontrole wordt wel aangevoerd, dat deze weinig effectief zou zijn, omdat de kredietverlening in de door de selectieve maatregelen beperkte vorm of sector
gecompenseerd zou worden door kredietverlening in vormen of aan
1 Deze overheve!ing kan uiteraard we! gedeeltelijk worden bereikt door een voorschrift waarbij het overheidspapier in het bezit der banken als verplichte dekking
wordt voorgeschreven. Hierdoor wordt nl. een gedeelte van de liquiditeiten der
banken voor de overheid gereserveerd.

sectoren, waarop de maatregelen niet van toepassing zijn.! Dit bezwaar is inderdaadjuist, indien men uitsluitend gebruik maakt van
selectieve maatregelen. Het mogelijke gevaar van verschuiving naar
andere kredietvormen en sectoren kan echter worden voorkomen,
c.q. beperkt, indien de selectieve kredietcontrole wordt gehanteerd
als aanvullend instrument, d.w.z. in combinatie met de globale
controle wordt toegepast. Het voordeel is dan dat men primair die
sector en kan treffen, die de bron vormen van de monetaire verstoringen zonder dat de effectiviteit van de monetaire politiek in gevaar wordt gebracht.

§ 2 HET

VOORSTEL TOT HET VERPLICHT AANHOUDEN
DOOR DE BANKEN VAN EEN SECUNDAIRE LIQ.UIDITEITSRESERVE IN DE VORM VAN OVERHEIDSPAPIER
("SECURITY RESERVE PROPOSAL")
Zoals gezegd, is MILLEReen voorstander van die vormen van kwantitatieve kredietcontrole, die consistent kunnen worden geacht met
een gezonde "debt-management".
Naast de selectieve kredietcontrole noemt hij als zodanig het "security reserve proposal", waarbij de
financiele instellingen kunnen worden verplicht naast een bepaalde
hoeveelheid kasrniddelen een secundaire reserve aan te houden in de
vorm van overheidspapier.P De vorm waarin deze voorschriften
worden gegoten, zou men zich zo kunnen denken, dat de monetaire
autoriteiten, binnen de door de wet aangegeven maximum grenzen,
zelf - afhankelijk van de omstandigheden - kunnen bepalen hoeveel
secundaire reserves minimaal door de financiele instellingen moeten
worden aangehouden.
Dergelijke voorschriften met betrekking tot minimaal aan te houden secundaire reserves hebben een viervoudig voordeel: (I) zij dragen ertoe bij, dat de kosten van de leningdienst van de schatkist
laag blijven; (2) de stabiliteit op de markt voor overheidsschuld
wordt erdoor versterkt; (3) speculatieve verschuivingen in de balansen der financiele instellingen worden er door verminderd; (4) zij
vormen een welkome aanvulling voor reeds aanwezige andere vormen van kwantitatieve controle. Met name het laatste punt wordt
door MILLERverder uitgewerkt. Het belang van voorschriften ten
aanzien van de secundaire reserves is, zoals hij zegt, vooral gelegen
Zie bijv. H. W. J. BOSMAN, De wet toezicht kredietwezen, pp. I44-I5I.
Een andere mogelijkheid waarvan MILLER geen gewag maakt, bestaat hieruit,
dat de kredietverlening van de financiele instellingen aan de particuliere sector
direct aan een maximum wordt gebonden.
1

2
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in hun vermogen om de gezwollen nation ale schuld dienstbaar te
maken aan de monetaire controle, waar een gezwollen schuld normaliter een tegenovergestelde tendentie heeft.! De secundaire reserves hebben nl. tot gevolg, dat een gedeelte van de overheidsschuld van de markt wordt geisoleerd, waardoor rninder behoefte
bestaat voor de centrale bank om de markt voor overheidspapier
door aankopen te steunen. Bijgevolg is een betere controle van de
liquide middelen der financiele instellingen door de centrale bank
mogelijk en behoeft deze rninder beducht te zijn voor eventuele
nadelige repercussies van haar restrictieve politiek op de effectenmarkten (met name de markt voor overheidsschuld). Ook de allocatie van de leenfondsen over de particuliere en overheidssector
wordt voor beinvloeding vatbaar. Sommigen zien hierin een discriminatie in de kredietverlening ten gunste van de overheid. MILLER
wijst op de omkeerbaarheid van de maatregelen. In de recessie kan
de kredietverlening aan de particuliere sector worden begunstigd
door een verlaging van de secundaire reserves te bewerkstelligen.
Ook kan men volgens MILLER moeilijk stellen, dat het ten opzichte
van de handelsbanken - die hij in dit verb and karakteriseert als
"windfall beneficiaries of governmental actions" - onredelijk :lOU
zijn om hun bezit aan schuldtitels van de overheid te bevriezen.
Hij adstrueert deze visie door er op te wijzen, dat de overheid op
het tijdstip van uitgifte der schuld niet de verplichting op zich heeft
genomen om "simultaneously to pay the banks for creating money,
grant the banks the reserves necessary to support the newly created
money and give them the privilege of unrestricted conversion to
more profitable private debt instruments at any later point of
time". 2
Tenslotte is MILLER van mening, dat de voorschriften ten aanzien
van de secundaire reserves het rneest effect zullen sorteren, indien
zij zich tevens uitstrekken tot de niet-bancaire financiele instelllngen,
omdat " ... inclusion of commercial banks with exclusion of other
financial institutions would permit significant loopholes to enter into
the structure of control." 3 De politiek van kredietbeperking zou
nl. volgens MILLER bij een particle toepassing van de liquiditeitsvoorschriften worden gefrustreerd, indien de niet-bancaire financiele instellingen hun kredietverlening aan de particuliere sector
zouden uitbreiden ten nadele van hun kredietverlening aan de
1 Deze visie staat lijnrecht tegenover die van ROOSA c.s., waarin geopteerd wordt
voor een flexibele rentevoet en waarin gesteld wordt, dat een grote overheidsschuld de effectiviteit van de monetaire politiek vergroot.
2 t.a.p. p. 42.
3 t.a.p. p. 40.

overheid. SMITH heeft echter aangetoond, dat dit gevaar meer
van theoretische dan van praktische aard is, zodat er voorshands voor een monetaire controle van de niet-bancaire financiele
instellingen geen aanleiding schijnt. (Zie de beschouwingen in
hoofdstuk V).
Een minder gunstig oordeel over het 'security reserve proposal"
treft men aan bij ASCHHEIM. 1 Bij de beoordeling van de wenselijkheid van dit kredietcontrole-instrument dien men volgens ASCHHElM rekening te houden met een drietal aspecten: (I) de "timing"
van het invoeren van de voorschriften; (2) het structurele aspect,
waaronder wordt verstaan de methode tot vaststelling van de hoogte
der reservepercentages voor verschillende banken die onderling
grote verschillen vertonen, zowel ten aanzien van de relatieve grootte
van het bezit aan overheidsschuld als ten aanzien van de samenstelling van dit bezit ;(3) de fiexibiliteit van het instrument, waaronder
wordt verstaan de frequentie waarmede de voorschriften kunnen
worden veranderd.
ad (I) "De timing" :
Meestal wordt impliciet verondersteld, aldus ASCHHEIM, dat de
voorschriften waarbij de banken worden verplicht schuldtitels van
de overheid in de dekking op te nemen, het best kunnen worden uitgevaardigd in perioden van restrictieve monetaire politiek, althans
indien het doe! van deze voorschriften is om een deel van de overheidsschuld "in te kapselen" en af te zonderen van de effecten die
zich tijdens kredietschaarste op de particuliere kredietmarkt voordoen. Met andere woorden, het opleggen van de voorschriften zou
het beste kunnen geschieden, wanneer de particuliere sector een
excessieve vraag naar krediet uitoefent. Ofschoon dit een plausibele
veronderste!ling is, zegt ASCHHEIM, dient te worden opgemerkt, dat
het uitvaardigen van bedoe!de reservevoorschriften - met de bedoeling om een deel van de overheidsschuld in infiatoire period en te
isoleren - ook op geschikte wijze kan geschieden in perioden van
expansieve of "neutrale" monetaire politiek. Vandaar dat ASCHHElM zowel het geval analyseert waarbij de voorschriften tijdens
infiatoire perioden worden opgelegd, als de gevallen waarbij de
voorschriften in de recessie, respectievelijk periode van monetair
evenwicht, worden uitgevaardigd.
ASCHHEIM splitst het bezit aan overheidsschuld der banken in
twee componenten. Dat gedeelte van het bezit aan overheidschuld,
dat een bank (bij afwezigheid van "security reserve requirements")
1
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Techniques of monetary control, pp. 33-53.

wenst af te stoten of te laten afiopen om de aldus verkregen opbrengsten in andere activa te beleggen, noemt hij "extra-marginaal".
Het gedeelte van het bezit aan overheidsschuld, dat de bank om
liquiditeitsmotieven wenst te behouden, noemt hij "intra-marginaal". Reservevoorschriften, die slechts een deel van het intramarginale bezit aan schatkistpapier der banken blokkeren, maken
aanvullende maatregelen in de vorm van open-markt politiek noodzakelijk. Volgens ASCHHEIM zal in dit geval de prikkel voor de banken om tot liduiqatie van schatkistpapier over te gaan, om twee
redenen toenemen.
In de eerste plaats hebben de reservevoorschriften vermoedelijk
tot doel om het geblokkeerde bezit aan schatkistpapier der banken
te vrijwaren voor het renteverhogend effect van de restrictieve monetaire politiek. Als gevolg van de reservevoorschriften zal dus het
rendement op het geblokkeerde schatkistpapier lager zijn dan zonder deze voorschriften het geval zou zijn geweest, hetgeen dus een
lager inkomen voor de banken impliceert. Hierdoor neemt voor de
banken het marginaal nut van addition eel inkomen toe, waardoor
het voor de banken aantrekkelijker wordt een gedeelte van hun
liquiditeit prijs te geven ter verwerving van meer inkomen. De liquiditeitsgrens wordt hierbij dus verschoven: het intra-marginaal
bezit aan schatkistpapier neemt af.
In de tweede plaats zal aan de liquiditeitsbehoefte van de banken
in grotere mate zijn voldaan bij hoge liquiditeitsreserves (primaire
plus secundaire reserves) dan bij lage reserves; hierdoor neemt het
marginaal nut van de "moneyness" van bankactiva af, hetgeen de
banken ertoe brengt liquiditeiten op te offeren ter verkrijging van
additioneel inkomen. Tijdens een restrictieve monetaire politiek,
d.w.z. wanneer er een grote kredietvraag is van de particuliere
sector, is het voor de banken niet moeilijk om een gedeelte van het
schatkistpapier af te stoten. AsCHHEIM concludeert dan ook, dat
" .... the income effect and the liquidity effect of the imposition of
the requirements jointly induce banks to switch out of freely disposable Government securities into loans on a larger scale than they
would have in the absence of the newly imposed requirements." 1
Het wil ons voorkomen, dat het argument betreffende het "income"
effect juist is, maar dat van een "liquidity" effect onder de geschetste omstandigheden geensprake kan zijn. Wanneer immers de reservevoorschriften slechts een gedeelte van de "intra-marginal holdings"
blokkeren, blijft het voorgeschreven liquiditeitspercentage beneden
een niveau, dat de banken zelf om bedrijfseconomische redenen
1

t.a.p. pp. 42 en 43.

wensen aan te houden. Het valt dan ook niet in te zien, dat hierdoor
"the marginal utility of the 'moneyness' of bank assets would be
reduced", zoals AsCHHEIM stelt en evenmin dat uit dezen hoofde een
extra liquidatie van schatkistpapier zou plaats vinden.
Geconcludeerd kan worden, dat reservevoorschriften, die slechts
een gedeelte van het intra-marginaal bezit aan schatkistpapier
blokkeren, vanuit het oogpunt van de kredietcontrole een averechts
effect hebben: het switchen door de banken van belegging in schatkistpapier naar kredietverlening aan de particuliere sector wordt er
eerder door gestimuleerd dan afgeremd.
Ook staat het volgens ASCHHEIM geenszins vast, dat de reservevoorschriften onder de beschreven omstandigheden een verl aging
van de rentelast voor de overheid kunnen bewerkstelligen. Weliswaar kan de rente op het geblokkeerde bezit aan overheidspapier
bij decreet constant gehouden of zelfs verlaagd worden, maar de
toegenomen liquidatie door de banken van ruet geblokkerd overheidspapier maakt een succesvolle aftossing en herfinanciering hiervan
slechts mogelijk tegen een hogere rente.
Indien de reservevoorschriften betrekking hebben op de gehele
hoeveelheid intra-marginaal schatkistpapier, zal het voor de
banken niet mogelijk zijn om meer schatkistpapier te verkopen of
te laten aftopen dan ingeval er geen reservevoorschriften zijn. In dit
geval zullen de liquiditeitsvoorschriften het gewenste effect voor de
rentelast van de schatkist hebben: de opbrengst op het geblokkeerde
schatkistpapier kan constant worden gehouden, terwijl de banken
hun bezit aan schatkistpapier niet meer kunnen reduceren dan zij
zonder liduiqiteitsvoorschriften gedaan zouden hebben. Uit de
grootte van de liquidatie van schatkistpapier door de banken in de
jaren 1955 en 1956, becijfert ASCHHEIM, dat het intra-marginaal
bezit aan schatkistpapier minstens 90 procent van het totale bezit
aan schatkistpapier der banken bedraagt.
Zouden de reservevoorschriften worden uitgevaardigd tijdens een
periode van expansieve monetaire politiek - een casuspositie die
minder waarschijnlijk is - dan behoeven zij, volgens AsCHHEIM,
niet het gehele bezit aan intra-marginaal schatkistpapier te blokkeren om zowel vanuit het oogpunt van de kredietpolitiek als van de
schuldpolitiek van de overheid effectief te zijn. De prikkel voor de
banken om schatkistpapier te verkopen en de kredietverlening aan
de particuliere sector uit te breiden zal dan immers niet groot zijn
vanwege de ftauwe vraag van de particuliere sector naar bankkrediet. Voorzover de banken toch tot verkoop van schatkistpapier
zouden willen overgaan, zal de centrale bank graag bereid zijn dit
aan te moedigen door open-markt aankopen van schatkistpapier:
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zulke aankopen zijn volledig in overeenstemming met een expansieve monetaire politiek; voor de schatkist brengen zij tevens geringere rentebetalingen aan de particuliere sector mee.
Ook ingeval van een neutrale monetaire politiek behoeven reservevoorschriften, die slechts een deel van het intra-marginale schatkistpapier absorberen, niet tot ernstige destabiliserende verschuivingen in de bankbalansen te leiden. Ook hier geldt, dat de prikkel
tot dergelijke verschuivingen nagenoeg afwezig is vanwege het ontbreken van een excessieve kredietvraag van de particuliere sector.
Samenvattend concludeert ASCHHE1M, dat in period en van restrictieve monetaire politiek uitgevaardigde voorschriften waarbij
overheidsschuld verplicht in de dekking wordt opgenomen, slechts
dan effectief zijn, indien zij minstens het gehele intra-marginale bezit
aan overheidsschuld blokkeren. Voorschriften uitgevaardigd tijdens
een expansieve of neutrale geldpolitiek behoeven slechts een gedeelte van het intra-marginale bezit aan overheidsschuld te blokkeren om effectief te kunnen zijn.
Ten aanzien van bovenstaand betoog van ASCHHE1M moe ten wij
opmerken, dat het ons niet duidelijk is geworden welke zin het
heeft om dekkingsvoorschriften, die ten doel hebben de inflatie te
bestrijden, uit te vaardigen tijdens de recessie. Dergelijke voorschriften zijn dan toch immers niet nodig.
ad (2) Het structurele aspect:
Zoals gezegd, wordt hieronder verstaan de methode tot vaststelling van de reservepercentages voor verschillende bank en, indien
deze onderling grote verschillen vertonen met betrekking tot de relatieve grootte van het bezit aan overheidsschuld alsmede met betrekking tot de samenstelling van dit bezit. Een viertal methoden
kunnen in principe worden toegepast: (a) men houdt de reservepercentages uniform en voldoende laag om nakoming van de voorschriften voor de grote meerderheid der banken mogelijk te maken;
(b) de hoogte van de reservepercentages is verschillend voor de
diverse banken, afhankelijk van de relatieve groote en samenstelling
van het bezit aan overheidsschuld; (c) de hoogte van het percentage
is uniform en wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de
verschillende grootte van het bezit aan overheidsschuld der diverse
banken; (d) een schema, dat een compromis behelst tussen (a), (b)
en (c) wordt opgesteld.
Uit een in 1957 ingesteld onderzoek ' is gebleken, dat het aandeel
van het overheidspapier in de totale activa varieerde van 19,1 pro1
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cent voor "central reserve city banks" in New York tot 32,8 procent
voor alle "country banks."
Een onderzoek op basis van een regionale indeling der banken
wees uit, dat het aandeel van de overheidsschuld in de totale activa
varieerde van 2 1,8 procent voor banken gelegen in het Federal
Reserve district New York tot 33,9 procent voor banken in het
district Chicago. 1
Bij de Reserve city member banks varieerde genoemd aandeel
van 16,0 procent in het Philadelphia district tot 35,0 pro cent in het
Chicago district. 2
Wat de looptijd van het bezit aan overheidsschuld betreft, bleek
dat bij de kleinste banken 2 1,5 procent van dit bezit een looptijd
had van meer dan vijfjaar; voor de grootste banken was dit percentage 44,7.3
Uit het statistisch onderzoek blijkt derhalve, dat in de Verenigde
Staten zowel de relatieve grootte van het bezit aan overheidsschuld
als de samenstelling hiervan van bank tot bank grote verschillen
vertoont. Zou men nu voorstel (a) toepassen, dan zou de effectiviteit van de maatregelen danig worden beknot. Zou men de reservevoorschriften zodanig toepassen, dat daarbij rekening gehouden
wordt met de regionale verschillen met betrekking tot de grootte
en de samenstelling van het bezit aan overheidspapier (voorstel b),
dan zou daarmede nog geen oplossing verkregen zijn voor de ongelijkmatige verdeling van de overheidsschuld tussen grote en kleine
banken. Wil men ook met deze laatste factor rekening houden, dan
zou men voor de kleine banken - waar het bezit aan kortlopend
overheidspapier relatief groot is<l- een hoger reservepercentage moeten voorschrijven dan voor de grote banken. Daardoor wordt de
keuze van de uitzettingen voor de kleine banken over een grotere
breedte aangetast en ook de potentiele rentabiliteit meer besnoeid
dan bij de grote banken het geval is. Het lijkt twijfelachtig, zegt ASCHHElM, of de centrale bank of de schatkist bereid zou zijn om voorschriften uit te voeren, die zo duidelijk in het nadeel zijn van de
kleinere banken. Bij toepassing van voorstel (c) - uniforme dekkingsvoorschriften waarbij de dekkingsverhouding van de structureel meest liquide banken als uitgangspunt wordt genomen idem, p. 716.
Federal Reserve Bulletin, juni 1957, p. 717.
3 Federal Deposit Insurance Corporation, Annual report for the year ended december
31, 1954 (Washington, D.C.: 1955), p. 72.
4 Naarmate het bezit aan kortlopend papier relatief groter is, is nl. de mogelijkheid om de liquiditeit te vergroten door afgelost schatkistpapier eenvoudig niet
te vervangen, groter.
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worden de banken die structureel een geringer liquiditeitspercentage
vertonen onder al te zware druk gezet.
Nu zou men kunnen opmerken, dat AsCHHEIM in zijn analyse
slechts let op de verhouding tussen overheidspapier en totale
activa en dus de kasmiddelen bij de dekking buiten beschouwing
laat. De relevante verhouding is echter niet die tussen overheidspapier en totale activa maar die tussen totale dekking (overheidspapier
kasrniddelen) tot totale activa. Zou men voor de banken
de verhouding tussen totale dekking en activa berekenen dan verkrijgt men misschien minder gevarieerde dekkingspercentages voor
de diverse banken. Door ons werd een onderzoek ingesteld om de
juistheid van deze mogelijke tegenwerping na te gaan. Hierbij bleek,
dat het dekkingspercentage (kas plus overheidspapier I totale activa) varieerde van 37,8 procent voor de reserve city member banks
in New York tot 41,7 pro cent voor alle country banks." Deze percentages liggen aanzienlijk dichter bij elkaar dan de door ASCHHElM vermelde percentages, die de verhouding tussen overheidspapieren totale activa aangeven (ziepp. 234en 235). Dit komt omdat
het kaspercentage van de reserve city banks van New York hoger ligt
dan dat van de country banks; dit hogere kaspercentage van de
reserve city banks van New York compenseert grotendeels de relatief (d.i. : in verhouding tot de totale activa) geringere betekenis van
het overheidspapier bij deze banken. Uit het feit, dat de dekkingspercentages voor de diverse bankklassen zo weinig uiteenlopen mag
men echter niet concluderen, dat het invoeren van het "security
reserve proposal" zonder bezwaren zou zijn. Er doen zich nl. regienaal grote verschillen voor, wat het dekkingspercentage betreft.
Zo varieerde de dekkingsverhouding (kas plus overheidspapier I totale activa) van 43, I procent voor alle member banks in het district
New York tot 55,4 procent voor aIle member banks in het district
Kansas City.2 Voor de reserve city member banks varieerde genoemde verhouding van 40,4 procent in het Philadelphia district
tot 56,4 pro cent in het Chicago district. 3 Hieruit blijkt, dat de dekkingspercentages regionaal sterk verschillen. Zou men dus het
"security reserve proposal" willen invoeren, dan zou men per regio
gedifferentieerde dekkingsverhoudingen moeten voorschrijven. Dit
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1 Deze percentages golden in I962 en werden door ons berekend op basis van
gegevens in het Federal Reserve Bulletin, jan. 1963, p. 39.
2 Deze percentages golden in I956 en werden door ons berekend op basis van
gegevens in het Federal Reserve Bulletin, juni I957, p. 716. Recentere gegevens
waren niet beschikbaar.
3 Zelfde opmerking als onder 2 met dien verstande dat de gegevens voor de berekeningen voorkomen op p. 7 I 7 van genoemd bulletin.

is natuurlijk minder fraai dan uniforme percentages en stuit mogelijk ook op bezwaren van administratieve aard maar deze bezwaren
wegen o.i, niet op tegen het grote voordeel van een effectievere globale controle, die door het voorschrijven van liquiditeitsverhoudingen kan worden verkregen.
ad (3) De flexibiliteit:
De flexibiliteit van het instrument van de secundaire reserves
acht ASCHHEIM gering. Dit gebrek aan flexibiliteit hangt samen met
het feit dat een verandering in de reservevoorschriften iedere bank
onmiddellijk beinvloedt zonder dat rekening kan worden gehouden
met de speciale situatie van individuele banken, hoezeer die wellicht
ook uitzondering verdienen. In de praktijk is gebleken, dat de monetaire autoriteiten ter vermijding van onnodige hardheden uitgebreide en tijdrovende studies ondernemen alvorens tot een verhoging van de reservevoorschriften over te gaan. Het hierdoor ontstane uitstel verzwakt uiteraard aanzienlijk de effectiviteit van de
uiteindelijk ondernomen actie.
De vraag rijst echter, aldus ASCHHEIM, of het niet wenselijk is
reservevoorschriften uit te vaardigen, die aan minder frequente
veranderingen onderhevig zijn. Dergelijke voorschriften zouden
voor een betrekkelijk lange periode een deel van het schatkistpapier
kunnen blokkeren en zouden dus veel overeenkomst vertonen met
verplicht voorgeschreven hogere kaspercentages, met dit verschil,
dat reserves in de vorm van schatkistpapier anders dan verplichte
kasreserves voor de banken bepaalde opbrengsten opleveren. Dit
verschilpunt impliceert, dat vanuit het oogpunt van de schuldendienst van de schatkist, het opleggen van hogere kaspercentages verkieslijker is dan het geven van voorschriften waarbij de banken
worden gedwongen een deel van het schatkistpapier als liquide dekking aan te houden; de rente op het geblokkeerde bezit aan schatkistpapier der banken zou nl. door de overheid moeten worden
betaald aan particuliere instellingen (de handelsbanken) en zou
daardoor de macro-economische belastingdruk beinvloeden. Van
de andere kant zou de rente op schatkistpapier in het bezit van de
centrale bank - verondersteld dat de centrale bank schatkistpapier
koopt van de banken om deze van de vereiste liquiditeiten te voorzien - grotendeels naar de schatkist terugkeren zonder de macroeconomische belastingdruk te beinvloeden. 1
De mogelijkheid van hogere kaspercentages als alternatiefvoor het
Ongeveer go procent van de netto-winst van de Federal Reserve Banks na betaling van dividend aan de handelsbanken gaat naar de schatkist.
1

237

"security reserve proposal" krijgt, volgens AsCHHEIM,speciale betekenis in het licht van het fundamentele probleem of het wel gewenst is een deel van het kredietenpotentieel der banken voor de
overheid te reserveren. Dit laatste zou nl. het gevolg zijn van het
verplicht doen opnemen van overheidsschuld in de liquiditeitsreserves. Dit zou, zegt AsCHHEIM,een afwijking betekenen van het
principe waarop de scheiding tussen schatkist en centrale bank is
gebaseerd. Op grond van dit principe zou het aan de schatkist niet
mogen worden toegestaan om gelden te lenen op voorwaarden, die
eenzijdig door haar worden gedicteerd. In plaats daarvan dient
men, volgens AscHHEIM,de schatkist te confronteren met de noodzaak om voor fondsen buiten de centrale banken te concurreren
met andere (particuliere) kredietnemers. Bijgevolg mag men de
rente op overheidspapier niet losmaken van het marktmechanisme,
dat de rentevoeten bepaalt. Inzoverre het de bedoeling van het
"security reserve proposal" is om het verb and tussen de opbrengst
op de overheidsschuld en het marktmechanisme te doorbreken, verlaat men het principe waarop de scheiding tussen schatkist en centrale bank is gefundeerd.
Wij moeten bekennen, dat ASCHHEIMS
standpunt ten aanzien van
de afbakening van de bevoegdheden tussen overheid en centrale
bank ons nogal orthodox aandoet. Meer voelen wij voor het standpunt, tot welke opvatting ook MILLERneigt, dat het primaat van
de economische politiek - waarvan de monetaire politiek een onderdeel vormt - bij de overheid behoort en dat bij een verschil van inzicht tussen schatkist en centrale bank de minister van fianncien
het laatste woord dient te hebben. Geeft men op goede gronden het
principe van de volkomen autonomc centrale bank prijs, dan kan
aan dit principe uiteraard ook geen argument worden ontleend tegen het "security reserve proposal".
Aan het slot van deze paragraaf ons oordeel samenvattend, zijn
wij - contra ASCHHEIM
- van mening, dat het invoeren van het voorschrift van verplichte dekkingspercentages, waarbij ook het overheidspapier in de verplichte dekking wordt opgenomen, in de V.S.
aanbeveling verdient.

§ 3 EEN BESCHOUWING OVER DE FACTOREN, DIE TOT EEN
GROTERE EFFECTIVITEIT VAN DE OPEN-MARKT-POLITIEK
ZOUDEN KUNNEN BIJDRAGEN
Onder open-markt-politiek ter bestrijding van de inflatie zuIlen wij
hier verstaan de verkoop door de monetaire autoriteiten van geld-

en/of kapitaalmarktmateriaal met het oogmerk hiermede de liquiditeitspositie aan te tasten van die huishoudingen, die bij deze transactie als tegenpartij fungeren.! Een belangrijk gevolg van de openmarkt-politiek (ter bestrijding van de inflatie) is verder, dat hierdoor de rentevoet stijgt, enerzijds als direct gevolg van de verkooptransactie, die een koersdrukkende werking uitoefent, anderzijds
als gevolg van het feit dat de kredietbeschikbaarheid van het bankwezen geringer wordt, hetgeen uiteraard een renteverhogend effect
heeft.
Sedert het monetaire accoord van 195 I tussen de centrale bank
en de schatkist werd bij de open-markt-politiek in de Verenigde
Staten slechts gebruik gemaakt van geldmarktmateriaal (kortlopend
papier), welke politiek wel wordt aangeduid met de term "bills
only policy". Zoals we zagen heeft deze beperking van open-rnarktoperaties tot kortlopend materiaal ertoe geleid, dat de banken in
perioden van restrictieve monetaire politiek verschuivingen in hun
activa aanbrachten, waarbij schatkistpapier werd geliquideerd ten
gunste van een uitbreiding van de kredietverlening aan de particuliere sector. Aangezien een gegeven stijging van de rentevoet (die
het gevolg is van een restrictieve monetaire politiek) een grotere
koersdaling teweeg brengt voor het langlopend papier dan voor het
kortlopend materiaal, zal een verschuiving in de kredietverlening
der banken ten nadele van de overheid en ten voordele van de particuliere sector bij langlopend papier eerder nadelig zijn voor de
banken dan bij kortlopend papier. Zouden de banken meer langlopend overheidspapier in hun bezit hebben gehad, dan zou het
"locked-in" -effect vermoedelijk sterker zijn geweest. In het rapport
van het Joint Economic Committee en ook in andere geschriften 2
wordt dan ook bepleit om bij de open-markt-operaties tevens
van kapitaalmarktmateriaal (langlopend overheidspapier) gebruik
te maken. Een ander voordeel van een dergelijke verandering in de
structuur van de uitstaande overheidsschuld is, dat de schatkist
daardoor rninder frequent een beroep op de markt behoeft te doen,
zodat de kans dat de schuldpolitiek van de overheid de monetaire
maatregelen doorkruist, geringer is.
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat het ter bereiking
van genoemde doeleinden aanbeveling verdient een zodanige
1 Deze definitie is ontleend aan A. BATENBURG, Inleiding tot de monetaire politiek, Amsterdam, 1956, p. 80.
a Zie bijv. J. AsCHHEIM,
Techniques of monetary control, pp. 53-83; verder
Money and credit, The report of the Commission on Money and Credit, pp. 102
en 103.
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schuldpolitiek 1 te voeren, dat daardoor de gemiddelde looptijd van
de overheidsschuld wordt verlengd. Dit komt er dus op neer, dat de
overheid tot consolidatie van vlottende schuld overgaat, totdat de
gewenste "lengthening of the debt structure" is bereikt. Volgens de
in brede kringen geaccepteerde schuldtheorie zou een dergelijke
consolidatie van vlottende schuld een restrictief of anti-inflatoir
effect hebben en zou het derhalve bij voorkeur gewenst zijn om de
consolidatie te doen plaats vinden in een inflatoire periode. Deze
visie wordt in het rapport van het Joint Economic Committee bestreden, waarbij achtereenvolgens ter sprake komen de invloed van
de consolidatiepolitiek op de rentevoet en het effect op de liquiditeit."
Het effect op de rentevoet
Verkoop van langlopend overheidspapier om met de verkregen
opbrengsten kortlopend papier af te lossen heeft de tendentie de
lange-termijn rentevoet te verhogen en de korte-termijn rentevoet
te verlagen. Over de mogelijkheid, dat ook het renteniveau - dit is
het gemiddelde van korte en lange rentevoet - kan veranderen,
wordt door het Joint Economic Committee niet gerept. Wij komen
op dit aspect aanstonds nog terug. Consolidatie zal dus, volgens het
Committee, een anti-inflatoir effect hebben, indien de restrictieve
invloed van de gestegen lange-termijn rentevoet krachtiger is dan
de stimulerende invloed van de verlaging van de korte-termijn rentevoet. Daar de commissie van oordeel is, dat de rentegevoeligheid
(interest-elasticiteit) van de bestedingen in het algemeen tamelijk
gering is en dus veranderingen in het renteniveau weinig invloed op
de bestedingen hebben, betwijfelt zij of wijzigingen in de rentestructuur per saldo een restrictief effect hebben. Een zodanig restrictief effect zou betekenen, dat de elasticiteit van de bestedingen ten
opzichte van veranderingen in de lange-termijn rente groter is dan
de elasticiteit van de bestedingen ten opzichte van veranderingen
in de korte-termijn rentevoet. De commissie acht dit niet waarI.

1 Onder schuldpolitiek worden hier verstaan aIle acties van de overheid zowel
die van de schatkist als de centrale bank, welke de samenstelling van de overheidsschuld in hand en van het publiek (de zgn. "publicly held debt") beinvloeden,
waarbij echter de omvangvan genoemde schuld onveranderd blijft. De overheidsschuld in handen van het publiek ("publicly held debt") is gelijk aan de totale
bruto schuld minus de schuld in het bezit van overheidsinstanties en van het
Federal Reserve System. Het overheidspapier in bezit van handelsbanken en
andere private financiele instellingen wordt dus tot de "publicly held debt" gerekend.
2 Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, 1960, pp. 409-429.

schijnlijk en voorzover zich toch een restrictief effect mocht voordoen, kent zij hieraan slechts een geringe betekenis toe. Zij concludeert dan ook, dat " ... as far as the interest effects are concerned,
debt management involves second-order adjustments of variables
whose first order importance is open to question."!
Het liquiditeitseifect
Daar de liquiditeit van een actief bepaald wordt door de grootte
van mogelijke prijsschommelingen van dit actief en daar de koersen
van geldmarktmateriaal in het algemeen minder fluctueren dan die
van kapitaalmarktmateriaal, zal consolidatie van vlottende schuld
enige liquiditeitsverkrapping tot gevolg kunnen hebben. (De achteruitgang in liquiditeit van de kopers van het langlopend papier
zal mogelijk iets groter zijn dan de liquiditeitsverbetering voor de
verkopers van kortlopend papier.) Of hierdoor een belangrijk restrictief effect in het leven geroepen wordt, valt, volgens de commissie, echter te betwijfelen, daar het totale volume aan liquide activa
niet is gewijzigd. Alleen de structuur van de liquide activa en de
liquiditeitsgraad is veranderd: secundaire liquiditeiten zijn vervangen door tertiaire liquiditeiten. Uit empirische studies met betrekking tot de variabelen die de bestedingen bepalen, zou, volgens de
commissie, niet gebleken zijn, dat veranderingen in de hoeveelheid
liquide activa een belangrijke factor vormen ter verklaring van de
grootte van de bestedingen. Derhalve zou moeten worden betwijfeld
of veranderingen in de liquiditeitsgraad bij een gegeven voorraad
aan liquide activa een belangrijke invloed op de bestedingen zullen
uitoefenen. Voor zover zich effecten voordoen zouden deze van de
tweede orde zijn.
Uit het bovenstaande wordt door hetJoint Economic Committee
geconcludeerd, dat het niet waarschijnlijk moet worden geacht, dat
het interest effect en het liquiditeitseffect van marginale veranderingen in de schuldstructuur een belangrijke invloed hebben op de
bestedingen. Voorzover de schuldpolitiek toch een restrictieve invloed op de bestedingen heeft, wordt in het rapport van genoemde
commissie opgemerkt, dat een dergelijk resultaat ook kan worden
bereikt met behulp van de monetaire politick." Om deze red en, zegt
2.

t.a.p. p. 417.
Voor de definitie van schuldpolitiek zie voetnoot op p. 240. Volgens deze definitie valt de open-marktpolitiek onder de monetaire politiek voorzover zij de
omvang van de overheidsschuld in handen van het publiek beinvloedt. De openmarkt-polinek valt onder de schuldpolitiek voorzover zij tot doe! heeft de samenstelling van de overheidsschuld door aan- of verkoop van bepaalde typen overheidspapier te beinvloeden. De hier gebezigde definitie, die wij hebben overge1
2

de commissie, valt het moeilijk in te zien, dat men met een contracyclische schuldpolitiek iets zou kunnen bereiken, wat niet op vee!
efficientere wijze gerealiseerd zou kunnen worden door de monetaire politiek en zij voegt hieraan toe: "Debt management is a cumbersome instrument of stabilization policy, because it is difficult
to time in a flexible way, and because the Treasury is almost unavoidably concerned about its success in raising money." 1 Beter is
het de schuldpolitiek te beschouwen als een soort selectieve controle,
aangezien een verandering in de structuur van de rentevoeten en
in de structuur van de liquiditeiten waarschijnlijk het bestedingspatroon beinvloedt; d.w.z. dat de bestedingen die gestimuleerd
worden door een daling van de korte-terrnijn rente waarschijnlijk
van andere aard zijn dan de bestedingen die besnoeid worden als
gevolg van de stijging van de lange-termijn rente. Ons inzicht in de
wijze waarop veranderingen in de rentestructuur het bestedingspatroon beinvloeden, is echter tot op heden zeer gebrekkig. Bovendien kunnen dergelijke selectieve controles beter aan de centrale
bank worden overgelaten.
Uit het bovenstaande concludeert hetJoint Economic Committee
dat het vaststellen van het tijdstip van marginale veranderingen in
de schuldstructuur nagenoeg geen invloed heeft op de bestedingen
en dientengevolge ook weinig betekenis heeft als anticyclische maatregel. Ditneemtechterniet weg, aldusde commissie, dat de "timing"
van de aanpassing van de schuldstructuur wel om een andere reden
van belang is, nl. vanuit het gezichtspunt van de rentelast voor de
schatkist. Wil men de rentelast voor de schatkist minimaliseren dan
verdient het aanbeveling de consolidatie van de vlottende schuld
bij voorkeur te doen geschieden tijdens de recessie, wanneer de
rentestand laag is.
Samenvattend concludeert de commissie, dat voor een grotere
effectiviteit van de open-rnarkt-politiek gewenst is, dat: (a) de
schatkist de gemiddelde looptijd van de overheidsschuld verlengt;
(b) deze operaties gepaard gaan met minimale rentelasten voor de
schatkist, hetgeen betekent, dat de consolidatie bij voorkeur in de
recessie dient te geschieden.
1

t.a.p. p. 417.

nomen van het Joint Economic Committee, wijkt af van de in Nederland gebruikelijke. In Nederland is het onderscheiclingscriterium tussen schuldpolitiek
en monetaire politiek de instantie die de maatregelen uitvaardigt. Schuldpolitiek
heeft volgens de Nederlandse definitie steeds betrekking op maatregelen die van
de overheid uitgaan, monetaire politiek slaat uitsluitend op maatregelen, die
van de centrale bank uitgaan.

Met betrekking tot de analyse van het Joint Economic Committee zij het volgende opgemerkt: wij zijn van mening, dat consolidatie van vlottende schuld per saldo kan leiden tot een stijging van
het gemiddelde van korte en lange rentevoet, namelijk als de operatie gepaard gaat met geldvernietiging. Deze geldvernietiging zal
zich - zoals nog nader zal worden aangetoond - voordoen, indien de
aankoop van langlopend overheidspapier dooor de niet-bancaire
particuliere sector groter is dan de verkoop, c.q. het laten aflopen,
van kortlopend overheidspapier door deze sector. Aangezien de
meest gebruikelijke vorm van consolidatie deze is, dat het langlopend papier grotendeels wordt geplaatst bij de niet-banken, terwijl
het hoofdzakelijk de banken zijn die kortlopend papier aan de overheid verkopen, c.q. laten aflopen (zij zijn immers de belangrijkste
houders van dit papier), zal consolidatie gewoonlijk met geldvernietiging en stijging van de gemiddelde rentevoet gepaard gaan.
Deze mogelijkheid is door het Joint Economic Committee over het
hoofd gezien. De stijging van de gemiddelde rentevoet heeft, o.i.,
tot gevolg, dat bestedingen welke hiervoor gevoelig zijn - zoals de
uitgaven in de bouwsector en die van de lagere overheid - zullen
afnemen.
Zou het renteniveau onveranderd blijven en slechts de structuur
van de rentevoeten zich wijzigen - wat, zoals gezegd, niet waarschijnlijk is - dan is het natuurlijk moeilijk om na te gaan of hiervan
een restrictief effect uitgaat. Uit het feit, dat het restrictieve effect
van een wijziging in de rentestructuur onbekend is, voIgt echter,
ons inziens, nog niet, dat dit effect gering zou zijn, zoals de commissie meent te moeten concluderen.
Wat het liquiditeitseffect betreft, huldigen wij eveneens een andere opvatting dan het Joint Economic Committee. Door het omzetten van secundaire in tertiaire liquiditeiten, zoals bij de consolidatie geschiedt, neemt de liquiditeit van de handelsbanken en/of
van de niet-bancaire particuliere sector (institutionele en individuele beleggers) af. Voorzover deze liquiditeitsverkrapping al niet
direct de geldhoeveelheid en mogelijk de bestedingen doet afnemen,
tast zij toch de mogelijkheid van een toekomstige toeneming van
de geldhoeveelheid en de bestedingen sterk aan.
Wij zullen een en ander toelichten door na te gaan hoe de liquiditeitspositie van het algemene bankwezen alsmede van de nietbancaire sector verandert als gevolg van een consolidatie van vlottende schuld.
Wellicht ten overvloede zij er de aandacht op gevestigd, dat bij
koop resp. verkoop de tegenpartij steeds de centrale overheid of de
centrale bank is.
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Geval I. De consolidatie ooltrekt zich geheel binnen de bancaire sector; dus
aIleen de handelsbanken kopen langlopend overheidspapier (overheidsobligaties) en verkopen kortlopend overheidspapier (schatkistpapier), c.q. laten kortlopend overheidspapier aflopen.
Aangenomen is, dat voor een bedrag van 200 kortlopend papier
in langlopend papier wordt omgezet.
De aankoop van overheidsobligaties leidt voor het algemene
bankwezen tot de volgende journaalpost:
overheidsobligaties
aan tegoeden bij centrale bank

200
200

( I)

De verkoop, resp. het Iaten aflopen van schatkistpapier Ieidt voor
de aigemene banken tot de journaalpost:
tegoeden bij centrale bank
aan schatkistpapier

200
200

(2)

De samengetrokken journaaipost Iuidt derhalve:
overheidsobligaties
aan schatkistpapier

200
200

Uit de journaalposten blijkt, dat de directe invloed van de consolidatie op de geldhoeveelheid en de bestedingen nihil is. De liquiditeit
van de handelsbanken is echter afgenomen en daardoor is het gevaar van een potentiele toeneming van de geldhoeveelheid en van
de bestedingen geringer geworden. De liquiditeitspositie van de
niet-bancaire sector (institutionele en individuele beleggers) is onveranderd gebleven.
Geval II. De consolidatie voltrekt zich geheel binnen de niet-bancaire sector;
dus aIleen deze sector koopt overheidsobligaties en verkoopt schatkistpapier, c.q. laat schatkistpapier aflopen.
De aankoop van overheidsobligaties door de niet-bancaire sector
geschiedt via het bankwezen. De handelsbanken kopen dus overheidsobligaties van de overheid ten behoeve van hun clienten (de
niet-bancaire sector). Hierdoor nemen de tegoeden van de banken
bij de centrale bank af, terwijl de rekeningen van de clienten worden gedebiteerd. Aangenomen is derhalve dat de niet-banken de
obligaties betalen ten laste van hun tegoed bij de handelsbanken.
Een en ander leidt tot de volgende journaalpost bij de handelsbanken:
crediteuren
aan tegoeden bij centrale bank

200
200

( I)

Voor de niet-banken leidt de aankoop tot de journaalpost:
overheidsobligaties
aan banktegoeden

200
200

( I a)

Ook de verkoop (c.q. het laten aflopen) van schatkistpapier door
244

de niet-bancaire sector geschiedt via de handelsbanken. De handelsbanken verkopen dus schatkistpapier ten behoeve van hun
clienten (de niet- bancaire sector). Hierdoor nemen de tegoeden van
de banken bij de centrale bank toe, terwijl de rekeningen van de
clienten voor de opbrengst worden gecrediteerd. Aangenomen is
dus weer dat de niet-bancaire sector zich voor de opbrengst laat
goedschrijven op de bij handelsbanken aangehouden rekeningen.
De journaalpost van het bankwezen luidt:
tegoeden bij centrale bank
aan crediteuren

200
200

(2)

Voor de niet-bancaire sector leidt de verkoop van schatkistpapier
tot de journaalpost:
banktegoeden
aan schatkistpapier

200
200

(za)

Samentrekking van (I) en (2) geeft voor de handelsbanken de volgende eindjournaalpost:
tegoeden bij centrale bank
crediteuren

0
0

Samentrekking van (r a) en (2a) geeft voor de niet-banken de eindjournaalpost:
overheidsobligaties
aan schatkistpapier

200
200

De consolidatie van de vlottende schuld heeft dus in dit geval
wederom geen directe invloed op de geldhoeveelheid en de bestedingen. Ook de liquiditeit van het bankwezen is niet veranderd.
De potentiele toeneming van de bestedingen is echter aangetast,
doordat de liquiditeit van de niet-bancaire sector is afgenomen.
De institutionele en individuele beleggers kunnen bijv. minder dan
voorheen schatkistpapier laten aflopen en de opbrengst van de
aflossing aanwenden voor bestedingen, terwijl ook de toeneming
van de liquiditeit van het bankwezen die met de verkoop van schatkistpapier door niet-banken gepaard zou gaan (zie journaalpost 2)
wordt voorkomen. De consolidatie heeft derhalve tot gevolg gehad,
dat de potentiele geldschepping met een veelvoud van 200 is afgenomen.
Geval III. De consolidatie voltrekt zich gedeeltelijk in de bancaire, gedeeltelijk in de niet-bancaire sector

a. De aankoop door de niet-bancaire sector van overheidsobligaties is groter dan de verkoop van schatkistpapier door deze sector.
Bij de banken is het dus juist omgekeerd (omdat de totale omvang
van de overheidsschuld in handen van het publiek - waaronder het
algemene bankwezen - als gevolg van de consolidatie niet veran245

dert). Aangenomen is, dat de niet-banken voor een bedrag van 100
overheidsobligaties kopen en voor een bedrag van 50 schatkistpapier verkopen. De aankoop van overheidsobligaties door de banken
bedraagt derhalve 100 en de verkoop van schatkistpapier door de
banken is ISO.
De aankoop van overheidsobligaties (100) en de verkoop van
schatkistpapier (ISO) door het bankwezen, leidt tot de volgende
journaalpost voor de handelsbanken:
overheidsobligaties
tegoeden bij centrale bank
aan schatkistpapier

100

50
150

Analoog als in geval II, kan worden afgeleid, dat de aankoop van
overheidsobligaties ten bedrage van 100 door de niet-bancaire
sector voor het bankwezen tot de volgende journaalpost leidt:
crediteuren
aan tegoeden bij centrale bank

100
100

Voor de niet-bancaire sector leidt de journaalpost:
overheidsobligaties
aan banktegoeden

100
100

(ra)

Analoog als in geval II, leidt de verkoop van schatkistpapier ad 50
door de niet-bancaire sector tot de volgende journaalpost bij het
algemene bankwezen:
tegoeden bij centrale bank
aan crediteuren

50
50

(3)

Voor de niet-bancaire sector luidt de journaalpost:
banktegoeden
aan schatkistpapier

Samentrekking van de journaalposten
handelsbanken de eindjournaalpost:
overheidsobligaties
crediteuren
aan schatkistpapier

Samentrekking van de journaalposten
niet-banken de eindjournaalpost:
overheidsobligaties
aan schatkistpapier
aan banktegoeden

50
50

(za)

(I), (2) en (3) geeft voor de
100

50
150

(Ia) en (2a) geeft voor de
100

50
50

De geldhoeveelheid en mogelijk ook de bestedingen zijn dus als
gevolg van de consolidatie direct met 50 verminderd. Bovendien
is de liquiditeit van het bankwezen en de niet-banken afgenomen,
waardoor de mogelijkheid van potentiele inflatie geringer is geworden.
b. De verkoop door de niet-bancaire sector van schatkistpapier

is groter dan de aankoop van overheidsobligaties door deze sector.
Voor de banken geldt derhalve het omgekeerde. Aangenomen is,
dat de niet-banken voor een bedrag van 100 overheidsobligaties
kopen en voor een bedrag van 150 schatkistpapier verkopen. De
aankoop van overheidsobligaties en de verkoop van schatkistpapier
door de banken bedraagt resp. 100 en 50.
De aankoop van overheidsobligaties (100) en de verkoop van
schatkistpapier (50) door het bankwezen leidt tot de volgende journaalpost bij de handelsbanken:
overheidsobligaties
aan tegoeden bij centrale bank
aan schatkistpapier

100
50

(I)

50

Overeenkomstig als in II is geschied, kan worden afgeleid, dat de
aankoop van overheidsobligaties (100) door de niet-bancaire sector
voor het bankwezen tot de volgende journaalpost leidt:
crediteuren
aan tegoeden bij centrale bank

100
100

(2)

De journaalpost voor de niet-banken luidt:
overheidsobligaties
aan banktegoeden

100
100

( I a)

De verkoop van schatkistpapier ad 150 door de niet-banken heeft
analoog als in geval II de volgende journaalpost voor de banken
tot gevolg:
tegoeden bij centrale bank
aan crediteuren

(3)

De journaalpost voor de niet-banken luidt:
banktegoeden
aan schatkistpapier

150
150

(2a)

Samentrekking van de journaalposten (I), (2) en (3), geeft voor het
bankwezen de eindjournaalpost:
overheidsobligaties
aan schatkistpapier
aan crediteuren

100
50
50

Samentrekking van de journaalposten (r a) en (za) geeft voor de
niet-bancaire sector de eindjournaalpost:
overheidsobligaties
banktegoeden
aan schatkistpapier

100
50
150

De geldhoeveelheid en mogelijk ook de bestedingen zijn dus als
gevolg van de consolidatie direct met 50 toegenomen. De liquiditeit
van het bankwezen en de niet-bancaire sector is echter zodanig verminderd, dat de potentiele geldschepping met een veelvoud van
50 is afgenomen.
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat consolidatie
van de vlottende schuld de liquiditeitspositie van het bankwezen
en/of van de institutionele en individuele beleggers sterk aantast,
waardoor het gevaar van potentiele inflatie aanzienlijk wordt verminderd. Voorzover zich bij de consolidatie een directe vermeerdering van de geldhoeveelheid en eventueel de bestedingen zou
voordoen (dit is het geval als de verkoop van schatkistpapier door
de niet-bancaire sector groter is dan de aankoop van overheidsobligaties door deze sector), wordt deze overgecompenseerd door een
afname van de potentiele geldcreatie en inflatie. Terecht merkt de
Commission on Money and Credit, met betrekking tot de consolidatie
op, dat "even if total money expenditures are not reduced at once,
the momentum of expansion may be restrained. The potential economic consequences involved may be significant."!
Uit het bovenstaande volgt, dat de consolidatie als instrument
ter stabilisatie van de conjunctuur het best in de hausse kan geschieden, omdat ze dan anti-cyclisch werkt. Wel gaat de consolidatie in
de hausse met grot ere rentelasten voor de schatkist gepaard. De
vraag rijst in dit verband in hoeverre de overheid zich door deze
rentestijging moet laten weerhouden om de consolidatie in de hoogconjunctuur uit te voeren.
Zoals wij zagen is hetJoint Economic Committee een tegenstander van consolidatie in de hausse vanwege de hogere rentelast voor
de schatkist. Vermoedelijk houdt de waarde die hetJoint Economic
Committee hecht aan een laag rentepeil verband met de afkeer van
sociaal onrechtvaardig geachte verschuivingen in de inkomensverdeling. Hogere belastingen noodzakelijk om de additionele rentebetalingen te financieren gaan nl. gepaard met een inkomensoverdracht van belastingbetalers naar obligatiebezitters. De voorstanders van een lage rente zijn nu vermoedelijk bevreesd, dat de
overheidsobligaties voornamelijk geconcentreerd zijn in handen
van de genieters van hogere inkomens, zodat met name deze groepen van de renteverhoging zouden profiteren. Dit gevaar is echter
vermoedelijk niet groot. Zo wijst de Commission on Money and
Credit erop, dat vanwege de ruime verspreiding van de federale
schuld en het progressieve karakter van de federale belastingstructuur, het effect van de overdracht die met het betalen van interest
gepaard gaat, op de inkomensverdeling niet groot schijnt. Ook
BOSMAN wijst hierop. Deze auteur maakt ons ook nog opmerkzaam op
een ander punt, nl. dat als gevolg van het toenemende aandeel van
de overheidsschuld, dat door institutionele beleggers wordt gehouden,
1

Money and credit, report of the commission on money and credit, p.

104.

het voordeel van een hogere rente voor een belangrijk deel direct
of indirect ten goede komt aan de houders van spaargelden en pensioenaanspraken, onder wie de genieters van zeer hoge inkomens
slechts een kleine categorie vorrnen.!
Met BOSMAN en de Commission on Money and Credit zijn wij van
mening, dat het argument van een sociaal ongewenste wijziging in
de inkomensverdeling ons niet voldoende sterk lijkt om een verhoging van de rentevoet, wanneer die om monetaire redenen gewenst
zou zijn, af te wijzen. Onze eindconclusie is derhalve dat de consolidatie bij voorkeur in de hausse dient te geschieden.

SAMENVATTING

In dit hoofdstuk werd t.a.v. een drietal maatregelen - de selectieve
kredietcontrole, het verplicht doen opnemen van overheidspapier
in de dekking der banken en de open-markt-politiek - onderzocht
in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren tot een meer effectieve
monetaire politiek in de V.S.
T.a.v. de selectieve kredietcontrole werd geconcludeerd, dat deze
- vanwege de grote betekenis die de afbetalingskredieten voor het
conjunctuurverloop hebben - zeer belangrijke restrictieve effecten
teweeg kan brengen, mits ze niet geisoleerd maar gecombineerd met
andere monetaire controles wordt toegepast.
Vervolgens werd onderzocht of de effectiviteit van de globale
kredietcontrole zou kunnen worden vergroot door invoering van
het zgn. "security reserve proposal", het voorstel waarbij het overheidspapier in het bezit van de financiele instellingen als verplichte
dekking voor deze instellingen wordt voorgeschreven. De conclusie
luidde, dat de dekkingsverhoudingen der banken in de V.S. regionaal sterk uiteenlopen, zodat bij het invoeren van het "security reserve proposal" voor elk district andere dekkingsvoorschriften zouden moeten worden uitgevaardigd. Ofschoon hieraan bezwaren zijn
verbonden, achten wij het voordeel van een effectievere globale controle die door genoemde dekkingsvoorschriften kan worden verkregen zo groot, dat wij van mening zijn, dat toepassing van dit instrument van kredietcontrole voor de V.S. aanbeveling verdient.
Met betrekking tot de effectiviteit van de open-markt-politiek
werd geconcludeerd, dat deze effectiviteit kan worden vergroot
door de "bills only policy" op te geven en in plaats hiervan te opereren met langlopend materiaal. Hiertoe is een verlenging van de
1
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gemiddelde looptijd van de overheidsschuld noodzakelijk, welke kan
worden bereikt door consolidatie van de vlottende schuld. Vanwege
het liquiditeitsverkrappende
effect dient de consolidatie bij voorkeur in de hausse te geschieden.

HOOFDSTUK

KARTELPOLITIEK;

LOON-

VII

EN

PRI]SPOLITIEK

"Maar er is geen tekort aan potentitle kracht in Amerika. Het is maar zaak
die kracht hoger te activeren door het omstellen van de economische politick
op de eisen van de situatie. Dit is een pijnlijke operatie, die de onsterflijk
gewaande zekerheden van het ouderwetse kapitalisme en dan nog wel in
Amerikaanse stijl tot in het hart aantast en een goudgerande maatschappijaanschouwing op een akelige manier doet verbleken."
Libra, Europa's prealabele eis, in: de Tijd-Maasbode,

29 juni I962.

Uit de analyse in de eerste drie hoofdstukken is gebleken, dat de
gemiddelde jaarlijkse werkloosheid in de Verenigde Staten in de
jaren 1953 tim 1961 6 procent bedroeg zonder dat prijsstabiliteit
kon worden gerealiseerd. Tevens moest worden geconcludeerd, dat
monetaire maatregelen, hoe belangrijk en noodzakelijk ook, op zich
niet volstaan om simultaan volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit te verwezenlijken in een economie, die gekenmerkt wordt door
aanwezigheid van machtige pressiegroepen.1
Dit betekent derhalve dat in een zodanig economisch stelsel beide
doelstellingen slechts zullen kunnen worden verwezenlijkt via maatregelen, die erop gericht zijn de "market power" van de pressiegroepen te matigen. In het onderstaande zullen enige beschouwingen worden gewijd aan een tweetal vormen van economische politiek, die in principe tot een oplossing van het gesignaleerde probleem
kunnen bijdragen, nl. de kartelpolitiek en de loonpolitiek.

1 AsCHHEIM is van oordeel, dat de minimale werkloosheid noodzakelijk voor het
bereiken van een stabiel prijsniveau, dichter bij de 5 procent dan bij de 10 procent zalliggen. Dit moge waar zijn voor de periode welke ASCHHEIM analyseert
(1948-1954), maar of de conclusie ook opgaat voor de recentere periode (19541961) moet worden betwijfeld. Maar zelfs een werkloosheidspercentage van 5
procent impliceert een aanzienlijk offer in de vorm van een minder snelle toeneming van het nationaal produkt en de investeringen. Ook ASCHHEIM is kennelijk
deze mening toegedaan, getuige zijn opmerking, dat "private investment is crucial to the expansion of the American economy's productive capacity" en dat
"in an international context in which we should hardly want to compromise our
economy's growth potential, acceptance of a 5-percent unemployment margin

§

1 DE

KARTELPOLITIEK

De juridische basis voor de kartelpolitiek in de Verenigde Staten is
neergelegd in een tweetal wetten, nl. de Sherman Act van 1890
en de Clayton and Federal Trade Commission Act van 1914. De
Sherman Act verbiedt: (1) aIle contracten, combinaties of samenzweringen, die ten doel hebben de handel te beperken; (2) iedere
poging, die tot doel heeft een deel van de handel te monopoliseren.
In de wetgeving van 1914 werden bepaalde activiteiten die tot de
ontwikkeling van een monopolie aanleiding zouden kunnen geven,
verboden; met name werden bepaalde vormen van fusie verboden,
indien deze tot resultaat zoudenhebben, dat de concurrentie zou
verrninderen.
In de opinie van het Joint Economic Committee hebben beide
wetten een gunstige invloed gehad op de Amerikaanse economie,
inzoverre hierdoor open kartelvorming werd voorkomen, terwijl bedoelde wetgeving er ongetwijfeld toe heeft bijgedragen, dat de
ondernemers hun machtspositie niet ten volle hebben uitgebuit.!
Ook WHITNEY is de mening toegedaan, dat de antitrust politiek
in het algemeen concurrentiebevorderend heeft gewerkt. Aan de
hand van een historische analyse toont de auteur evenwel aan, dat
het in de meeste gevallen zeer moeilijk is om de invloed van de
antitrust politiek op de prijzen statistisch te isoleren. Dit geldt zowel voor situaties waarbij bepaalde grote ondernerningen werden
ontbonden als voor die waarbij kartelovereenkomsten werden teniet
gedaan. Op logische gronden acht de auteur het echter aannernelijk, dat de antitrust politiek op zich een prijsverlagend effect uitoefent. De machtspositie van vele Amerikaanse ondernemingen zou
vermoedelijk veel groter geweest zijn, indien er geen antitrust wetten waren geweest. Deze wetten vormen volgens de schrijver een
1 ZieJoint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, 1960, pp. 431-440.

for the sake of price-level stability is, to say the least, a questionable approach."
De door de auteur aan het eind van zijn artikel getrokken conclusie, dat " ... there is no basis in postwar experience to date for assuming the existence of a serious
conflict between full employment and price-level stability", is ons inziens dan
ook in strijd met zijn hierboven geciteerde opmerking. Uit de strekking van het
artikel blijkt, dat de auteur ingeval van een conflict tussen beide doelstellingen
opteert voor prijsstabiliteit ten koste van volledige werkgelegenheid en voldoende
economische groei. Zie J. AscHHElM, Price-level stability and employment act
objectives, in: Joint Economic Committee, Compendium on prices, economic
stability and growth, Washington, 1958, pp. 23-31.

reele barriere zowel tegen het ontstaan van extreme machtsposities
in de bedrijfstak als tegen kartelovereenkomsten. Uit het feit, dat
bepaalde grote ondernemingen, die ontbinding van hun concern in
het kader van de antitrust acties wisten te voorkomen, hun marktaandeel zagen achteruitgaan, concludeert WHITNEY,dat het verhinderen van prijsafspraken in de kartelpolitiek belangrijker is dan
het tegengaan van monopolies door ontbinding van ondernemingen.!
Minder vertrouwen in de effectiviteit van de antitrust politiek
2 Zij wijzen
heeft kennelijk het schrijversduo WATKINSen DIRLAM.
erop, dat de antitrustwetgeving de ontwikkeling van bepaalde ondernemerspraktijken heeft bevorderd, die de ondernemers in staat
stelden om aan de strenge bepalingen van deze wetgeving te ontsnappen. Als zodanig noemen de auteurs het "price-leadership",
waarvan zij menen, dat het in sterke mate is bevorderd als gevolg
van het groeiende bewustzijn onder de ondernemers, dat contractuele prijsafspraken sinds de invoering van de antitrustwetten niet
meer tot de mogelijkheden behoren. In de tweede plaats hebben de
ondernemers in het handelsmerk en de handelsnaam een mogelijkheid om een differentiatie aan te brengen tussen technisch identieke
goederen. Een dergelijke produktdifferentiatie stelt de ondernemer
in staat voor een beweerdelijk uniek artikel een prijs vast te stellen
betrekkelijk onafhankelijk van de prijzen, die gelden voor substitueerbare artikelen. Bovendien zijn de auteurs van mening, dat met
name de "consent decree" - een door bemiddeling van de rechter
gesloten overeenkomst tussen aanklager (overheid) en gedaagde
(overtreder van de antitrust wetten), die ten doel heeft gerechtelijke
procesvoering te voorkomen, een vorm van dading derhalve - heeft
geleid tot een verregaande en afkeurenswaardige bemoeienis van
de overheid met de bedrijfsvoering der ondernemingen in het algemeen en de prijspolitiek in het bijzonder. Hun conclusie luidt, dat
"in the interest of efficient adIninistration, and even more important, preservation of competition, it would seem the courts would
be better advised to accept, and the Antitrust Division to insist upon,
divestiture rather than elaborate control of pricing.">
HetJoint Economic Committee acht de toepassing van de kartel-

1 Zie SIMONN. WHITNEY, The influence
of the antitrust laws and related governmental policies on prices, in :Joint Economics Committee, Compendium on prices,
economic stability and growth, Washington,
1958, pp. 555-572.
2 MYRON W. WATKINSen JOEL B. DIRLAM, Government
policy, competition and
private pricing, in: Joint Economic Committee, compendium
on prices, economic stability and growth, 1958, pp. 513-527.
3 t.a.p. p. 527.
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wetgeving in het verleden nog weinig bevredigend. 1 De interpretatie van de kartelwetten door de gerechtshoven was vaak zodanig,
dat het praktisch onmogelijk was om uit te maken of al dan niet van
een overtreding van de wetten sprake was, terwijl vaak veel te laat
tot gerechtelijke vervolging werd overgegaan. Ook beschikt de
antitrust afdeling van het Departement van Justitie niet over voldoende financiele middelen om haar taak naar behoren te kunnen
vervullen. Met het oog op een effectievere antitrust politiek doet de
commissie de volgende aanbevelingen:
I. De begroting van de Antitrust Division client aanzienlijk te
worden uitgebreid. De Antitrust Division moet in staat worden gesteld zijn personeelsstaf aanzienlijk uit te breiden en salarissen uit te
betalen, die kunnen concurreren met die in de particuliere ondernemingen om te voorkomen dat voortdurend overheidspersoneel
afvloeit naar het bedrijfsleven.
2. Het bedrijfsleven moet worden verplicht aan de Antitrust
Division kennis te geven van voorgenomen fusies binnen een redelijke tijd voordat de fusie wordt geeffectueerd. Op deze wijze kan
de Division zich tijdig een oordeel vormen en tot actie overgaan,
indien zij van mening zou zijn, dat de voorgenomen fusie de concurrentie aanzienlijk zou verminderen.
3. De Antitrust Division moet in staat worden gesteld om de
ondernemingen onder strafsanctie te kunnen dwingen om de gewenste gegevens en cijfers over te leggen. De bestaande beperkingen
op dit punt belemmeren de Division in ernstige mate om haar
onderzoekingen effectief uit te voeren.
4. Een meer effectieve methode dient te worden ontwikkeld om
bedrijfstakken te kunnen aangrijpen, die een sterke monopoliegraad bezitten en waarin deze monopoliegraad niet wordt uitgebuit door openlijke, juridische overeenkomsten, maar door gecoordineerde en informele actie van de ondernemingen die tot de bedrijfstak behoren, waarbij elke ondernemer zich bij zijn actie bewust is van de reacties die deze zal uitlokken bij de andere ondernemers. Een dergelijke gecoordineerde parallelle actie kan de vorm
aannemen van price-leadership of bestaan uit gemeenschappelijke
distributie- of inkooppraktijken.
De commissie acht het daarom wenselijk voor het congres "to
make clear its intent that a record of consistent parallel policy, even
without evidence of collusion, combined with some degree of con-

1 Joint Economic Committee, Staff report on employment, growth and price
levels, pp. 432-436.
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centration of group market share, is a presumptive violation of the
Sherman Act." 1
Met betrekking tot punt 2 zouden wij willen opmerken, dat het
in de meeste gevaIlen praktisch onmogelijk zal zijn om kwantitatief
de voor- en nadelen van fusie tegen elkaar af te wegen. Als voordelen kunnen worden genoemd de grotere efficiency die het gevolg
is van grotere bedrijfseenheden, van gezamenlijke inkoop, van het
gezamenlijk verrichten van research e.d., alle factoren die kostprijsverlagend werken. Als nadeel van een toenemende bedrijfsconcentratie kan worden genoemd de mogelijke beperking van de concurrentie op de afzetmarkt. Ten aanzien van een door antitrust-rnaatregelen afgedwongen ontbinding van een bedrijf in meerdere ondernemingen gelden dezelfde bezwaren. Ook hier kan niet kwantitatief
worden aangegeven hoe ver men met de ontbinding moet gaan,
opdat de voordelen van een toegenomen concurrentie op de afzetmarkt (als gevolg van het opereren van meerdere ondernemingen)
niet worden overgecompenseerd door de nadelen van een geringere
bedrijfsefficiency.
Wat punt 4 aangaat, is het ons niet duidelijk, dat bedoelde verklaringen door het Congres een preventieve werking op genoemde
ondernemerspraktijken zouden hebben, zolang niet de Antitrust
Division openlijk haar instemming met deze Congresverklaringen
betuigt, maar ook in het laatste geval is het de rechter, die uiteindelijk zal moeten uitmaken of van een overtreding van de antitrustwetten sprake is."
Concluderend zouden wij willen stellen, dat de antitrustpolitiek
- hoe noodzakelijk ook - niet voldoende effectief is voor het handhaven van de monetaire stabiliteit. Enerzijds kunnen de bepalingen
van de kartelwetgeving, die tot strekking hebben formele prijsafspraken en open kartelvorming tegen te gaan, worden gefrustreerd door informele prijsafspraken; anderzijds kan de wetgeving
wat het tegengaan van fusies en het ontbinden van ondernemingen
betreft, niet krachtig worden toegepast, omdat de voor- en nadelen
van een dergelijke politiek voor de prijsstabiliteit niet kwantitatief
tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
KREPS3 zoekt in dit verband naar aanvuIlende maatregelen, die
Joint Economic Committee, Staff report, p. 434.
WHITNEY (in het reeds vermelde artikel) is van oordeel, dat onder de huidige
wetgeving niet tegen het "price-leadership" kan worden opgetreden, tenzij een
dergelijk "price-leadership" steunt op een contractuele overeenkomst.
S TH.J. KREps, An evalution of antitrust policy: its relation to economic growth,
full employment and prices, study paper no. 22, prepared for consideration bij
the Joint Economic Committee, 30 jan. 1960.
1
2
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de antitrustpolitiek moeten versterken. De auteur wijst erop, dat
"competition in laxity among charter-mongering (handeIsvergunning verlenende) States has resulted in granting many corporations
excessive legal powers to be exercised in areas far beyond State
control."! Om tot een oplossing te geraken "Federal charters or
supplementary licenses to State charters may be needed for firms
engaged in interstate commerce, affirmatively to describe unreasonable market power, to clarify the legal from the illegal, to provide
incentives for voluntary spinoffs, and to prescribe definite penalties
including revocation of the license to operate, much in the way
licenses to drive motor vehicles are suspended or revoked in extreme
instances of irresponsible driving". 2
Senator 0' MAHONEY, die ook een voorstander is van de zojuist
genoemde maatregel, wijst erop, dat het grote gebrek van de antitrustwetten is "that in their present form they depend for their
effect upon active policing by Government agents. A law thus
framed is almost certain to be a nullity because it is impossible in a
country like this for Government ever to become so big that it can
watch all offenders, apprehend and punish them." 3 Dit bezwaar zou
zich niet voordoen bij de voorgestelde maatregel betreffende wijziging van het "corporate charter".
KREPS sluit zich bij dit oordeel aan: "The basic cure, the successful law", aldus KREPS, "is one that is automatic in its application,
that depends for results not upon the punishment it inflicts after
the fact but on the degree of respect it inspires in a prospective
violator when the violation is contemplated. Jail and fines are
penalties for individuals, not for large corporations. Loss of charter
or restriction of the powers granted them by the people might better
serve the zoth-century business." 4
Wij zouden ten aanzien van deze voorstellen het volgende willen
t.a.p. p. 45.
t.a.p. p. 45. Het voorstel van KREps werd al eerder gelanceerd, nl. in 1902 door
de Commission on Industrial Inquiry ("Final report of the industrial commission,
H. Doc. no. 380, 57th cong., 1St sess., government printing office, Washington,
D.C., 1902), vervolgens door de Presidenten ROOSEVELT(Theodore) en TAFT
("Messages and papers of the Presidents", vol. 15. pp. 7449-7458), de TNEC
("Final report and recommendations of the Temporary National Economic
Committee", S. Doc. no. 35, 77th cong., rst sess., government printing office,
Washington, D.C., 1941, pp. 28--29), senator O'MAHONEY (zie voetnoot 3) en
de Brookings Institution ("Government and economic life", the Brookings Institution, Washington, D.C., 1939, vol. I, pp. 78--80).
3 Radio speech over de NBC "A preliminary
report of the Monopoly Committee" (als voorzitter van de TNEc), 25 juli 1939, geciteerd door KREps in de
reeds genoemde studie, p. 20.
4 t.a.p. p. 20.
1

2

opmerken: het intrekken of herroepen van handelsvergunningen
door de federale overheid is een effectief, maar o.i. wel wat drastisch
middel. De parallel die KREPS hier trekt met het intrekken van rijbewijzen doet vreemd aan. Hoe lang zal men de licentie van de
onderneming intrekken? Een rijbewijs kan men gedurende vrij
lange tijd (desnoods enige jaren) intrekken. Indien een onderneming voor enige jaren op non-aetief zou worden gesteld, betekent
dit voor haar de ondergang. Anders dan bij het rijbewijs kan men
dan niet meer door wederuitreiking van de licentie de overtreder
aan het (economisch) verkeer laten deelnemen. Bovendien zijn bij
de gewone verkeersregels de normen, waaraan men zich dient te
houden, in het algemeen vrij duidelijk en nauwkeurig te omschrijyen. Het vaststellen van norm en voor het economisch verkeer levert
echter heel wat meer moeilijkheden op. Met behulp van welke
criteria zal men kunnen vaststellen of van "misbruik van machtsposities" sprake is? Verder zal moeten worden gecontroleerd of
de onderneming de in het charter omschreven en verleende bevoegdheden niet overtreedt, een controle die niet minder intensief is
dan die welke betrekking heeft op de naleving van de bepalingen
der antitrustwetten. Ook wat dit betreft zijn de besproken maatregelen, ons inziens, niet superieur aan de huidige antitrustpolitiek.
Van de door KREPS c.s. gelanceerde voorstellen zijn wij dan ook
geen voorstander. Wel verdient het ons inziens aanbeveling de
antikartelpolitiek - behalve door de financiele overheidspolitiek en
monetaire politiek - te ondersteunen met loon- en prijspolitieke
maatregelen, vraagstukken waarop in de volgende paragrafen
nader zal worden ingegaan.
In het rapport van het Joint Economic Committee wordt de
vraag gesteld of het wenselijk zou zijn de antitrust wetten ook van
toepassing te verklaren op de vakverenigingen.! De commissie
meent deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden en motiveert haar opvatting als volgt: de meest fundamentele moeilijkheid
voor het toepassen van de antitrust wetten op de arbeidsmarkt is
1 In de beginperiode van de antitrustwetgeving
(1890-1914) zijn op grond van
de Sherman Act herhaaldelijk processen gevoerd tegen de vakbonden. De in
1914 uitgevaardigde Clayton Act maakte hieraan een einde. Sectie 6 van de
Clayton wet verklaart dat "the labor of a human being is not a commodity or
article of commerce". Verder wordt in deze wet bepaald dat "nothing contained
in the antitrust laws shall be construed to forbid the existence and operation of
labor unions or to forbid or restrain individual members of such organisations
from lawfully carrying out the legitimate objects thereof; nor shall such organizations, or the members thereof, be held or construed to be illegal combinations
or conspiracies in restraint of trade under the antitrust laws"; geciteerd door
TH. J. KREPS in reeds genoemde studie op p. 32.
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gelegen in het feit, dat een dergelijke maatregel rechtstreeks zou
indruisen tegen het vakverenigingswezen en het systeem van de
collectieve loononderhandelingen zelf. De vakverenigingen werden
juist in het leven geroepen om de ongebreidelde concurrentie op de
arbeidsmarkt te beperken en de filosofie, welke de overheidspolitiek
ten aanzien van de collectieve loononderhandelingen steeds heeft
beheerst, is, dat vakverenigingen per se wenselijk zijn, aangezien
volledige mededinging op de arbeidsmarkt de individuele werknemer in een groot nadeel zou plaatsen vis-a-vis de werkgever. Dit
neemt niet weg, dat er bepaalde vakverenigingspraktijken zijn, die
als een overtreding van de antitrustwetten dienen te worden aangemerkt. Indien de vakvereniging bijv. tracht invloed uit te oefenen
op de verkoopprijs der produkten door directe afspraken met de
producent, dan moet een dergelijke afspraak ongetwijfeld als onwettig en als zijnde in strijd met de antitrustpolitiek worden beschouwd. Bovendien zijn verscheidene andere activiteiten van de
vakvereniging verboden of aan band en gelegd door de Taft-Hartley
en Landrum-Griffinwetten. De belangrijkste beperkingen, die door
genoemde wetten werden opgelegd, zijn die met betrekking tot de
"closed shop" en de "secondary boycott";" Een feit blijft echter
dat deze restricties niet voldoende zijn in de meerderheid der gevallen waarin van een excessieve macht van de vakverenigingen sprake
is. Bijgevolg zijn in de Verenigde Staten een tweetal aanbevelingen
voor een meer directe aanpak van het probleem van de vakverenigingsmacht gedaan, nl. om bedrijfstaksgewijze collectieve loononderhandelingen onwettig te verklaren en deelneming aan loononderhandelingen door afgevaardigden van de "national union"
bij de wet te verbieden. Van bedrijfstaksgewijze loononderhandelingen is sprake indien tegelijkertijd voor alle tot de bedrijfstak
behorende ondernemingen en werknemers een collectief contract
wordt afgesloten. In feite zijn er maar weinig bedrijfstakken in de
Verenigde Staten waar deze vorm van onderhandelen voorkomt
1 Onder de "closed shop" wordt verstaan een contract, waarbij de werkgever
zich verplicht slechts leden van de vakbond als werknemer te accepteren. Door
middel van dergelijke contracten kan de vakvereniging in sommige gevallen het
arbeidsaanbod volkomen beheersen. De"secondary boycott" is een middel dat door
de vakbond werd toegepast ingeval de ondernemer weigerde om de "closed shop"
te accepteren; men trachtte dan de onderneming te dwingen door stakingen bij
leveranciers en afnemers van het betreffende bedrijf; de afnemer van de onder
druk gezette onderneming weigert bijv. om met materialen te werken, die niet
voorzien zijn van een union-label. Bij de Taft-Hartley Wet van 1947 werd het
"closed shop"-contract verboden. De hier gegeven omschrijving en het voorbeeld
werden door ons ontleend aan W. ALBEDA, Vakbeweging en maatschappij, pp.
91 en 92.

- de spoorwegen, de staalindustrie en de steenkolenindustrie zijn de
be1angrijkste bedrijfstakken, waarin collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. In de meerderheid der bedrijfstakken
worden de loononderhandelingen per onderneming gevoerd tussen
de werkgever en de afgevaardigden van de locale, c.q. nationale
vakvereniging in de desbetreffende onderneming. Volgens de leden
van het Joint Economic Committee bestaat er geen enke1e aanwijzing, dat laatstgenoemde loononderhandelingen in gematigder
loonsverhogingen zouden resulteren dan de bedrijfstaksgewijze onderhande1ingen. Volgens de commissie hebben de bedrijfstaksgewijze onderhandelingen ge1eid tot een ontwikkeling waarbij eerder
de macht van de werkgever dan die van de vakvereniging werd versterkt. De commissie concludeert dan ook, dat het e1imineren van de
bedrijfstaksgewijze onderhandelingen geen oplossing voor het geste1de probleem kan bieden.
Ret voorstel om de invloed van de nationale vakbond bij de loononderhande1ingen te beperken of te elimineren, is gebaseerd op de
premisse, dat de nationale vakbond een grotere opwaartse druk op
het loonniveau (en daarmede op het prijsniveau) zou uitoefenen
dan de locale vakbond, zodat in het laatste geval de inflatoire druk
dienovereenkomstig geringer zou zijn. Ook dit acht de commissie
een twijfelachtige premisse; het is heel goed moge1ijk, dat in veel
gevallen zich juist het omgekeerde voordoet. De sterkste vakverenigingen, die de grootste loonsverhogingen weten af te dwingen, zijn
niet ze1den die, waar de primaire verantwoordelijkheid voor de
loononderhandelingen berust bij de locale vakbond en waar de
nation ale vakvereniging praktisch geen rol speelt in het onderhandelingsproces; de vakbonden in de bouwnijverheid vormen hiervan een sprekend voorbeeld. Van groter belang is echter het feit,
dat de locale vakbond in het algemeen veel aggressiever optreedt
in het gevecht om loonsverhogingen dan de vertegenwoordigers
van de nationale bonden. De verklaring, die de commissie hiervoor
geeft, is, dat "in general, national officers are more insulated from
the internal political pressures of the membership and are more
able to understand the broader economic problems of the industry.
Local union bargaining, therefore, could create an atmosphere of
interlocal rivalry which would accentuate rather than reduce the
pressure for wage increases."! De conclusie van de commissie luidt
dan ook, dat een benadering van het probleem van de machtspositie der vakverenigingen op de arbeidsmarkt vanuit de antitrustwetgeving niet uitvoerbaar, noch wenselijk is en dat een dergeJijke be1

t.a.p. p. 436.
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naderingswijze meer problemen zou scheppen dan oplossen. Niettemin mag van een meer rigoureuze toepassing van de antitrustwetten ten aanzien van de markt voor eindprodukten, evenals van een
verlaging van de invoerrechten, een matigende - zij het indirect invloed op de looneisen worden verwacht. In hoofdstuk III werd
aangetoond, dat met name de lonen in de zgn. sleutelbedrijfstakken
in belangrijke mate worden bepaald door het niveau van de winsten
en de intensiteit van de concurrentie in de desbetreffende bedrijfstak. (Hoe sterker de concurrentie op de markt voor eindprodukten
hoe geringer ceteris paribus de loonsverhoging.) Dus zowel de rentabiliteit van de bedrijfstak, c.q. onderneming, als de marktvorm
voor het eindprodukt zijn belangrijke deterrninanten voor het 100npeil. Het ligt derhalve in de lijn der verwachting, dat bevordering
van de concurrentie door kartelwetgeving en door verlaging der
invoerrechten een matigend effect op de loonontwikkeling zal uitoefenen.

§

2 DE

LOONPOLITIEK

In het onderstaande zullen wij de ideeen en suggesties van LERNER
inzake de opzet van een nieuw loonsysteem in de V.S. bespreken.
LERNERS opvattingen vertonen veel overeenkomst met die welke zijn
vervat in het door de S.E.R. in Nederland injuli 1962 uitgebrachte
advies inzake een nieuw systeem van loonvonning. Het is dan ook
interessant beide opvattingen te bespreken en te vergelijken. Dit
zal voor ons tevens aanleiding zijn om onze opvattingen over de
positie en de functie van de vakbeweging weer te geven.
LERNER 1 begint zijn beschouwingen met het aangeven van het
onderscheid tussen een bestedingsinflatie en een beloningsinflatie,
door hem resp. met de termen "buyers' inflation" en "sellers' inflation" aangeduid. Nu hebben wij in het eerste hoofdstuk uiteengezet, dat genoemde distinctie weinig zin heeft, indien het de bedoeling is de oorzaken van het inflatieproces te traceren, aangezien
deze oorzaken noch conceptueel, noch empirisch kunnen worden
geisoleerd. Deze uitspraak werd echter tevens gemitigeerd door de
toevoeging, dat het onderscheid tussen beide inflatietypen vanuit het
gezichtspunt van de economische politiek wel degelijk betekenis
heeft. De betekenis van het onderscheid is in dit verb and hierin gelegen, dat hierdoor duidelijk werd, dat in een economie die geken1 A. P. LERNER,
Inflationary depression and the regulation of administered
prices, in: Joint Economic Committee, Compendium on prices, economic stability and growth, 1958, pp. 257-268.

merkt wordt door het verschijnsel van "administered prices" en
pressiegroepen inflatie en werkloosheid zich tegelijkertijd kunnen
voordoen en dat een dergelijke situatie niet adequaat door de traditionele monetaire en fiscale instrumenten kan worden bestreden.
Dit op het eerste gezicht merkwaardige verschijnsel nu, dat de inflatie in het ene geval gepaard gaat met overfull employment en in
het andere geval met een depressieve situatie, vraagt om een nadere
verklaring, waarbij het onderscheid in inflatietypen "for expository
reasons", als denkconstructie derhalve, goede diensten kan bewijzen.
Inflatie dan, in de zin van een stijgend prijsniveau, kan het gevolg
zijn van actie door de kopers of van de verkopers. In het eerste
geval, de bestedingsinflatie, trachten de kopers door hogere bestedingen bij de gegeven prijzen meer goederen te kopen dan het
beschikbare aanbod toelaat; dit vraagexcedent drijft de prijzen omhoog totdat vraag en aanbod weer met elkaar in evenwicht zijn.
De markt is dan geruimd en iedere koper kan in de nieuwe situatie
evenveel kopen als in de oude situatie, zij het tegen hogere prijzen.
Voorwaarde voor een nieuw evenwicht is uiteraard dat de uitbreiding van de geldhoeveelheid binnen de perken wordt gehouden;
in dit geval zal een in verhouding tot de transactiegeldhoeveelheid
te hoog prijsniveau tot een beperking van de aankopen en tot toenemende verkopen leiden om de transactiekassen weer op peil te
brengen, waardoor het inflatoire proces tot stilstand komt. Een
continue uitbreiding van de geldhoeveelheid echter schept mogelijkheden voor een permanente inflatie. Volgens LERNER zijn wij
zo vertrouwd geraakt met dit type van de bestedingsinflatie, dat
wij geneigd zijn om aan te nemen, dat dit de enige mogelijkheid tot
inflatie vormt. Deze eenzijdige aandacht voor de bestedingsinflatie
heeft er toe geleid, dat de economist en het inflatiebegrip, een toestand van stijgende prijzen, gingen identificeren met een excessieve
vraag. Prijsstijging behoeft echter niet steeds door excessieve vraag
te worden veroorzaakt. De prijzen kunnen ook stijgen onder de
druk van de verkopers die doorgaan met prijsverhogingen zelfs indien zij geconfronteerd worden met een minder gunstige vraagsituatie. Aangezien een dergelijke inflatie zijn oorsprong heeft in
te hoge, niet door de produktiviteitsstijging gemotiveerde, beloningen der produktiefactoren, spreekt men wel van beloningsinflatie,
terwijl in de anglo-amerikaanse literatuur vaak van "sellers' inflation" wordt gesproken ter aanduiding van het feit, dat genoemde
inflatiesoort aangrijpt aan de verkoopzijde van het produktieproces.
Deze beloningsinflatie hangt nauw samen met het verschijnsel der
zgn. "administered prices", waaronder dient te worden verstaan
het vermogen van machtige pressiegroepen, met name de vakver-

enigingen en de oligopolistische ondernemingen om min of meer
onafhankelijk van de economische situatie, a.h.w. "by decree", de
Ionen, resp. prijzen te verhogen. In het traditionele model van de
volledige mededinging stijgen of dalen de prijzen onder invloed van
anonieme marktkrachten. Zij stijgen, wanneer bij het bestaande
prijsniveau de vraag naar goederen het aanbod overtreft. Niet dat
de producenten, die de gestegen vraag waarnemen, besluiten om hun
prijzen te verhogen; eerder is het zo, dat het mechanisme van een
"volkomen markt" automatisch de prijzen opstuwt tot een niveau,
waarop er weer evenwicht is tussen vraag en aanbod. De verkopers
in dit model vragen geen hogere prijzen; zij krijgen deze. Hetzelfde
geschiedt in het model van de volledige mededinging op de arbeidsmarkt; wanneer de vraag naar arbeid toeneemt, dan vragen de
arbeiders niet om hogere lonen, maar zij krijgen deze eenvoudig
als gevolg van de toegenomen concurrentie onder de ondernemers
om meer arbeiders. In een groot deel van onze huidige economie
evenwel stijgen prijzen en lonen niet als door een onzichtbare hand,
maar worden zij verhoogd door formele en expliciete beleidsbeslissingen. Prijzen en lonen zijn actieparameter van de ondernemer,
resp. vakbond geworden.
Het verschijnsel van de "administered prices" berust uiteraard
op de macht om de concurrentie te beperken. De institutionele ontwikkelingen die tot deze machtsvorming hebben geleid, zijn, aan de
zijde van de arbeidsmarkt, het ontstaan en de groei van de vakbeweging; wat de machtsconcentratie aan de kant van de ondernemers betreft, zij gewezen op de monopolies, oligopolies, kartels
en trusts. Door het uitoefenen van economische macht kunnen de
beloningen dus worden opgevoerd boven hetgeen de produktiviteitsstijging toelaat, waardoor kosten en prijzen stijgen. "Deze druk
op kosten en prijzen", zegt ANDRIESSEN, "dwingt als het ware geldcreatie af, zodat de causale relatie in het inflatieproces wordt omgekeerd: de prijsstijging is niet langer een gevolg, doch een zelfstandige oorzaak." 1
Sommige auteurs zijn van mening, dat de beloningsinflatie afdoende met monetaire en fiscale instrumenten kan worden bestreden. Zij betogen, dat een weigering van de monetaire autoriteiten om de beloningsinflatie door een expansie van de geldhoeveelheid te "ratificeren" tot werkloosheid zal leiden, waardoor de pressiegroepen hun eisen zullen matigen. LERNER is evenwel van mening, dat een uitsluitende toepassing van de orthodoxe monetaire
1 J. E. ANnRIESSEN, Stabiliteit en groei: Controversen in de Amerikaanse econornische politiek, E.S.B., febr. 1961.

en fiscale instrumenten geen oplossing biedt voor het probleem van
de beloningsinftatie. In de eerste plaats, zo betoogt hij, kan een
restrictieve monetaire politiek niet voorkomen, dat de bestedingen
toenemen. De motivering die LERNERhiervoor geeft, luidt, dat
" ... the policy of holding the money supply constant is essentially
a kind of monetary policy and we may be in the Keynesian special
case where monetary policy is not effective. That we are at the
present time in such a situation is suggested by the fact that, while
the supply of money has been held fairly stable in recent years, the
volume of expenditures has continually increased. Another way of
expressing this, which is more common perhaps because it sounds
like an explanation, is to say that the velocity of circulation has
increased and that this has frustrated the restrictive monetary
policy." 1 In hoofdstuk V hebben wij uitvoerig aandacht geschonken
aan de verschillende wijzen waarop de omloopsnelheid tijdens een
periode van kredietschaarste kan toenemen. Hierbij werd betoogd,
dat een grotere omloopsnelheid bij constante geldhoeveelheid
slechts tijdelijk de monetaire politiek kan frustreren. Zodra immers
de "idle balances" zijn verbruikt, zullen de bestedingen bij constante geldhoeveelheid niet meer kunnen toenemen en gaan de
monetaire maatregelen effect sorteren, hetgeen LERNERook toegeeft. Wel zal uiteraard het effect van een stabilisatie van de geldhoeveelheid bij een toegenomen omloopsnelheid eerst na een zekere
"time lag" voelbaar worden. Deze vertraging kan echter worden
geelimineerd door de grotere omloopsnelheid direct door een dienovereenkomstige contractie van de geldhoeveelheid te compenseren.
De monetaire politiek is in de huidige omstandigheden van relatieve
kapitaalschaarste, o.i., wel degelijk effectief en wel in beide richtingen. Verder is het gebruikelijk de term Keynesiaans te reserveren
voor een situatie van absolute kapitaalovervloed, waarin het niet
mogelijk is om door geldverruimende maatregelen de economische
activiteit te stimuleren. Het is geen usance om een situatie van een
ineffectieve geldverkrappende politiek met de term Keynesiaans
aan te duiden, zoals LERNERdoet.
Lerner betoogt verder, dat er natuurlijk een grens is gesteld aan
de toeneming van de bestedingen bij constante geldhoeveelheid en
ingeval van een bestedingsinftatie zou het bereiken van deze grens
- d. w.z. het moment waarop de omloopsnleheid niet langer toeneemt - tevens het einde van de inflatie betekenen. Ingeval van
een beloningsinftatie echter blijven de prijzen stijgen, ook indien
de "idle balances" zijn uitgeput en de nominale bestedingen niet
1

t.a.p. p. 264.

meer kunnen toenemen. De prijsstijging leidt dan tot een daling van
de reele bestedingen en van de werkgelegenheid, totdat de institutionele krachten, die de prijsverhoging in het leven hebben geroepen,
zijn overwonnen. De vraag rijst derhalve: hoe sterk zijn deze instituties? m.a.w. hoe groot moet de werkloosheid zijn, opdat de
pressiegroepen van hun macht tot prijsverhoging geen gebruik
maken en in hoeverre zijn de monetaire autoriteiten bereid en in
staat om deze voor de monetaire stabiliteit noodzakelijke werkloosheid te effectueren? In overeenstemming met onze bevindingen in
hoofdstuk III, merkt LERNER op, dat "the continuing increase in
wages and prices in the present depression (1957-1958) would be
some indication that it would require quite a severe and prolonged
depression to change people's notions of what is the proper development of wage rates and of the corresponding prices, since the right
of wages to increase goes together with the right of profits not to
fall. It would take perhaps an even more severe level of unemployment to destroy the power of labor to force (by strikes) the wage
increases on more reluctant employers ... " 1
Bij een beloningsinflatie kunnen prijsstijging en werkloosheid dus
samengaan. LERNER typeert een dergelijke toestand heel treffend
met de term "inflationary depression".
De beloningsinflatie kan ook van de "administered sector" naar
de "competitive sector" overslaan. LERNER beschrijft dit "contagion process" als volgt: een loon- en prijsstijging in de "administered" sector, die niet gevolgd wordt in de "competitive" sector,
wijzigt de bestedingsstructuur ten gunste van laatstgenoemde bedrijfstak. Er is dan een tekortschietende vraag in de "beheerste"
sector en een excessieve vraag in de concurrerende sector.> Ret
resultaat is werkloosheid in eerstgenoemde bedrijfstak, die vanwege
de starheid van Ionen en prijzen in benedenwaartse richting een
hardnekkig karakter heeft, zolang de geldhoeveelheid niet wordt
uitgebreid. Pogingen om door middel van een contractie van de
bestedingen de prijsstijging tot stilstand te brengen, vergroten
de werkloosheid in de "beheerste" sector, terwijl de excessieve
vraag in de concurrerende sector door de restrictieve maatregelen
t.a.p. p. 264.
Of de vraag in de "competitive" sector zal toenemen, is uiteraard afhankelijk
van de relatieve grootte van het inkomenseffect en substitutie-effect. LERNER
neemt blijkbaar aan, dat het substitutie-effect sterker is dan het inkomenseffect.
Deze vereenvoudigende veronderstelling tast evenwel zijn conclusies niet essentieel aan. Waar het om gaat in LERNERS betoog is, dat macro-economisch een
prijsstijging in het leven wordt geroepen, die tot een zo sterke monetaire werkloosheid leidt, dat de monetaire autoriteiten zich genoodzaakt zien deze door een
uitbreiding van de geldhoeveelheid te cureren.
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wordt verminderd of weggenomen. Er wordt dan druk uitgeoefend
op de overheid om door bestedingsverruimende maatregelen de
depressie te bestrijden. Indien de overheid hiertoe overgaat, wordt
de prijsstijging in beide sectoren door een bestedingsinflatie gesanctioneerd. Naarmate de economische subjecten aan het hier beschreven proces gewend raken, aldus LERNER, zullen zij loon- en
prijsverhogingen in de strategische bedrijfstakken beschouwen als
een sein van een op handen zijnde algemene prijsstijging. De concurrerende sectoren zullen dan niet met hun loon- en prijsverhoging
wachten totdat er een excessieve vraag is, maar anticiperend op
deze vraag reeds eerder tot genoetnde verhogingen overgaan.
Ofschoon LERNERS theorie - zoals iedere theorie - een stylering
van de werkelijkheid inhoudt, is zij in overeenstemming met de
resultaten van het door het Joint Economic Committee verrichte
empirisch onderzoek, dat in hoofdstuk III werd besproken. In dit
hoofdstuk werd gewezen op de strategische betekenis van de vakverenigingen en ondernemingen in bepaalde oligopolistische bedrijfstakken voor de macro-economische loon- en prijsvorming in
de Verenigde Staten. In deze bedrijfstakken komen loonsverhogingen tot stand, die minstens gelijk zijn aan de specifieke produktiviteitsstijging van deze sectoren, m.a.w. de vakverenigingen buiten de
specifieke mogelijkheden van deze branches volledig uit, zonder acht
te slaan op de macro-economische repercussies van hun eisen. Deze
loonsverhogingen zullen met name in de hausse worden nagebootst
in andere bedrijfstakken, die gekenmerkt worden door een geringere
toeneming van de arbeidsproduktiviteit. Ret afstemmen van de
loonsverhogingen in de strategische bedrijfstakken op de specifieke
mogelijkheden van deze branches leidt derhalve in combinatie
met het verschijnsel van "wage-leadership" tot een macro-economische loonstijging die groter is dan de toeneming van de macroeconomische arbeidsproduktiviteit. Ret gevolg is een beloningsinflatie, die bij een restrictieve monetaire politiek tot werkloosheid
leidt. Voorzover de minder produktieve sectoren niet in staat zijn
de loonsverhogingen in de "sleutel" -bedrijfstakken te volgen - hetgeen bijv. in de recessie het geval kan zijn - wordt de loonstructuur
scheef getrokken en kan geen optimale allocatie van produktiefactoren worden verwezenlijkt. Uit het door het Joint Economic
Committee ingestelde empirisch onderzoek is komen vast te staan,
dat de pressiegroepen in de Verenigde Staten zo machtig zijn, dat
monetaire stabiliteit in de Amerikaanse economie slechts kan worden
verkregen door het prijsgeven van de doelstelling van volledige
werkgelegenheid in een mate, die sociaal en economisch niet aanvaardbaar is.

De belangrijke conclusie die uit dit alles kan worden getrokken,
is, dat ook in een economisch stelsel met vrije loon- en prijsvorrning,
dat echter tevens gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van
machtige pressiegroepen, een gedifferentieerde loonvorming tot ontwikkeling kan komen; onder een dergelijke loonvorming is het
dilemma werkloosheid of inflatie onontkoombaar. In dit verband
kan een interessante parallel getrokken worden tussen het huidige
loonstelsel van de V.S. en dat van Nederland in de periode 19591962. Het systeem van loonvorming in de Verenigde Staten vertoont grote overeenkomst met het loonstelsel dat in Nederland in
de periode 1959-1962 heeft gegolden, dat immers als een bepaalde
variant van de gedifferentieerde Ioonpolitiek moet worden beschouwd. De verschillen tussen de beide stelsels zijn hoofdzakelijk
van institutionele aard: in Nederland heeft men in 1959 in het
kader van het loonpolitieke beleid de gedifferentieerde loonvorming expliciet van overheidswege ingevoerd; in de Verenigde
Staten is deze wijze van Ioonvorming spontaan, a.h.w. "van onderaf", uit het vrije spel van de maatschappelijke krachten ontstaan.
Beide landen staan resp. stonden voor een identiek probleern, nl.
hoe het principe van een zo vrij mogelijk systeem van loon- en
prijsvorming - dat gewenst is om de allocatie van produktiefactoren
niet te verstoren - in overeenstemming kan worden gebracht met de
macro-econornische doelstellingen van volledige werkgelegenheid,
voldoende groei en monetaire stabiliteit. Moest in Nederland de
oplossing worden gezocht in een grotere vrijheid voor het bedrijfsleven inzake lonen en prijzen, in de Verenigde Staten dien t - daar
gebleken is, dat daar volledige vrijheid inzake lonen en prijzen vanwege de macht der pressiegroepen tot een Ioonchaos leidt - de invloed van de pressiegroepen op de loon- en prijsvorrning te worden
gematigd.
Een dergelijke institutionele ombuiging van de Ioon- en prijsvorming in de Verenigde Staten, die consistent mag worden geacht met
de hierboven vermelde macro-econornische desiderata, kan volgens
LERNER worden verkregen door het "van boven af" verstrekken van
richtlijnen inzake lonen en prijzen. De functie van deze richtlijnen
moet volgens de auteur zijn "to prevent restrictive prices or wages
from being administered'L! Restrictieve prijzen en lonen worden
hierbij door de schrijver als voIgt gedefinieerd: "A restrictive price
is one that results in the demand for a product falling below capacity
output. A restrictive wage is one that results in less than full employment in the specific labor market to which it applies." 2
1
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t.a.p. p. 267.
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De richtlijnen, die door de "regulatory body" worden uitgevaardigd, moeten volgens LERNER het volgende behelzen:
I. Ben verhoging van de "beheerste" prijzen is slechts toegestaan, indien op volle capaciteit wordt geproduceerd. Dergelijke
prijsverhogingen dienen niet achterwege te blijven, indien de
winsten hoog mochten zijn.
2. Indien niet op volledige capaciteit wordt gewerkt, moeten
de "beheerste" prijzen worden verlaagd. Prijsverlagingen mogen
niet achterwege blijven op grond van een eventuele ongunstige
rentabiliteit, zolang de prijs minimaal de variabele kosten dekt.
3· De lonen moe ten gemiddeld worden verhoogd overeenkomstig
de gemiddelde (macro-economische) stijging van de arbeidsproduktiviteit.
4· Indien de arbeidsmarkt in een bedrijfstak gekenmerkt wordt
door arbeidsschaarste - indien bijv. het werkloosheidspercentage in
de branche minder dan de helft bedraagt van het nationale werkloosheidspercentage - mag in deze bedrijfstak een procentuele loonsverhoging worden gegeven, die naar boven afwijkt van het macroeconomisch stijgingspercentage van de arbeidsproduktiviteit.
5· Ben geringere procentuele loonsverhoging dan het stijgingspercentage van de nationale arbeidsproduktiviteit bedraagt, is
echter geboden in die gevallen waarin het werkloosheidspercentage
hoger is dan het macro-econornisch gemiddelde.
Van deze voorstellen zegt LERNER zelf uitdrukkelijk, dat het hier
niet een volledig uitgewerkte oplossing betreft die gereed zou zijn
voor onmiddellijke toepassing. Niettemin is het interessant de suggesties van LERNER te vergelijken met het recentelijk door de S.B.R.
in Nederland uitgebrachte advies inzake het systeem van loonvorming.> Beide voorstellen hebben o.i. belangrijke overeenkomsten.
Beide adviezen achten de ontwikkeling van de macro-econornische
arbeidsproduktiviteit een belangrijk richtsnoer ten aanzien van de
totale toelaatbare loonkostenstijging.s Beide voorstellen stemmen
Sociaal-Economische Raad: Advies inzake het systeem van loonvorming,
18 juli 1962.
2 In zijn dissertatie heeft VAN DE KLUNDERT aangetoond,
dat de lonen kunnen
stijgen onder invloed van: I. een toenemende kapitaalrijkdom; 2. een autonome
produktiestijging als gevolg van de technische vooruitgang; 3. arbeidsbesparende
vindingen, voor zover de substitutie-elasticiteit groter is dan een, (Zie TH. V AN DE
KLUNDERT, Groei en Inkomensverdeling, p. 47.) Aangezien aan deze voorwaarden in de Westerse volkshuishoudingen in het algemeen is voldaan, zal hier regelmatig loonstijging mogelijk zijn. Of de macro-econornische loonstijging meer
of minder moet bedragen dan de toeneming van de arbeidsproduktiviteit is afhankelijk van de relatieve betekenis der drie genoemde groeifactoren en kan dus
vanuit theoretisch stand punt niet a priori worden bepaald. In onze analyse heb1

ook hierin overeen, dat de loonsverhogingen per bedrijfstak 0
onderneming naar boven of beneden kunnen afWijken van het
nationaal gemiddelde, afhankelijk van de werkgelegenheidssituatie
in de desbetreffende branche, c.q. onderneming. Gemeenschappelijk is voorts de gedachte, dat tegenover prijsverhogingen prijsverlagingen dienen te staan ten behoeve van een stabiel gemiddeld
prijspeil en dat bij de beoordeling van prijsmutaties de vraagontwikkeling in de desbetreffende sector een belangrijke rol speelt. Het
verschil tussen de voorstellen van LERNER en die van de S.E.R.
betreft hoofdzakelijk de nadere uitwerking van de adviezen, waaraan door de S.E.R. meer aandacht wordt besteed dan door LERNER. ZO wordt het in het S.E.R.-rapport
gewenst geacht, dat ter
beoordeling van de macro-economische loonruimte niet alleen
wordt gelet op de groei van de arbeidsproduktiviteit, maar ook op
de graad van werkgelegenheid, de stand van de betalingsbalans en
de loonontwikkeling in het buitenland, waarbij dus de totale economische situatie maatstaf wordt voor de toelaatbare loonontwikkeling. Bovendien wordt in genoemd rapport benadrukt, dat prijsveranderingen niet alleen dienen te worden beoordeeld aan de
hand van de vraagsituatie in de bedrijfstak, maar dat hierbij tevens
aandacht moet worden geschonken aan de produktiviteitsontwikkeling in de desbetreffende branche. Een ander niet onbelangrijk
verschil is, dat aan de institutionele opzet van het nieuwe loonsysteem in het S.E.R.-advies ampele beschouwingen worden gewijd, terwijl LERNER zich niet uitlaat over de institutionele vorrngeving van het door hem voorgestane loonstelsel. Zo spreekt hij zich
er niet over uit, met welke bevoegdheden hij zijn "regulatory body"
wil bekleden, terwijl tevens in het duister blijft, hoe hij zich de

ben wij echter aangetoond, dat het ontbreken van een macro-economisch richtsnoer voor het loonbeleid ofwel tot een beloningsinftatie ofwel tot werkloosheid
of tot beide zalleiden. OJ. kan daarom een dergelijk richtsnoer niet worden gemist. Vandaar dat wij op operationele gronden een stijging van het macroeconomisch loonpeil overeenkomstig de toeneming van de arbeidsproduktiviteit
geoorloofd achten, mits deze norm flexibel wordt gehanteerd. Zou bijv. blijken,
dat het hanteren van deze norm een structureel te hoog of te laag loonpeil tot
gevolg heeft, - ten aanzien waarvan structurele arbeidsoverschotten, resp. tekorten een indicatie kunnen geven - dan is het o.i. gewenst de norm te herzien, Dit is,
als wij het goed zien, ook de oplossing die gekozen is door de S.E.R. in zijn advies
inzake het systeem van loonvorming. In het rapport van de S.E.R. wordt naast
het verloop van de nationale arbeidsproduktiviteit o.m. als belangrijk richtsnoer
voor de mogelijk geachte totale loonkostenstijging genoemd "eventuele verschuivingen in de onderlinge verhouding van de verschillende produktiefactoren". Zie
S.E.R.-advies inzake het systeem van loonvorming, p. II.

samenstelling en opbouw van dit lichaam denkt. Onbegrijpelijk
is deze omissie overigens niet; de problemen inzake de institutionele
opzet kunnen het best in teamverband en gezamenlijk overleg aan
de orde worden gesteld en besproken, waarbij zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als de overheid en onafhankelijke deskundigen aan de discussies deelnemen, terwijl het parlement aan
het gekozen systeem uiteraard zijn fiat moet verlenen. Voorwaarde
voor een optimale allocatie van produktiefactoren is, dat een eventuele overheidsinterventie inzake loon- en prijsvorming tot een
minimum wordt gereduceerd. Van de andere kant heeft de maatschappij het recht de machtsuitoefening door de pressiegroepen te
matigen, indien zij van gevoelen is, dat deze machtspositie wordt
aangewend op een wijze die indruist tegen belangrijke macroeconomische doeleinden. Op welke wijze een evenwichtige oplossing kan worden verkregen, waarbij aan beide overwegingen zoveel
mogelijk recht wordt gedaan, is uiteindelijk een zaak waarover de
maatschappij moet oordelen. Het concipieren door een eenling van
een tot in details uitgewerkt concreet plan inzake de institutionele
gedaante van een nieuw loonsysteem heeft o.i. dan ook weinig zin.
Niettemin willen wij in het kort ingaan op een voorstel inzake de
institutionele opzet van een nieuw loonsysteem, dat gelanceerd is
door het Joint Economic Committee en dat in aanleg veel overeenkomst vertoont met het in het S.E.R.-rapport vervatte advies.
Een interessante suggestie, die, naar onze mening, zeker aandacht
verdient, is het voorstel van het Joint Economic Committee tot het
houden van een jaarlijkse conferentie, waaraan wordt deelgenomen
door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede door afgevaardigden van de regering. Op deze bijeenkomst, die in het voorjaar zou moeten worden belegd, zouden dan
het economisch rapport van de president alsmede de "hearings" van
het Joint Economic Committee ter discussie worden gesteld terwijl
ook de voor de toekomst te verwachten economische ontwikkeling
ter sprake zou worden gebracht. Het doel van een dergelijke conferentie is het bedrijfsleven te confronteren met de eisen, die het
nastreven van de doeleinden van het nationaal economisch beleid
aan de loonontwikkeling stelt. Een dergelijke politiek heeft naar
onze mening echter alleen kans van slagen, indien de ondernemers
en de vakverenigingen bij de individuele loononderhandelingen
bereid zijn met de macro-econornische desiderata rekening te houden en zich aan de door de conferentie geformuleerde inzichten te
conformeren. Is dit het geval dan kan aan het orgaan van de centrales van werkgevers- en werknemersbonden een belangrijke taak
worden toegekend, waarbij dit wordt belast met de zgn. procedure

van de interne coordinatie en tevens als toetsingsinstantie wordt aangewezen. Onder de interne coordinatie wordt het volgende verstaan :
teneinde het systeem van loonvorming soepel te laten verlopen,
zullen, zoals gezegd, de bonden van werkgevers en werknemers hun
concrete loonvoorstellen moeten afsternmen op de maatstaven, die
voor het macro-economisch loonbeleid gelden. Dit vereist een intensief vooroverleg tussen de centrale organisaties en de aangesloten
vakbonden. De centrale organisaties zullen bij dit vooroverleg
a.h.w. het trait d'union moeten vormen tussen de eisen van het
nationale loonbeleid en de concrete loonvoorstellen van de individuele bond en.
De veranderingen in de Amerikaanse maatschappij die voor een
dergelijke institutionele opzet vereist zijn, zijn echter niet gering.
In de eerste plaats worden de werkgeversorganisaties in de V.S.
niet door een centrale overkoepeld en een overlegorgaan voor de
centrales van werkgevers en werknemers, zoals wij dat in Nederland
kennen in onze Stichting van de Arbeid, ontbreekt. Maar zelfs indien een dergelijk orgaan er wel zou zijn of zou kunnen worden gecreeerd, dan nog zouden er vele moeilijkheden blijven, omdat bij de
huidige mentaliteit van de Amerikaanse ondernemers en vakbonden
de procedure van de interne coordinatie en het toetsen door de
centrales waarschijnlijk tot mislukking zou zijn gedoemd. Weliswaar zijn de vakbonden in de V.S. aangesloten bij een centrale,
nl. de A.F.L.-C.1.0., maar de autonomie van de individuele
bonden ten aanzien van het loonbeleid is zeer groot en de centrale
heeft dan ook geen vaste greep op de loonpolitiek, zoals die door
de aangesloten bond en wordt gevoerd. REDFORDmerkt in dit
verband op "that it is too much to expect that management and
labor will be able consistently to view specific questions of wages and
prices in terms of public interests rather than of the interests of the
groups which they are under compulsion to represent";' een uitspraak, die gelijkenis vertoont met het door het Centraal SociaalWerkgeversverbond en het Nederlands Verbond van Werkgevers
in het S.E.R.-advies ingenomen standpunt.P
Zolang de procedure van de interne coordinatie tot mislukking
gedoemd is, zou men voor de V.S. een loonsysteem kunnen conciEMMETTES. REDFORD, Potential public policies to deal with inflation caused
by market power, in: Joint Economic Committee, Study of employment, growth
and price levels, study paper no. 10.
2 Uit genoemd rapport
citeren wij letterlijk: "Dit deel van de Raad (bedoeld
zijn het C.S.W.V. en het Nederlands Verbond van Werkgevers) onderschrijft
de wenselijkheid, dat de verantwoordelijkheid voor de loonvorming in sterkere
mate wordt gelegd bij de werknemers- en werkgeversorganisaties, maar acht het
onjuist hiermede zo ver te gaan, dat bij een gespannen arbeidsmarkt en een drei1

pieren, waarbij de toetsing van de looncontracten door de overheid
of een namens de overheid optredende instantie geschiedt. am
intensieve overheidsbemoeienis met de loonvorming te vermijden,
zou de controle zich dienen te beperken tot enkele strategische
sectoren of ondernemingen, die als "wage-leader" fungeren. Deze
zou men wettelijk kunnen verplichten een concept van het looncontract aan de overheid of een namens de overheid optredende
commissie ter beoordeling en goedkeuring voor te leggen. De belangrijkste criteria waarnaar de concept en dienen te worden beoordeeld, zijn de door LERNER genoemde factoren: de ontwikkeling
van de macro-economische arbeidsproduktiviteit en de werkgelegenheid in de desbetreffende bedrijfstak.
Een andere mogelijkheid is, dat men de strategische branches
verplicht van voorgenomen loonsverhogingen aan de overheid of
een namens de overheid optredende instantie kennis te geven en
dat men deze geen rechtstreekse maar een indirecte sanctie toekent,
die hieruit bestaat dat zij slechts gerechtigd is haar bevindingen en
aanbevelingen openbaar te maken."
Ofschoon genoemde loonpolitieke maatregelen zich slechts tot
enkele sectoren zouden beperken, zou een loonbeleid dat aIle
branches omvat, waarbij echter aan het georganiseerde bedrijfsleven een grote mate van verantwoordelijkheid voor het loon- en
prijspeil zou worden toegekend - uiteraard onder een zekere mate
van overheidstoezicht - o.i. veel eleganter zijn. Wij wezen er reeds
op, dat de daartoe nodige organen in de V.S. nog ontbreken, terwijl
ook de mentaliteit van werknemers en werkgevers nog weinig gedisponeerd schijnt voor een dergelijke opzet. Het verantwoordelijkheidsgevoel der Amerikaanse vakbonden t.a.v. het medeverwezenlijken van de doelstellingen der economische politiek is niet zo
goed ontwikkeld als bij de Nederlandse vakbeweging het geval is.
In de V.S. heeft de vakbond nog primair het karakter van strijdVoor de te kiezen institutionele opzet voor een dergelijk loonsysteem, zij verwezen naar § 3 van dit hoofdstuk. Hetgeen daar gezegd is met betrekking tot de
institutionele vormgeving van de pnjspolitiek, is mutatis mutandis ook van toepassing op de loonpolitiek, met dien verstande dat men een soortgelijke regeling
als in § 3 is voorgesteld voor het toezicht op prijsverlagingen uiteraard niet dient
in te voeren voor de lonen.
1

gende beloningsinflatie van het bedrijfsleven zou worden verlangd om, met
voorbijzien van eigen specifieke belangen, geheel zelfstandig te beoordelen welke
matiging in het proces van loonsverhogingen noodzakelijk is, zulks op grond van
conjuncturele dan wei andere overwegingen." (S.E.R.-advies inzake het systeem
van loonvorming, p. 17).

groep, pressiegroep, die gekenmerkt wordt door agressrviteit en
scherpe fanatieke strijd, terwijl de vakbeweging in Nederland
bereid is gebleken haar activiteit, waarvan de kernfunctie uiteraard
gericht blijft op het behartigen van het belang der leden, mede te
toetsen aan het algemeen belang. ROOLVINKheeft dit heel treffend
uitgedrukt met zijn formulering, dat de vakbeweging het algemeen
belang niet als doel maar als toetsteen heeft. 1
In Nederland is de plaats en de functie van de vakbeweging de
laatste tijd herhaaJde malen het onderwerp van discussie geweest.
Wij zullen op deze discussies hier niet uitvoerig ingaan, doch willen
niettemin enige kritische kanttekeningen plaatsen bij de opvattingen van VANESVELDen WEMELSFELDER.
VAN ESVELD2 is van oordeel, dat de bereikte welvaart de taak
van de vakbeweging in tweeerlei opzicht heeft uitgehold: (I) haar
ten deze bestaande doelstelling is bereikt; (2) de verkregen welvaart
maakt de werknemers ongeinteresseerder in het werk van de vakbeweging. Contra VANESVELDzijn wij van mening, dat de primaire
taak van de vakvereniging, nl. om door middel van collectieve
loononderhandelingen
een zo gunstig mogelijk loonresultaat voor
de werknemers te realiseren, nog geenszins is weggevaHen. De
welvaart mag dan gestegen zijn, het blijft zaak er op toe te zien,
dat ook van de toekomstige welvaartsstijging de werknemers een
rechtvaardig deel krijgen. Zou men de vakbond afschaffen en de
werknemers aan volledige mededinging op de arbeidsmarkt blootstell en, dan zouden de loonsverbeteringen, die zij onder die omstandigheden zouden realiseren aanzienlijk minder gunstig zijn dan de
loonsverhogingen die tot stand komen bij een systeem van collectieve loononderhandelingen.
Uit de verbetering van de welvaartspositie der werknemers in de afgelopen halve eeuw mag men dan
ook niet concluderen, dat de primaire functie van de vakbonden
zou zijn uitgehold. Ook het feit, dat de verkregen welvaart de werknemers ongeinteresseerd zou maken voor het werk van de vakbeweging vormt geen bewijs voor de uitholling van de primaire
functie van de vakbond. Deze ongeinteresseerdheid
van de werknemers, in zoverre daar sprake van is, hangt vermoedelijk nauw
samen met een algemeen-menselijke,
psychologische trek, nl. om
J. ROOLVlNK,De hedendaagse functie van de vakbeweging, rede gehouden in
het kader van de lustrumconferenne van de faculteitsvereniging "Sociologische
Kring" te Tilburg op 22 maart 1963, ontleend aan het verslag van genoemde
rede in Ret Financiele Dagblad van 29 maart 1963.
2 N.E.H. van ESVELD,Sociale rechtvaardigheid
en vakbeweging, E.S.B. 13 maart
1963 en N.E.H. van ESVELD,Drie vitale problemen: taken voor vakbeweging en
ondernemer, E.S.B. 20 maart 1963.
1

bepaalde verworvenheden die gedurende enige tijd hebben bestaan
als iets vanzelfsprekends te gaan beschouwen en daarbij te vergeten
aan wie die resultaten te danken zijn. Wij zijn er dan ook van
overtuigd, dat indien men de vakbeweging zou afschaffen, het niet
lang zou duren of de werknemers zouden om heroprichting van de
vakbeweging vragen. Het is dan ook eerder zaak om door goede
voorlichting op de belangrijke functie van de vakbeweging te wijzen
en de mogelijk getaande belangstelling tot nieuw leven te wekken.
Wel zijn wij het met VANESVELDeens, dat in de huidige welvaartsstaat naast de primaire taak ook andere taken voor de vakbeweging
zijn weggelegd - waarbij met name valt te denken aan het creeren
van sociale en menselijke verhoudingen in de ondernemingen, winstdeling, bezitsvorming, de vraagstukken die verband houden met de
medezeggenschap in de onderneming ' en de eventuele in verband
hiermede te herziene juridische structuur van de onderneming en
eventueel ook het vraagstuk van de geestelijke volksgezondheid en dat de vakbeweging deze meer secundaire taken tezamen met
andere instanties ter hand moet nemen.
WEMELSFELDER
heeft betoogd 2, dat het probleem van de seculaire
inflatie slechts zou kunnen worden opgelost, indien de vakbonden
en het instituut van de collectieve loononderhandelingen zouden
kunnen worden afgeschaft. De vakbonden worden hier dus als
enige verantwoordelijk gesteld voor de beloningsinflatie. Behalve
in het bovenstaande hebben wij er reeds elders opgewezen, dat
deze opvatting niet de onze is. 3 De vakbond en de G.A.O. vervullen
1 ROOLVINK huldigt in zijn eerde genoemde rede (zie voetnoot p. 272) het standpunt, dat de ondernemingsraad iets is van de onderneming zelf en niet van de
vakbeweging. De leden van de ondernemingsraad zullen, zegt ROOLVINK, ook
volwaardige leden van de bedrijfsgemeenschap moeten kunnen zijn. Een teveel
aan inmenging van de vakbeweging zou, aldus ROOLVINK, voor de leden van de
ondernemingsraad loyaliteitsconflicten kunnen oproepen. Hiermede kunnen wij
het eens zijn, met dien verstande, dat wij van mening zijn, dat in die gevallen
waarin (nog) geen ondernemingsraad tot stand is gekomen, bepaalde taken die
eigenlijk tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad moeten worden gerekend,
(zoIang) door de vakbond zouden kunnen worden waargenomen.
2 J. WEMELSFELDER, Tekenend symptoom, Het Financiile Dagblad, II aug. 1962;
voorts: J. WEMELSFELDER, De collectieve machtsgroeperingen en het economisch
bestel, E.S.B. 20 maart 1963.
8 Zie: A. A. J. SMULDERS, Modellenbouw en economische realiteit: commentaar,
Maandschrift Economie, jan. 1963, p. 255. Onze kritiek was een reactie op WEMELSFELDERS artikel in het financiele dagblad van aug. 1962 (zie boven). De grote
stroom van reacties en het grote tumult braken eerst los na 22 februari 1963,
de dag waarop WEMELSFELDER zijn ideeen over de vakbeweging uiteenzette in een
te Utrecht gehouden rede voor de contactgroep van werkgevers in de metaalnijverheid.
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een belangrijke sociale functie, omdat het collectief optreden op de
arbeidsmarkt aan de werknemers een grotere bescherrning biedt
dan een systeem van volledige mededinging op de arbeidsmarkt.
Bovendien is ook in een maatschappij zonder vakbeweging een
beloningsinfiatie mogelijk, die immers ook veroorzaakt kan worden
door een autonome verhoging der winstmarges, mogelijk gemaakt
door machtsconcentratie van de ondernemers.! Het gaat dan ook
niet aan om de vakbonden zonder meer als enige verantwoordelijke
en schuldige voor de infiatie aan te wijzen en het afschaffen van de
vakbond biedt dan ook - nog afgezien van het onrealistisch karakter
van een dergelijk voorstel en de hiervoor opgesomde bezwarenvermoedelijk geen oplossing voor het probleem van de sluipende
infiatie. Wei kan men stellen, dat in een maatschappelijk-economische organisatievorm waarin de vakbond ongeremd en autonoom
haar gang kan gaan en er generlei coordinatie is tussen de vakbondspolitiek en de overheidspolitiek de infiatiedreiging groter zal zijn
dan in een maatschappelijk bestel, waarin de vakbonden - met
behoud van een vrij grate mate van autonomie - een zekere mate
van medeverantwoordelijkheid voor het algemeen prijspeil wensen
te aanvaarden. Het laatste systeem, dat in Nederland ingang heeft
gevonden, veronderstelt een zekere maatschappelijke emancipatie
van de vakbeweging. Deze ontbreekt in de V.S. nog nagenoeg
geheel. Toch zal zonder een dergelijke maatschappelijke emancipatie van de vakbeweging het infiatieprobleem in de V.S. onoplosbaar
blijven, tenzij men een tamelijk vergaande overheidsbemoeienis
met de loonvorming accepteert. Is het strijdkarakter van de vakbeweging nog te verdedigen in een onderontwikkelde economie
en is daarin een strijdorganisatie zelfs noodzakelijk, in een welvaartseconomie als die der V.S. moet een emancipatie van de vakbeweging in de richting van belangengroep, die haar politiek mede
1 RU'lTENBERG is van mening, dat in de V.S. in de twintiger jaren - voor de opkomst van de vakbonden - het handhaven of verhogen van hoge winstmarges
door de ondernemers primair geschiedde door het relatief (d.w.z. in verhouding
tot de arbeidsproduktiviteit) laag houden van de lonen en in veel mindere mate
door prijsverhogingen. De hoge winstmarges werden dus op de werknemers,
a.h.w. "naar beneden" afgewenteld. Sedert de tweede wereldoorlog zijn de vakverenigingen in staat de loonsverhogingen geJijke tred te doen houden met de
stijging van de arbeidsproduktiviteit, zodat de ondernemers, volgens RUTTENBERG, in een poging om hun winstmarges te handhaven of te vergroten, tot prijsverhoging overgingen. Indien deze theorie juist is, zou de opkomst van de vakbonden de inflatoire tendenties in de Amerikaanse economie hebben versterkt
en tegelijkertijd de inkomensverdeling hebben gewijzigd ten gunste van de loontrekkers en ten koste van de verge ten groepen. Zie S. H. RUTTENBERG, Formulating public policies for economic stability and growth, in: The relationship of
prices to economic stability and growth, commentaries p. 249.

afstemt op de doelstellingen van het overheidsbeleid, mogelijk en
noodzakelijk worden geacht. Er ligt hier o.i. een groot terrein braak
voor economen en sociologen om in teamverband te onderzoeken
op welke wijze de huidige mentaliteit van de vakbondsleiders in
de V.S. kan worden rijp gemaakt voor een emancipatie als hierboven bedoeld en op welke wijze een nieuwe institutionele opzet
van het loonsysteem ertoe kan bijdragen, dat de vakbondspolitiek
meer in overeenstemming geraakt met de doelstellingen van het
overheidsbeleid.

§ 3

DE

PRIJSPOLITIEK

Is het ter bereiking van een stabiel prijsniveau voldoende dat door
de overheid loonpolitiek wordt gevoerd of heeft de overheid voor
de realisering van genoemde doelstelling ook een prijsbeleid nodig?
In het hiervoor besproken S.E.R.-advies wordt tot uitdrukking
gebracht, dat de overheid de bevoegdheid tot ingrijpen heeft op
grond van de prijzenwet, indien de prijsontwikkeling uit de hand
dreigt te lopen. Ook LERNERis een voorstander van een zodanige
regulering van de prijzen, dat deze zich volgens de door hem aangegeven criteria gedragen.
Een andere opvatting treft men aan bij TONGUE.l Het lijkt
Tongue ondenkbaar, dat een voortdurende seculaire prijsstijging
zich zou kunnen voordoen, indien de loonsverhogingen gelijke
tred zouden houden met de stijging van de arbeidsproduktiviteit.
Hiermede ontkent TONGUE
dus dat een beloningsinflatie veroorzaakt
kan worden door een autonome stijging van de winstmarges der
ondernemers. Hij motiveert zijn stand punt als voIgt: een prijsstijging in de strategische bedrijfstakken (bijv. staalsector, automobielsector), welke niet gepaard gaat met loonsverhogingen in
deze branches, zal zich waarschijnlijk niet overplanten naar andere
econornische sectoren. Wel is het echter mogelijk, dat de prijsverhogingen in de strategische branches op indirecte wijze naar
andere bedrijfstakken "overslaan", nl. indien en voorzover genoemde prijsstijgingen gepaard gaan met loonsverhogingen die
door andere bedrijfstakken worden nagevolgd. De loonovereenkomsten doen Kosten en inkomens stijgen, eerst in de sleutelbedrijfstakken en vervolgens ook in de overige econornische sectoren. De
loonsverhogingen drijven de prijzen omhoog en daar lonen en
W. TONGUE,Administered prices and the control of inflation, in: The Relationship of prices to economic stability and growth, commentaries, pp. 195-206.
1
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salarissen zeventig procent van het nationaal inkomen uitmaken,
verschaffen zij de consumenten het benodigde geld om de hogere
prijzen te betalen. De ondernemers en werknemers in de sleutelbranches zijn er zich van bewust, dat hun acties nagevolgd worden
in andere sectoren en de anticipatie hierop heeft de tendentie hun
weerstand tegen loon- en prijsverhogingen in de eigen bedrijfstak
te verzwakken. Het gevaar dat niet met loonsverhogingen gepaard
gaande prijsstijgingen in de strategische bedrijfstakken zich naar
andere sectoren verspreiden is, volgens TONGUE, praktisch afwezig
"since there appears to be no automatic accompanying rise in
income that would enable the higher prices to be absorbed without
reduced volume't.! De lonen vormen, volgens TONGUE, de strategische sector en in dit verband dient men er dan ook voor te zorgen,
dat de gemiddelde jaarlijkse loonsverhogingen gelijke tred houden
met de macro-economische stijging van de arbeidsproduktiviteit
en hij concludeert: " ... it seems to me inconceivable that we could
have a continuous secular rise in the price level without having a
rise in wage incomes which goes beyond the rise in productivity
for the economy." 2
Wij zijn het met TONGUE eens, dat het "price-leadership" wel kan
worden waargenomen bij ondernemingen, die tot dezelfde bedrijfstak behoren, maar zich in het algemeen niet voordoet tussen de
bedrijfstakken onderling. Wel kan, zoals ook TONGUE stelt, op
indirecte wijze de prijsverhoging in een bedrijfstak aanleiding
geven tot prijsstijgingen in andere sectoren, nl. voorzover de kostprijs in deze sectoren door genoemde prijsverhoging wordt beinvloed. Dit kan bijv. het geval zija, indien de prijsverhoging in de
initiatiefuemende bedrijfstak gepaard gaat met loonsverhogingen
en deze loonsverhogingen worden nagevolgd in andere sectoren;
een andere mogelijkheid is, dat het produkt dat in prijs wordt
verhoogd als grondstof voor andere produkten wordt aangewend
en op deze wijze via het systeem van de toeleveringen ook in andere
branches tot prijsverhoging aanleiding geeft. Er is dus wel een
indirecte samenhang van de prijsbewegingen in diverse bedrijfstakken via de kostprijzen, maar van een rechtstreekse imitatie van
de prijzen, zoals die zich voordoet bij het "price-leadership", is
nauwelijks sprake. Hieruit mag men echter niet, zoals TONGUE
doet, concluderen, dat een winstinflatie die niet gevolgd wordt
door loonsverhogingen van weinig betekenis zou zijn. Ook indien
een eventuele winstinflatie in de strategische bedrijfstakken slechts
1
2

t.a.p. p. 198.
t.a.p. p. 198.

in deze branches tot prijsstijging leidt - hetgeen in het algemeen
alleen dan het geval zal zijn als de prijsstijging niet met loonsverhogingen gepaard gaat - kan zij de monetaire stabiliteit ernstig
verstoren. TONGUEis van oordeel, dat de ondernemers in de
strategische bedrijfstakken aIleen dan tot een "profit push" zuIlen
overgaan, indien de hieruit resulterende prijsstijgingen zich via
loonsverhogingen naar andere branches verspreiden. Hij huldigt,
zoals gezegd, de opvatting dat bij een winstinflatie die niet gepaard
gaat met loonsverhoging het additionele inkomen, dat benodigd is
om het oorspronkelijke produktievolume tegen hogere prijzen op
te nemen, zou ontbreken, zulks in tegenstelling met een looninflatie,
waarbij de hogere lonen automatisch voor het extra benodigde
inkomen zouden zorgen. Tegen deze opvatting zouden wij het
volgende willen inbrengen: weliswaar kan als gevolg van een winstinflatie de afzet van de onderneming afnemen, nl. indien de monetaire autoriteiten weigeren de inflatie door een voldoende uitbreiding van de geldhoeveelheid te "financieren", maar een dergelijke
afzetvermindering kan zich ook voordoen bij een kosteninflatie.
M.a.w. koestert de ondernemer de vrees, dat winstinflatie niet door
de monetaire autoriteiten zal worden ingewilligd, dan is het niet
duidelijk dat deze vrees afwezig zou zijn ten aanzien van een
kosteninflatie en omgekeerd: heeft de ondernemer de verwachting
dat een kosteninflatie door de monetaire autoriteiten zal worden
ingewilligd, dan is het niet duidelijk waarom hij deze verwachting
niet zou hebben ten aanzien van een winstinflatie. Of een afzetvermindering zich zal voordoen wordt in beide gevallen bepaald door de
politiek van de monetaire autoriteiten. Er is dan ook geen enkele reden
aan te geven waarom de ondernemer in geval van winstinflatie
een grotere vrees voor afzetvermindering zou moeten koesteren
dan bij kosteninflatie - hetgeen TONGUEstelt - noch waarom de
beloningsinflatie beperkt zou blijven tot de looninflatie. Hieruit
volgt tevens de onvolledigheid van TONGUE'Sstelregel, waarbij
wordt voorgeschreven, dat de lonen gemiddeld niet meer mogen
stijgen dan de gemiddelde toeneming van de arbeidsproduktiviteit,
maar waarbij iedere bemoeienis met de prijzen wordt afgewezen.
Genoemd voorschrift met betrekking tot de toelaatbare loonsverhogingen vormt wel een noodzakelijke voorwaarde voor monetaire
stabiliteit, maar vermoedelijk geen voldoende voorwaarde, omdat
de beloningsinflatie ook veroorzaakt kan worden door een autonome
verhoging van de winstmarges. Onder een autonome verhoging
van de winstmarges wordt hier verstaan die verhoging van de
marges, welke niet het gevolg is van verschuivingen in de vraag of
van de technische ontwikkeling, maar van de machtspositie van de
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onderneming of bedrijfstak ten aanzien van de beheersing van
aanbod en prijzen, welke samenhangt met de aard van de concurrentie in de desbetreffende branche, c.q. tussen de bedrijfstakken.
Ieder systeem van loonvorming nu, waarbij de gemiddelde loonsverhogingen binnen het raam blijven van de macro-economische
produktiviteitsstijging, heeft alleen kans van slagen, indien autonome
verhogingen van de winstinkomens worden voorkomen. Tekenend
is in dit verband, dat de vakbondsmensen in de V.S. die voor het
Joint Economic Committee zijn verschenen, te kennen hebben
gegeven, dat de vakbonden bereid zijn hun looneisen te matigen,
mits er een einde wordt gemaakt aan de excessieve winstmarges
van het bedrijfsleven. De vraag rijst dan ook of en in welke mate
er in de bedrijven in de V.S. sprake is van een "winst-push" en aan
de hand van welke criteria dit kan worden vastgesteld. Aan dit
vraagstuk zullen wij nu enige beschouwingen wijden.
SOLOMON BARKIN 1 meent, dat een maatstaf voor de mate van
winstinflatie kan worden gevonden in een vergelijking van de
procentuele loonkostenstijging met de procentuele prijsstijging. Zo
zou er volgens hem in de sector van de duurzame goederen, waar
de prijzen in de periode 1947-19S6 aanzienlijk meer zijn gestegen
dan de loonkosten, sprake zijn van beheerste prijzen en winstinflatie, terwijl het feit, dat in dezelfde periode in de sectoren van
de niet-duurzame goederen de procentuele toeneming van de loonkosten ongeveer gelijk was aan die van de prijzen, zou duiden op de
afwezigheid van winstinflatie in deze branches.
Ret wil ons voorkomen dat BARKINS maatstaf geen betrouwbare
indicatie oplevert voor de aanwezigheid van een autonome winstinflatie. De kostprijs is nl. niet alleen opgebouwd uit loonkosten,
maar bevat ook nog andere kostenelementen.lndien het aandeel
van de niet-Ioonkosten in de totale kostprijs groot is en deze nietloonkosten procentueel sterker toenemen dan de loonkosten, kan
de prijs procentueel meer stijgen dan de loonkosten zonder dat van
een vergroting van de winstmarges sprake behoeft te zijn. Naast de
prijsstijging dient men dus een inzicht te hebben in de kostprijsstructuur van een produkt en in de mate waarin elke kostprijscomponent gestegen is, om te kunnen beoordelen of en in hoeverre
van een toeneming van de winstmarges sprake is.
Gesteld nu dat men in een bepaalde periode een verhoging van
de winstmarges zou constater en, mag men dit dan als een aanwijzing
zien voor een winstinflatie? Ons inziens niet. Immers de toeneming
1 SOLOMON BARKIN,
Maximum employment and a selective economic control
policy, in: The relationship of prices to economic stability and growth, commentaries, pp. 1-42.

van de winstmarge kan, zoals gezegd, ook veroorzaakt zijn door
andere factoren dan een winst-"push" van de ondernemers, te
denken valt bijv. aan de winstverhogende invloed van een verschuiving in de preferenties ten gunste van het desbetreffende
produkt. Vit de economische theorie is immers bekend, dat bij een
verschuiving in de preferenties der economische subjecten de structuur van de winstmarges ten behoeve van een optimale allocatie
moet worden gewijzigd ten gunste van het produkt waarnaar de
vraag toeneemt. Uit het bovenstaande volgt, dat de groei van de
winstmarge van een bepaald produkt op zich geen voldoende
aanwijzing geeft voor het bestaan van een winstinflatie.
Ook een statische, op een bepaald tijdstip betrekking hebbende,
vergelijking met de winstmarges van andere bedrijfstakken, geeft
geen inzicht in de mate waarin de winstmarge van een bepaalde
bedrijfstak te hoog zou zijn. In de eerste plaats zegt de hoogte van
de winstmarge nog niets omtrent het rendement. Dit laatste wordt
nl. mede bepaald door de omgezette hoeveelheid. In het algemeen
geldt, dat voor produkten met een geringe omzetsnelheid hogere
winstmarges gelden dan voor produkten met een hoge omzetsnelheid. In de tweede plaats is de hoogte van de winstmarge bij een
gegeven omzetsnelheid van het produkt een functie van de risicograad van de desbetreffende branche. Alleen al uit hoofde van de
hier genoemde twee factoren, zullen de winstmarges der diverse
produkten dus verschillend zijn, zodat een relatief - d.w.z. in vergelijking met andere produkten - hoge winstmarge van een produkt
nog geen indicatie oplevert voor "beheerste" - d.w.z. betrekkelijk
onafhankelijk van de vraag vastgestelde - prijzen en winsten.
Waar is het juiste criterium voor een door economische macht
geinduceerde stijging der winsten dan gelegen? Ons inziens kan een
inzicht in de mate waarin de ondernemers winsten en prijzen beheersen slechts worden verkregen door een empirisch onderzoek
naar de wijze van prijsvaststelling door de ondernemers. Dergelijke
empirische onderzoeken van het prijspolitieke gedrag der ondernemers - dat uiteraard nauw verband houdt met de marktvorm
van de desbetreffende bedrijfstak - zijn nog schaars en nog lang
niet voor alle bedrijfstakken verricht. Een interessant voorbeeld van
een dergelijke analyse van het ondernemersgedrag inzake de prijsvorming vormt de studie van LANZILLOTTI.1 Hierbij bleek, dat de
belangrijkste doelstelling van de prijspolitiek van grote ondernemingen is het effectueren van wat LANZILLOTTI noemt een "target
R. F. LANZILOTTI, Some characteristics and economic effects of pricing objectives in large corporations, in: Compendium on the relationship of prices to
economic stability and growth, maart 1958, pp. 441-459.
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rate of return". De grote ondernemingen streven bij hun prijsvaststelling naar een bepaald rendement op hun investeringen. Dit
geplande rendement varieert van 10 tot 20 procent na aftrek van
belastingen, hetgeen overeenkomt met 20 tot 40 procent voor aftrek
van belastingen. De doelstelling van het geplande rendement, die
meestal centraal wordt gesteld, treedt vaak in combinatie met andere doelstellingen op: het stabiliseren van prijzen en winsten over
een iets langere periode, het richten van de prijspolitiek op het
behalen van een bepaald marktaandeel e.d.
Interessant is nu, dat de grote ondernemingen, die op bovengenoemde wijze hun prijzen vaststellen de volgende speciale kenmerken vertonen:
( I) Het aantal ondernemingen in de bedrijfstak is gering; er is
sprake van een oligopolie.
(2) Bedoelde grote ondernemingen, waarnaar het onderzoek zich
uitstrekte, fungeren als "price-leader" in hun bedrijfstak.
(3) De markt is beschermd door patent en en handelsmerken,
terwijl toetreding tot de branche aanzienlijk bemoeilijkt wordt
door de zeer grote initiele investeringen die vereist zijn, alsmede
tengevolge van de financiele beheersing van de handel door de
huidige ondernemingen of de aanwezigheid van een stevig gevestigde handelsorganisatie.
(4) AIle onderzochte ondernemingen kennen een systeem van
standaardkosten, waarbij de standaardkosten per eenheid produkt
worden berekend op basis van een bezetting van 75 tot 80 procent
van de produktiecapaciteit, m.a.w. in de kostprijscalculatie is een
belangrijk stuk structurele overcapaciteit ingebouwd.
De hier weergegeven, door LANZILLOTTI opgesomde karakteristieken, vormen ons inziens a.h.w. de context, waarbinnen men de
doelstelling van het geplande rendement dient te beoordelen. Genoemde vier punt en geven ons aanleiding tot het volgende commentaar: aangezien de ondernemer als "price-leader" fungeert,
weet hij, dat een eventuele verhoging van zijn prijs door andere
ondernemingen in de bedrijfstak zal worden nagevolgd en behoeft
hij niet bevreesd te zijn voor afzetverlies ten gunste van zijn concurrenten. Ook zullen door de prijsverhoging niet gauw nieuwe ondernemers naar de bedrijfstak worden gelokt vanwege de aanzienlijke
barrieres die nieuwe vestigingen in de weg staan. De ondernemer kan
dus binnen tamelijk ruime grenzen zijn prijzen en winsten naar eigen
goeddunken vaststellen zonder dat hij substitutie van zijn produkt
door concurrerende goederen behoeft te duchten. Het bovenstaande
is in overeenstemming met LANZILLOTTI'S bevinding, dat "in
general, pricing officials evidently give little weight to the influence

of different possible prices upon sales in established lines - total
demand taken for granted and not much concern expressed for
sensitivity to either small or large price changes". 1
Wij zouden erop willen wijzen, dat uit het voorafgaande kan
worden geconcludeerd, dat het gedrag dat de "price-leader" volgt
met betrekking tot de prijsvaststelling afwijkt van de oligopolistische
gedragslijn zoals die in de economische handboeken wordt beschreven. Bet is interessant op dit aspect wat nader in te gaan mede
in verb and met de recente gebeurtenissen in de Amerikaanse staalindustrie. Volgens de theorie van het oligopolie kan het verb and
tussen prijs en afzet voor een oligopolist worden weergegeven door
een geknikte vraagcurve ("kinked demand curve"). Deze geknikte
vraagcurve brengt tot uitdrukking, dat de vraag bij prijsverlaging
tamelijk inelastisch is en bij prijsverhoging tamelijk elastisch. De
redenering hierbij is, dat de oligopolist verwacht, dat een eventuele
verlaging van zijn prijs nagevolgd wordt door zijn concurrent en,
zodat prijsverlaging nauwelijks tot afzetvergroting leidt; ten aanzien van een prijsverhoging zou de oligopolist verwachten, dat ze
niet door de concurrenten wordt nagevolgd, zodat prijsverhoging
een aanzienlijke afzetvermindering tot gevolg heeft. Aangezien de
prijsleider er van verzekerd is, dat zijn prijsverhoging zal worden
nagevolgd behoeft hij hiervan nauwelijks afzetvermindering te
vrezen. Zijn gedrag wijkt dus af van dat van de overige ondernemers (oligopolisten) in de bedrijfstak, zoals dat beschreven wordt
door de theorie van de geknikte vraagcurve.
Interessant zijn nu de recente gebeurtenissen, die de staalindustrie
in de V.S. te zien heeft gegeven. Tot 1960 ging het initiatief van
de jaarlijkse prijsverhogingen in de staalsector uit van de "priceleader" U.S. Steel, de grootste onderneming in de bedrijfstak. In
1961 en 1962 deden zich, dank zij het krachtige optreden van
president Kennedy, geen prijsverhogingen voor in de staalindustrie.
De recente prijsverhogingen (in april 1963) vertoonden de bijzonderheid, dat het initiatief ertoe niet uitging van de prijsleider (U.S.
Steel), maar van Wheeling Steel Corp. en Lukens Steel Co. Bet
betrof hier geen algemene prijsverhoging voor alle staalprodukten,
maar zgn. selectieve prijsverhogingen voor enkele produkten,
ongeveer 26 procent van de produktie vertegenwoordigend, nl.
dikke plaat, warmgewalste en koudgewalste dunne pia at, alsmede
bandstaal. De op twee na grootste staalproducent van de V.S.,
Republic Steel Corp., volgde al gauw - tezamen met Pittsburgh
Steel Compo - het voorbeeld van Wheeling Steel Corp. en Lukens
1
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Steel Co. Ook V.S. Steel, die voorheen als prijsleider optrad,
volgde - tezamen met Armco Steel en Jones and Laughlin Steel de initiatiefnemers, echter niet voor aIle produkten. Zo ging V.S.
Steel Corp. niet met de prijsverhogingen voor dikke plaat mee,
terwijl de prijsverhogingen voor warmgewalste en koudgewalste
dunne plaat alsmede voor bandstaal geringer waren dan de prijsverhogingen die de andere staaiproducenten voor deze produkten
toepasten. Hierop trok Republic Steel de prijsverhoging voor dikke
plaat weer in en verlaagde haar prijzen van dunne plaat en bandstaal om mee te gaan met het prijsbeleid van V.S. Steel. Ook de
andere staaibedrijven, die tot prijsverhoging waren overgegaan,
waren gedwongen het voorbeeld van Republic Steel te volgen.
Uit deze recente geschiedenis blijkt, dat ofschoon het initiatief tot
prijsverhoging niet steeds van de prijsIeider uitgaat, het toch van
deze laatste afhangt of bepaalde verhogingen kunnen worden gehandhaafd.
Vit het bovenstaande voIgt, dat het gedrag van de "price-leader"
ten aanzien van de prijsvaststelling meer lijkt op dat van de monopolist dan van de oligopolist. Belangwekkend is in dit verb and de
interpretatie die ADELMAN 1 geeft van de jaarlijkse prijsverhogingen
in de staalindustrie. Volgens ADELMAN is het prijspolitieke gedrag
van de staalindustrie typisch dat van de monopolist, die er zich
van bewust is, dat de elasticiteit van de vraag naar zijn produkt op
ieder punt van de prijs-afzetcurve anders is, in die zin, dat de vraag
elastischer wordt naarmate de prijs stijgt. Hoe hoger immers de
staalprijs is, hoe groter de kans, dat verdere prijsverhogingen er toe
leiden, dat de afnemers op substitutie-produkten overgaan of eventueel de staalproduktie zelf ter hand nemen (integratie van het
produktieproces). Voordat dit gebeurt, kunnen de prijzen echter
flink stijgen. Het doel van de jaarlijkse, gewoonlijk in de lente aangekondigde, prijsverhogingen in de staalsector is nu, volgens ADELMAN, om a.h.w. "tastenderwijze" vast te stellen waar de zone van de
kritische elasticiteit - dat is het punt op de afzetcurve waar verdere
prijsverhogingen tot aanzienlijke substitutie en afzetvermindering
leiden - gelegen is. Daarmede vertoont het collectieve gedrag van
de staalproducenten typische monopolie-kenmerken, indien men het
monopolie dynamisch - d.w.z. in de tijd gezien - beschouwt.
Duidt het feit, dat de staalbedrijven en andere grote ondernemingen bij het vaststellen van hun standaardkosten uitgaan van
een normale bezetting, die slechts 75 tot 80 pro cent van de capaci1 M. A. ADELMAN,
Steel, administered prices and inflation, Quarter?y Journal of
Economics, febr. 1961.

teit bedraagt, (zie punt 4), ook op een "beheersing" van de prijzen
door de desbetreffende producenten? SOLOMON
BARKIN
beantwoordt
deze vraag zonder meer bevestigend. Men moet hier echter, ons
inziens, voorzichtig zijn. Standaardkostencalculatie betekent calculatie op langere termijn. Men accepteert een zekere overcapaciteit
om aan de topbehoefte in de hausse - wanneer op 100 procent van
de capaciteit gewerkt wordt - te kunnen voldoen. Het streven naar
relatief stabiele prijzen - niet te frequent schommelende prijzen zoals dat tot uitdrukking komt in het systeem van de standaardkosten, brengt mee dat men niet telkens wanneer de bezetting van
het produktieapparaat als gevolg van conjuncturele schommelingen
verandert, zijn kostprijs herziet. Men dient dus bij de kostprijsberekening uit te gaan van de gemiddelde bezetting van het prod uktieapparaat, welke men over de conjunctuurcyclus heen verwacht;
men zou dit kunnen noemen de structurele bezetting. Uit onderzoekingen van de Federal Trade Commission naar het verband
tussen rendement en capaciteitsbezetting in de staalindustrie van de
V.S. in de periode 1947-1956,1 blijkt, dat in de jaren 1947, 1948,
1950, 1953 en 1955 90 tot 100 procent van de produktiecapaciteit
werd benut, in 1949 en 1956 werd 80 tot 90 procent van de capaciteit benut, terwijl in 1954 de capaciteitsbezetting ongeveer 75
procent bedroeg (over 1951 en 1952 waren geen cijfers beschikbaar).
Hieruit concluderen wij, dat in de periode 1947-1956 degemiddelde
capaciteitsbezetting eerder in de buurt van 90 dan van 80 procent
lag. De beschouwde periode omvat echter slechts 1,5 conjunctuurcyclus, waardoor een vertekend beeld gegeven wordt. Om eenjuist
beeld te verkrijgen van de structurele benutting van de produktiecapaciteit dient de periode gehele conjunctuurcycli te omspannen.
Zou men ook de vrij diepgaande recessie van 1958 in de berekening
opnemen, zodat deze twee volledige conjunctuurcycli zou omvatten, dan is het niet onmogelijk, dat de gemiddelde capaciteitsbezetting over deze twee cycli heen genomen in de buurt van 80 procent
ligt en daarmede overeen zou komen met de geplande bezetting
die als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van de
standaardkosten. Men kan dan ook beredeneren, dat, zolang de
verwachte, geplande overcapaciteit niet teveel afwijkt van de
feitelijke overcapaciteit, het incalculeren van een structurele onderbezetting van het produktieapparaat in de kostprijs niet mag worden
gezien als een symptoom van economische macht van de ondernemer met betrekking tot de kostprijsvaststelling. Men zou echter
ook als volgt kunnen redeneren: het feit dat de structurele overDe grafiek die genoemd verband weergeeft, is opgenomen in het reeds vermelde artikel van LANzILLOITI, p. 450.
1

capaciteit zo groot is, is een gevolg van de inflatoire prijspolitiek
van de grote ondernemers. Deze inflatoire prijspolitiek dwingt de
monetaire autoriteiten tot een bestrijding van de inflatie waardoor
de recessie en daarmede tevens de onderbezetting van het produktieapparaat sterker zijn dan zonder de inflatoire prijspolitiek van de
ondernemers het gevaI zou zijn geweest. Indirect zijn de ondernemers dus wei verantwoordelijk voor een deeI van de onderbezetting en de kostprijsverhogende werking die daarvan uitgaat. Deze
laatste redenering is echter enigszins speculatief, zodat we, het
geheel overziend, tot de tweeslachtige conc1usie komen, dat het
niet duidelijk is of het rekening houden met een overcapaciteit
van 20 procent in de kostprijscalculatie van de staalsector mede
moet worden gezien als een symptoom voor het toepassen van
beheerste prijzen.
Ret bovenstaande samenvattend kunnen we conc1uderen, dat de
prijspolitiek van de staalproducenten - en hetzelfde geldt ook voor
de overige door LANZILLOTTI
genoemde ondernemingen - monopoloide eIementen vertoont; dejaarlijkse loononderhandelingen worden door de ondernemers aangegrepen als aanleiding om de prijzen
te verhogen onder de motivering, dat de gewijzigde loonkosten een
herziening van de standaardkosten en daarmede van de prijzen
noodzakelijk maken. Gezien echter het monopoliegedrag van de
staalproducenten en de overige prijsleiders - denk in dit verband
aan de theorie van ADELMAN
- is het gevaar groot, dat de prijzen
meer zuIlen stijgen dan gemotiveerd kan worden door kostenverhogingen. Verder vertoont de beschreven wijze van prijsvonning
in de grote ondernemingen, de zgn. "target rate of return pricing",
veeI overeenkomst met die van de openbare nutsbedrijven. Bij
enquetes is dan ook gebleken, dat de leiders van grote ondernerningen van oordeeI zijn, dat hun onderneming die als prijsleider fungeert, bekleed is met een soortgelijke verantwoordelijkheid, wat de
prijsvaststelling betreft, als de openbare nutsbedrijven.! Een en
ander rechtvaardigt ons inziens een zekere controle door de overheid van de prijsvorming in strategische ondernemingen, die als
prijsleider optreden. Een andere opvatting treft men aan bij
ADELMAN
in zijn reeds vermeIde artikel (zie onze voetnoot op p. 282).
Anders dan men op grond van zijn analyse zou verwachten, keert
ADELMAN
zich tegen iedere vorm van overheidsingrijpen in de prijsvorming. Hiervoor is hij door GRAMMbekritiseerd.P Ook LANZILZie R. F. LANZILLOTI'I, t.a.p. p. 447.
Voor de discussie tussen GRAMM en ADELMAN zie: WARREN S. GRAMM, Steel,
administered prices and inflation: Comment en M. A. ADELMAN, Reply; beide
artikelen in: The Quarter[y Journal of Economics, mei 1962.
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was aanvankelijk nog huiverig voor ingrijpen door de overheid. Hij is van oordeel, dat "we simply do not have enough information to act intelligently in formulating good economic policies
in this area." Zijn aanbevelingen hebben dan ook slechts de beperkte strekking "to explore the possibility of establishing a permanent research commission, committee, or other appropriate
organization, to undertake and support comprehensive and continuing cross-section economic studies of industrial pricing policies
and practices." 1 Ongeveer anderhalf jaar later doet LANZILLOTTI
voor het Joint Economic Committee de aanbeveling om de "priceleaders" te verplichten van voorgenomen prijsverhogingen aan de
overheid kennis te geven en hen bij deze gelegenheid aan "hearings"
te onderwerpen. 2
De vraag rijst op welke wijze de prijspolitiek van de overheid het
best kan geschieden. Welke bedrijfstakken dient ze te omvatten?
Hoe moet de organisatorische opzet van de controle zijn en hoe
dwingend wil men haar maken? Moet slechts op prijsverhogingen
worden toegezien of moeten eventueel ook prijsverlagingen worden
afgedwongen?
Wat het eerste aspect - het juiste criterium voor de keuze van
de te controleren bedrijfstakken - betreft, wijst REDFORD 3 erop, dat
de meest gebruikelijke maatstaf voor het meten van de machtspositie der ondernemers de marktstructuur is. Deze marktstructuur
wordt op haar beurt gemeten door de mate van bedrijfsconcentratie.
Behalve de moeilijkheden die verband houden met de definitie van
het begrip bedrijfsconcentratie en de statistische meting van deze
concentratie, noemt REDFORD nog een drietal bezwaren die zijn
verbonden aan het hanteren van de bedrijfsconcentratie als enig
en uitsluitend criterium voor de keuze der te controleren bedrijfstakken. In de eerste plaats is het aantal bedrijfstakken met een sterke
mate van bedrijfsconcentratie vermoedelijk zo groot "that no
centralized agency could possibly deal with all of them, except by
the development of a control bureaucracy of a size which the Nation
would not tolerate."! In de tweede plaats onthult de bedrijfsconcentratie - nog afgezien van het feit dat ze een onvolledige maatstaf
LOTTI
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Zie de getuigenis van R. F. LANZILLOTTI voor hetJoint Economic Committee,
sept. 24, 1959, hearings, "Employment, growth and price levels" pt. 7, "The
effects of monopolistic and quasi-monopolistic practices", pp. 2261-2262.
3 EMMETTE
S. REDFORD, Potential public policies to deal with inflation caused
by market power, in: Joint Economic Committee, Study of employment, growth
and price levels, Study Paper no. 10.
4 t.a.p. p. 12.
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is voor het meten van de potentiele machtspositie van de ondernemingen - niets over de mate waarin macht wordt uitgeoefend.
In de derde plaats geeft de mate van bedrijfsconcentratie niet aan
welke sectoren door het aanwenden van macht de sterkste infiatoire
gevolgen voor de nationale economie teweeg brengen. De waarde
van cijfers over de bedrijfsconcentratie is dan ook, volgens REDFORD,
dat zij nuttig zijn doordat zij een voorlopige en globale indicatie
geven van de mark ten, die verdere studie behoeven. Deze verdere
studie zal dan volgens de auteur moeten zijn een studie van het
producentengedrag op de markt. Men zal daarbij moeten letten
op meerdere factoren als prijs infiexibiliteit, capaciteitsbenutting,
toegang tot de markt e.d. om te beoordelen of van een infiatoire
prijspolitiek van de ondernemers sprake is. Verder zal moeten worden nagegaan welke prijsverhogingen het grootste infiatoire potentieel hebben voor de nation ale economie. Onder het infiatoire potentieel wordt verstaan de mate waarin een prijsverhoging zich via
de toeleveringen naar andere bedrijfstakken verspreidt. Voor het
meten van dit infiatoire potentieel kunnen de inzet-afzettabellen
ons inziens goede diensten bewijzen.
Wij zijn het met REDFORD eens, dat de bedrijfsconcentratie nooit
als enige maatstafmag gelden voor de beoordeling van de aanwezigheid van economische machtsposities; in het voorgaande hebben
wij er op gewezen, dat deze maatstaf tezamen met andere factoren
- zoals bijv. de moeilijke toegang tot een bedrijfstak - eerst betekenis krijgt als verklarende achtergrond in een empirisch onderzoek naar de wijze van prijsvaststelling door de producenten. Wij
wezen er tevens op, dat nog weinig feitelijke onderzoekingen zijn
verricht naar het ondernemersgedrag inzake de prijsvaststelling,
zodat hier nog een groot terrein braak ligt voor verdere studie.
Het onderzoek, dat reeds werd verricht, biedt echter, ons inziens,
al voldoende aanknopingspunten voor een prijsbeleid door de overheid. Dit prijsbeleid zou zich voorlopig kunnen uitstrekken tot de
door LANZILLOTTI in zijn studie genoemde grote ondernemingen,
die als prijsleider fungeren.
Wat de organisatorische en institutionele opzet van de prijspolitiek betreft, is er een keuze uit een gamma van mogelijkheden met
allerlei denkbare nuances in de intensiteit van de overheidsbemoeienis. REDFORD heeft deze mogelijkheden zeer uitvoerig geschetst.
Wij zullen hier in het kort zijn beschouwingen weergeven en becommentarieren.
Een eerste mogelijkheid is, dat men een studiegroep instelt, die
aan de president advies uitbrengt ten aanzien van in zgn. "sleutel"ondernemingen gerealiseerde prijsverhogingen, die een gevaar voor

de monetaire stabiliteit zouden kunnen inhouden. Deze studiegroep
zou kunnen worden samengesteld uit personen, die deel uitmaken
van het Executive Office van de President eventueel bijgestaan door
personen uit de Federal Trade Commission en de Federal Reserve
Board. Na uitgebracht advies door de studiegroep beslist de President
ofhij door een door hem te benoemen commissie een nader onderzoek
zallaten instellen eventueel in combinatie met "hearings". De met het
onderzoek en de "hearings" belaste commissie publiceert de resultaten hiervan alsmede de aanbevelingen waartoe zij komt. In de hier
voorgestelde procedure worden de ondernemers niet verplicht tot
voorafgaande kennisgeving van voorgenomen prijsverhogingen. Ret
nadeel van dit systeem is, volgens REDFORD,dat "without notice no
system of continuing surveillance can be set up. And without notice
intervention by the President would often be possible only after
increases in prices were in effect. Consideration of price changes at
this stage would in many, perhaps almost all, cases be futile." 1
Ret tweede door REDFORDgenoemde bezwaar lijkt ons ernstiger
dan het eerste. De controle zal nl. voldoende effectiviteit missen,
indien men eerst tot actie overgaat als de prijsverhoging reeds is
geschied. Men kan dan deze verhoging misschien wel weer ongedaan maken, maar het effect van de prijsverhoging op de prijzen in
andere bedrijfstakken, die mogelijk niet onder de controle vallen,
heeft dan vermoedelijk al zijn beslag gehad, zodat het ingrijpen
niet voldoende effectief zou zijn.
Een tweede mogelijkheid is daarom, dat men aan bepaalde
duidelijk gedefinieerde "sleutel" -ondernemingen de verplichting
oplegt om van voorgenomen prijsverhogingen kennis te geven aan
de overheid of een namens de overheid optredende instantie. Men
kan ook alle ondernemingen verplichten tot kennisgeving vooraf
aan een studiegroep, die nagaat welke prijsverhogingen een nadere
studie vereisen. De studiegroep kan dan verder worden belast met
een orienterend vooronderzoek van de voor nadere studie in aanmerking komende prijsverhogingen met het doel om vast te stellen
of deze dienen te worden opgeschort (prijsstop) en of er aanleiding
is voor een volledig onderzoek met "hearings". De volgende stap
is dan weer, dat de President of de studiegroep een commissie aanwijst, die met het volledige onderzoek en het houden van "hearings"
wordt belast. Ret volledige onderzoek en de "hearings" kunnen ook
door de studiegroep zelf worden verricht, hetzij door een comite
dat verbonden is aan de studiegroep, maar onafhankelijk hiervan is. De met het volledige onderzoek en de "hearings" belaste
1
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commissie dient de resultaten van haar onderzoek alsmede de aanbevelingen in een rapport te publiceren en daarmede onder de aandacht van het publiek te brengen. De bedoeling hiervan is via de
vorming van de publieke opinie sanctie op de ondernemers uit te
oefenen. Wij zouden hierbij willen aantekenen - iets waarop door
REDFORD
niet wordt gewezen - dat uiteraard aan de ondernemer
de mogelijkheid moet worden gegeven om op zijn besluit tot prijsverhoging terug te komen, voordat tot publikatie wordt overgegaan.
Desgewenst kan men hiervoor een bepaalde termijn stellen. Eerst
nadat deze termijn is verstreken zonder dat aan de aanbeveling
gehoor is gegeven, dient tot publikatie te worden overgegaan.! Een
bezwaar nu, dat aan de voorstellen van REDFORD kleeft, is, dat daarin niet wordt aangegeven, welke wegen moeten worden bewandeld,
indien de door hem voorgestane sanctie niet voldoende effectief zou
zijn. REDFORD geeft zelf al een aantal oorzaken aan waardoor de
sanctie via de publieke opinie volgens hem beperkt is. De meeste
gepubliceerde rapporten komen nl. niet direct in handen van het
publiek - dat hierin meestal niet geinteresseerd is - maar worden
slechts indirect, nl. via publikatie van een uittreksel in de kranten,
onder de aandacht van het publiek gebracht. Volgens REDFORD,
die zijn uitspraak baseert op de ervaring met de "labor disputes",
zullen er maar weinig kranten zijn die aandacht schenken aan
dergelijke rapporten. Bovendien komt de informatie via de dagbladen vaak onvolledig en verminkt door. Verder noemt REDFORD
nog als factor welke de werking van de publieke opinie als sanctie
beperkt "the limitation of the span of attention of the citizen. The
citizen can give his attention to only a limited number of things at
a particular time. If, therefore hearings are held or factfinding
reports issued only occasionally, then the chance of obtaining
public attention is increased." 2
De hier besproken regeling vertoont veel overeenkomst met de wijze waarop
in Nederland in de Wet Toezicht Kredietwezen van 1948 het bedrijfseconomisch
toezicht op het bankwezen is geregeld. In genoemde wet werd - naar analogie
van de in de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf opgenomen regeling - aan het
toezichthoudende orgaan (de Centrale Bank) het recht verstrekt adviezen te
geven, die bij niet-opvolging tot publikatie aanleiding kunnen geven. In het
advies wordt een bepaalde termijn gesteld, waarbinnen de door de Centrale
Bank aangegeven gedragslijn dient te worden gevolgd dan wei een gemotiveerd
antwoord moet zijn gegeven, waarom aan het advies met is voldaan. Met deze
regeling zijn in Nederland goede resultaten bereikt en de preventieve werking
ervan is zeer groot. Ret gebeurt zelden dat tot publikatie van de adviezen behoeft
te worden overgegaan. Zie R. W. J. BOSMAN,De wet toezicht kredietwezen,
hoofdst. VII, pp. 240-251.
2 t.a.p. p. 24.
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Wij zouden tegen deze argumenten het volgende willen inbrengen: inderdaad is het mogelijk dat de resultaten van het onderzoek
onduidelijk en verminkt in de kranten komen, maar dit kan waarschijnlijk worden voorkomen door het verstrekken van een door
een der medewerkers aan het rapport gemaakt uittreksel hiervan
aan de pers. Het argument, dat de mensen slechts beperkte aandacht kunnen schenken aan genoemde publica ties, zodat deze incidenteel zouden dienen te geschieden, is aanvechtbaar. Men zou
evengoed kunnen betogen, dat de kans dat de aandacht van het
publiek op deze zaken wordt gevestigd, groter is bij herhaaldelijke
dan bij spaarzame publicaties. Daar staat tegenover, dat te frequente publicaties de aandacht en belangstelling van het publiek
kunnen afstompen en verzwakken.
Niet minder belangrijk is, ons inziens, de vraag of de sanctie van
de publieke opinie - indien men erin slaagt deze opinie te beinvloeden - voldoende effectief is om een aanpassing van het ondernemersgedrag te kunnen bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan zou
naar een krachtiger sanctie moeten worden gezocht, bijv. een wettelijke machtiging voor de President om de overheidsbeslissing bindend aan het bedrijfsleven op te leggen. Voordat men echter tot een
dergelijke, tamelijk drastische, stap overgaat, zou men eerst de
soepeler methode van sanctie door middel van de publieke opinievorming kunnen proberen. Men weet nl. tevoren nooit precies in
hoeverre een economische maatregel effectief zal zijn - iedere economische politiek houdt een zekere mate van "trial and error" in zodat het aanbeveling verdient het eerst met de minder drastische
maatregelen te prober en. 1
Dient het overheidstoezicht aIleen betrekking te hebben op prijsverhogingen of moeten ook prijsverlagingen kunnen worden afgedwongen? De meeste voorstellen, die recentelijk zijn gedaan met
betrekking tot de prijspolitiek - inclusief die van REDFORD - behelzen alleen toezicht op prijsverhogingen. REDFORD schrijft dit toe
aan de volgende factoren:
a. Het directe probleem schijnt te zijn het vermijden van inflatoire prijsverhogingen.
1 In 1962 werden de staalconcerns door President Kennedy
gedwongen hun
prijsverhogingen teniet te doen. Deze dwang steunde niet op de wet. Dat het
ingrijpen van Kennedy niettemin succes had, moet in belangrijke mate worden
toegeschreven aan zijn dreiging de ondernemingen gerechtelijk te doen vervolgen in het kader van de antitrustwetgeving alsmede aan de verdeeldheid onder
de staalproducenten, die door Kennedy werd aangegrepen om te verklaren dat
de regering haar bestellingen zou doen bij die producenten, die niet met de prijsverhoging waren meegegaan.

b. De factoren, die tot prijsverlaging zouden moeten leiden zijn
gevarieerd van aard en moeilijk grijpbaar.
c. De politieke moeilijkheden verbonden aan een benedenwaartse
herziening der prijzen zijn vermoedelijk veel groter dan die welke
zich voordoen bij het voorkomen van prijsverhogingen.
Ten aanzien van deze punten zouden wij het volgende willen
opmerken:
ad a. Daar inflatie niet aIleen kan optreden door prijsverhogingen,
maar ook door het achterwege blijven van prijsverlagingen, indien
daartoe ruimte is, is het, ons inziens onjuist om het overheidstoezicht tot de prijsverhogingen te beperken.
ad b. De belangrijkste factoren, die bij de beoordeling van de mogelijkheid tot prijsverlaging een rol spelen zijn de kostenontwikkeling en de vraagsituatie; dit zijn tevens de factoren waarnaar een
eventuele prijsverhoging dient te worden beoordeeld. Het aangeven
van de factoren die bij de beoordeling van prijsverlagingen een rol
dienen te spelen is dan ook in wezen niet moeilijker dan het vaststellen van de maatstaven die moeten gelden voor prijsverhogingen.
ad c. Uit een omschrijving van REDFORD blijkt, dat hij met politieke moeilijkheden bedoelt de weerstanden die prijsverlagingen
bij de ondernemers oproepen, aangezien de prijsverlagingen een
doorbreken van de status quo betekenen en de ondernemer in het
onzekere verkeert over het effect ervan. Het feit, dat het afdwingen
van prijsverlaging op meer weerstand zou stuiten dan het voorkomen van prijsverhogingen behoeft echter, ons inziens, geen reden
te zijn om het overheidstoezicht tot de laatste te beperken.
Er kan, naar onze mening, nog een andere dwingende red en zijn
waarom het overheidstoezicht niet tot de controle van prijsverhogingen beperkt zou kunnen blijven. In het voorgaande hebben wij
betoogd, dat de lonen ten behoeve van het handhaven van de monetaire stabiliteit macro-economisch niet meer mogen stijgen dan
de gemiddelde produktiviteitsstijging. Deze norm houdt in, dat bij
een normale werkgelegenheidssituatie (afwezigheid van arbeidskrapte en -overvloed) de lonen in de bedrijfstakken met sterke produktiviteitsstijging minder snel zuIlen toenemen dan de specifieke
produktiviteitsverhoging bedraagt, zodat hier ruimte is voor prijsverlaging. In bedrijfstakken met minder snelle produktiviteitsstijging kunnen dan de lonen meer toenemen dan de specifieke produktiviteitsstijging, waardoor hier de prijzen kunnen worden verhoogd. Deze politiek houdt dus een zekere matiging in van de looneisen door de vakbonden in de strategische, snel groeiende bedrijfstakken. Tot deze matiging zullen de vakbonden echter aIleen bereid zijn indien de ondernemers de door produktiviteitsstijging ont-

stane, en niet door evenredige loonsverhogingen geabsorbeerde,
ruimte voor prijsverlaging ook inderdaad hiertoe benutten. Iedere
loonpolitiek heeft dan ook slechts kans van slagen, indien benedenwaartse prijsstarheid wordt voorkomen.
De meest fraaie oplossing zou uiteraard zijn, dat de ondernemers
zelf - eventueel in overleg met de overheid - er toe zouden kunnen
worden gebracht een meer flexibele en niet-inflatoire prijspolitiek
te voeren. Bij afwezigheid van een dergelijke bereidheid en medewerking moet de waarborg voor prijsverlaging in de snel groeiende
sectoren echter door de overheidspolitiek worden geschapen. Ook
hier zijn er weer verschillende modi denkbaar, waarvan wij er hier
enkele uitwerken. Men kan betogen, dat een permanente controle
van de boeken van de ondernemingen door de overheid ongewenst
is en dat het voorkeur verdient deze controle periodiek - bijv. halfjaarlijks of jaarlijks - te doen geschieden. Voorzover de prijsverhogingen een periodiek karakter hebben - wat met name in de staalsector het geval schijnt te zijn - zou men de gelegenheid van de
voorgenomen prijsverhoging tevens kunnen aangrijpen om te onderzoeken of er mogelijk ruimte is voor prijsverlaging. Voorzover
de periodiciteit in de prijsverhoging zich echter niet voordoet in de
strategische sectoren, mag de controlecommissie niet gebonden zijn
door een voorschrift dat de "timing" van de actie bindt aan prijsverhogingen.! Vandaar dat een systeem waarbij de overheid of de
overheidscommissie zelfstandig en naar eigen goeddunken het tijdstip kan bepalen, waarop een onderzoek naar de mogelijkheid tot
prijsverlaging wordt ingesteld, ons inziens, de voorkeur verdient.
De door ons besproken loon- en prijspolitieke maatregelen houden vermoedelijk een grotere onvrijheid en gedetailleerder regeling
voor het bedrijfsleven in dan het geval zou zijn indien het georganiseerde bedrijfsleven een zekere medeverantwoordelijkheid voor
het algemeen belang (waaronder stabiel prijspeil) zou wensen te
aanvaarden. De aanbevelingen waren dan ook gebaseerd op de huidige mentaliteit van de Amerikaanse werkgevers en werknemers,
die - tot op heden althans - de geschetste verantwoordelijkheden
kennelijk niet wensen te dragen.
1 Men zou zich een vorm van prijspolitiek kunnen voorstellen, waarbij de controle beperkt blijft tot prijsverhogingen en waarbij de inwilliging van prijsververhogingen afhankelijk wordt gemaakt van de mate waarin de betreffende
onderneming in het verleden tot prijsverlaging is overgegaan, indien daartoe
ruimte aanwezig was. Dit houdt dus een indirect toezicht op prijsverlagingen in.
Een dergelijke prijspolitiek lijkt ons echter minder geschikt, omdat ze er toe zou
leiden, dat het gewenste periodieke - zij het indirecte - toezicht op prijsverlagingen afwezig blijft in die gevallen waarin slechts incidenteel of met grote tijdsin tervallen prijsverhogingen plaats vinden.

Wij zouden er niettemin de voorkeur aan geven, indien de oplossing waarbij aan het georganiseerde bedrijfsleven een grote mate
van vrijheid en verantwoordelijkheid voor de loon- en prijsvorming
wordt gegeven (onder een zekere mate van overheidstoezicht), zou
kunnen worden verwezenlijkt.
v. BERKUM merkt over dit vraagstuk op: "Ret delegeren van
overheidstaken aan het georganiseerde bedrijfsleven is heden ten
dage een eis van onze econornische orde en de daarin levende vrijheidsbeginselen. De tend ens tot decentralisatie en spreiding van
macht, welke hieruit voortspruit, kan een heilzaam tegenwicht vormen tegen een anders steeds meer in details gaand en drukkender
wordend complex van dirigistische maatregelen ... Deze ontwikkeling vraagt een groot aanpassingsvermogen zowel van de overheid
als van de voormalige strijdorganisaties van werkgevers en arbeiders
om zich op de gewijzigde institutionele verhoudingen en structuren
in te stellen ... " 1
Een waarschuwing is daarom o.i, op zijn plaats, dat bij de keuze
van de institutionele opzet van een nieuw loon- en prijssysteem niet
te gauw wordt uitgegaan van de defaitistische gedachte, dat de
huidige mentaliteit van werkgevers en werknemers als een onveranderlijk gegeven dient te worden beschouwd, dat niet voor beinvloeding vatbaar zou zijn. Men dient deze groepen te doordringen
van het grote goed van de vrijheid. Vrijheid is echter alleen mogelijk
indien er op verantwoordelijke wijze gebruik van wordt gemaakt.
Met instemrning citeren wij in dit verb and ALBEDA, waar hij zegt:
"Voor ons is het bestaan van vrije werknemersorganisaties een voorwaarde voor de ontplooiing van de modeme maatschappij in harmonische zin. Maar deze voorwaarde is niet voldoende. Van die
vrije vakbeweging mag gevraagd worden, dat ze die vrijheid weet
te gebruiken. Daar is een collectivisme, dat zich uit in staatsalmacht. Er is ook een collectivisme denkbaar, dat zich uit in de heerschappij der massa-organisaties." 2
Wij zouden hieraan willen toevoegen, dat deze opmerking van
ALBEDA
mutatis mutandis evenzeer geldt voor de werkgevers.
Indien de pressiegroepen hun vrijheid met in verantwoordelijkheid
willen dragen en van deze vrijheid gebruik wensen te maken op een
wijze, die indruist tegen fundamentele belangen van de maatschappij, dienen zij te bedenken, dat het altematief bestaat uit een toenemende mate van overheidsinterventie, een oplossing, die weinig
aantrekkelijk lijkt.
1 P. P. v. BERKUM,Begrip en inhoud van de economische politiek, Maandschrift
Economie,oktober/november
1962, p. 48.
2 W. ALBEDA,Vakbeweging
en maatschappij, p. 132.
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In dit hoofdstuk werd nagegaan of en op welke wijze de kartelpolitiek en de 100n- en prijspo1itiek er toe kunnen bijdragen, dat de
macht van de pressiegroepen zodanig getemperd wordt, dat de
doelstellingen van monetaire stabi1iteit en volledige werkgelegenheid in de V.S. simultaan kunnen worden gerealiseerd.
Met betrekking tot de kartelpo1itiek concludeerden wij, dat deze
noodzakelijk is, maar nooit voldoende effectief kan zijn. De bepalingen van de kartelwetgeving kunnen nl. worden ontdoken door
informele prijsafspraken, verschijnse1en als "price-leadership" e.d.,
terwijl het verhinderen van fusies of het afdwingen van ontbindingen van ondernemingen op basis van de antitrustwetgeving op
grote bezwaren stuit, omdat de voordelen van dergelijke maatregelen niet kwantitatief kunnen worden afgewogen tegen de nadelen
ervan. Daarom dient de antitrustpolitiek te worden aangevuld met
en ondersteund door 100n- en prijspolitiek.
Wat de 100n- en prijspo1itiek betreft, zouden wij er de voorkeur
aan geven, indien de overheidsinterventie hierbij niet te straf zou
zijn. Dit zou betekenen, dat aan de centrales van werkgevers- en
werknemersorganisaties een grote verantwoordelijkheid voor de
prijs- en loonvorming wordt gelaten, uiteraard met inachtneming
door deze centrales van de doelstellingen van het overheidsbeleid,
t.a.v. welke doelstellingen regelmatig overleg tussen de centrales en
de overheid noodzakelijk zal zijn. De moeilijkheid in de V.S. is
echter, dat de werkgeversorganisaties niet door een centrale overkoepeld worden, terwijl de vakbonden, die wel bij een centrale zijn
aangesloten, over zo 'n grote autonomie beschikken, dat de greep
van de centrale op deze bonden waarschijnlijk niet sterk genoeg is
om de interne coordinatie - noodzakelijk voor een loonpolitiek als
hier bedoe1d - te doen slagen. De enige oplossing is daarom voorshands, dat de overheid zich in de V.S. rechtstreeks met de 100n- en
prijsvorming inlaat. Om een drastische overheidsinterventie te vermijden, is de meest wense1ijke institutionele opzet van de loon- en
prijspolitiek in de V.S., dat van voorgenomen 100n- en prijsverhogingen door het bedrijfsleven wordt kennis gegeven aan de overheid
of een namens de overheid optredende instantie, die de voorgenomen verhogingen onderzoekt en de resultaten van dit onderzoek
alsmede haar aanbevelingen in een rapport publiceert om zodoende
via de publieke opinie sanctie op de vakbonden, resp. ondernemers
te kunnen uitoefenen. Bovendien dient de overheid er op toe te zien,
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dat prijsverlagingen tot stand komen daar, waar ruimte is voor zulke
verlagingen. Teneinde de overheidsbemoeienis niet te intensief te
doen zijn, zou deze verder beperkt dienen te blijven tot enkele,
zgn. strategische bedrijfstakken, die het grootste gevaar voor een
verstoring van de monetaire stabiliteit opleveren.
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APPENDIX

BEPALING
VOOR

VAN
DE

DE

I

VRAAGELASTICITEIT

PRODUKTIEFACTOR

ARBEID

In het onderstaande zal de formule voor de elasticiteit van de vraag
naar arbeid wordenafgeleid. Indetekst (ziepp. 32 en33) is erreeds op
gewezen, dat de vraag naar arbeid enerzijds een functie is van de
vraag naar het eindprodukt (de vraag naar arbeid is een zgn. afgeIeide vraag) en anderzijds afhankelijk is van de prijs van arbeid
t.o.v. de prijs van andere produktiefactoren.
De procentuele verandering in de vraag naar arbeid uit hoofde
van een procentuele wijziging in de vraag naar het eindprodukt,
kan als voIgt worden bepaald. Indien een loonsverhoging wordt
gegeven en deze in de prijzen wordt doorberekend, zal de prijs van
dpa

het eindprodukt stijgen met

waarbij

qL --,

qL

het aandeel van de

Pa

arbeidskosten in de marktprijs van het produkt representeert en
dp,

--

de procentuele loonsverhoging weergeeft (pa

=

nominaal loon

Pa

in de uitgangssituatie en dp, = absolute verandering van het nominale loon). De hieruit resulterende verandering van de vraag
naar eindprodukten en daarmede van de vraag naar arbeid zal, indien
de vraagelasticiteit voor het eindprodukt wordt weergegeven door
het symbool

1),

gelijk zijn aan »

dpa
qL __

1

Pa

De procentuele verandering in de vraag naar arbeid, welke het
gevolg is van een wijziging van de prijs van arbeid t.o.v. de prijzen
van de overige produktiefactoren (eenvoudshalve zullen wij veronderstellen, dat er slechts een andere produktiefactor is), kan worden afgeleid met behulp van het begrip substitutie-elasticiteit.
1

"I)

is hier als een negatief getal gedefinieerd.
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De wiskundige uitdrukking van deze substitutie-elasticiteit wordt
door onderstaande formule gegeven:

___

= al

a

Pa

b

Pb

(I),

waarin C1 = substitutie-elasticiteit van de vraag naar arbeid, a =
vraag naar arbeid in de uitgangssituatie, b = vraag naar de andere
produktiefactor in de uitgangssituatie, pa = prijs van arbeid in de
uitgangssituatie, Pb = prijs van de andere factor in de uitgangssituatie.
De substitutie-elasticiteit is derhalve gelijk aan de relatieve verandering van de verhouding waarin de produktiefactor arbeid en
de andere produktiefactor gevraagd worden, gedeeld door de relatieve verandering van de verhouding tussen de prijs van arbeid en
de prijs van de andere produktiefactor.
Formule (r) kan als volgt worden herleid:
Daar d

a)
-

bda-adb
= -----

(

b2

b

en d

Pa.)
(-

Pbdpa-PadPb
= -------

Pb2

Pb

mag men voor (I) schrijven:
da

db

_

(d

----0

Pa

d Pb )

-----

a

b

Pa

(r a)

Pb

Verder geldt, dat in een evenwichtssituatie de prijsverhouding der
produktiefactoren geIijk is aan de technische substitutieverhouding
der produktiefactoren; in formule:
da

Pb

db

Pa

b

Vermenigvuldigt men rechter- en linkerlid van (2) met -,
gaat (2) over in:
a
b

da

.-=-a
lois

Pb

b

Pa

a

db

als een negatief getal gedefinieerd.

dan

Uit (ra) en (sa) volgt:
~

+ ~

a

. a Pa = a (d

a

b Pb

Pa _

d Pb)

Pa

(3).

Pb

Voor het linkerlid van (3) mogen we ook schrijven:

~(I
a

+~)=~(bPb+apa)=~(_1
b pj,
a

)
bPb

a

I-qL,

Gelijkstelling aan het rechterlid van (3) geeft:

~ (_1_) (d
= a

a

Pa _

l-qL

d

Pa

Pb )

(ga).

Pb,

Hieruit volgt, dat de procentuele verandering in de vraag naar arbeid, die veroorzaakt wordt doordat relatief duurdere arbeid door
de andere factor wordt vervangen, kan worden geformuleerd als:
da

-

= (l-qL)

a

a
(1-qL)

a

dPa
----Pa

(dPa
--Pa

dPb)

(gb).

Pb

dPb)

(

Pb

is dus het substitutie-effect van de loonsverhoging.
Aangezien we verondersteld hebben, dat alleen de prijs van ard Pb

beid verandert - zodat --

gelijk aan nul is - mogen we voor (3b)

Pb

ook schrijven:
da
-

a

= (I -

d Pa
qL)a -Pa

De elasticiteit van de vraag naar arbeid is gelijk aan de totale relatieve verandering van de vraag naar arbeid - dus zowel die welke
het gevolg is van wijzigingen in de vraag naar het eindprodukt als
die welke veroorzaakt wordt door het substitutie-effect - gedeeld
door de relatieve verandering van het loon. Duiden we de elasticiteit van de vraag naar arbeid aan met A, dan geldt derhalve:
d Pa
Pa
----------

=

1) ~

+

(I -

qL)a

d Pa
Pa
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Hoe de vraagelasticiteit voor arbeid (A)verandert, indien het aandeel van de arbeidskosten in de marktprijs van het produkt (qL)
toeneemt, kan worden bepaaid door de formule voor A partieel
naar qr, te differentieren ; we krijgen dan:

in.
--=7)-a

a'lL
Hieruit voIgt:

188~ I >

0,

indien

I~I

> Ia I'

m.a.w. de regel van MARSHALL, dat bij een toenemend aandeel van
de arbeidskosten in de totale kosten, de vraag naar arbeid elastischer wordt, gaat aIleen op indien de absolute waarde van de elasticiteit van de vraag naar het eindprodukt grater is dan de absolute
waarde van de substitutie-elasticiteit van de vraag naar arbeid.

APPENDIX

MODELl

TER

BE PALING

LOONSVERHOGING

VAN

OP

DE

ELASTISCH

II

HET

EFFECT

BESTEDINGEN,

VAN
BIJ

EEN
EEN

GELDSTELSEL

Het beschikbaar nationaal inkomen, Ybt, is gelijk aan de loonsom
plus de winstinkomens:
Ybt

=

w, +

Vt

Voor de bestedingszijde geldt:
Yt

=

Ct

+

It

+

(I)
Xj

+

Gt,

(2)

waarin alle componenten van Y t betrekking hebben op in het binnenland voortgebrachte goederen. De consumptie- en investeringsvergelijking luiden resp.:
Ct = m W t
It = v' V,

+

+

V Vt
I(ah

(3)
(4)

De toeneming van de loonsom en de afneming van de winstinkomens als gevolg van een verhoging van de loonkosten wordt weergegeven door (5) en (6) :
Wt Vt -

Wt-I = Nt-I ~ w (r-e)
Vt-I = - k Nt-I ~ w (re)

(5)
(6)

Substitutie van (5) en (6) in (3) en (4) geeft:
Ct = m [Wt-l
It = v' [Vt-l -

+

Nt-I ~ w (I-e)] + v [Vt-I k Nt-I ~ W (r-e) ] + I (a)t.

k Nt_l ~ w (I-e)]

(7)
(8)

Door substitutie in (2) en consolidatie verkrijgt men:
Yt = m Wt-I

+ v Vt-l + m Nt-I

~ W (r-e) -

v k Nt-I
I (a)t

+

~ W (I-e)
Xt
Gt·

+

+

(9)

Verder geldt:
Yt-l = Ct-I

+ It-I + Xt-l + Gt-l

= m Wt_1

+ v Vt-I + v' Vt-l +
+ Xt-l + Gt-l

I (a)t-I

(10)

Aannemende, dat de autonome uitgaven in de periode t-I hetzelfde
zijn als in de periode t en er verder rekening mee houdend, dat
v
v' = V, kan men (IO) ook als volgt schrijven:

+

Yt-l

I

= m Wt_l

+ v Vt-l +

I (a)t

+

Xt

+ Gt.

(roa)

Voor de betekenis van de symbolen zie hoofdstuk IV. pp. 106 en 107.
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De verandering in de nationale bestedingen als gevolg van een
loonsverhoging is derhalve - onder de veronderstelling dat de autonome uitgaven constant blijven - gelijk aan:
Yt

-
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Y t-l = m Nt-I t1 W (I-e) -

V k Nt-l t1 W (I-e).

(11)

SUMMARY

The economy of the United States is simultaneously characterized
by inflation and unemployment, a situation which has been described by LERNERas an inflationary depression.
The aim of our study was to trace the causes of this phenomenon
and further to discuss the instruments of economic policy which are
able te contribute to a solution of the problem.
In chapter I we dealt with the problem whether the distinction
between cost push and demand pull inflation is useful. We concluded that the distinction between the two types of inflation is of no
use for an analysis of the causes of inflation since these causes neither
conceptually nor empirically can be isolated. This does not however alter the fact that the distinction between the two types of inflation can be handled as an instrument of thought, namely to
explain why inflation in some cases is coupled with excessive demand (demand pull inflation) and in other cases with a situation
of depression (sellers' inflation). The most important reason for the
distinction in the two types of inflation is presumably connected
with the desire and the need to take measures for a situation which
is simultaneously characterized by inflation and unemployment.
In this connection the attempts of some authors to distinguish between two types of inflation have been of great merit. For by this
attention was called to the part played by pressure groups in the
wage and price setting process and furthermore it became clear
that as a consequence of the behaviour of pressure groups inflation
cannot be effectively fought simply by monetary and fiscal measures but that wage and price policy may be needed.
The upward pressure on prices exerted by pressure groups can be
measured with the aid of a diagram representing the relation between the annual increase of prices and the amount of unemployment. Such a diagram relating to the situation in the U.S. was
construed by SAMUELSON
and SOLOW.From this study it appeared that
the institutional set up of the wage and price system in the U.S.
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involves a dilemma between the targets of full employment and
price stability.
ACKLEYin his mark up hypothesis stresses the importance of
expectations in the wage and price setting process. In wage determination expectations with regard to the future course of prices and
in price determination expectations with regard to future wage
increases are taken into account. This anticipating on wage and
price increases has given an inflationary bias to the economy.
We concluded the chapter with some critical comments on the
mark up analysis of BOTHA'S.
Chapter II was devoted to the market power of the unions in the
process of wage determination. Special attention was given to the
theoretical discussions on the issue whether the system of wage
fixing by the unions has or has not an inflationary bias. In order to
get a clear picture we divided the many opinions on this subject
into two main schools of thought.
One line of thought - represented by FRIEDMAN
and MORTONdenies the independent influence on wages and prices by unions.
The other school of thought - represented by ULMAN,BOWEN,
ASCHHEIM
and SCHLESINGER
- on the contrary holds that unions do
ha ve an independent influence on wages and prices.
The views of the various authors were discussed with the aid
of the following theses of FRIEDMAN'S:
I. The craft unions with a membership that constitutes only a
small percentage of the total labour force are, generally speaking,
strong while industrial unions with a much larger membership are
weak, because the elasticity of demand for the labour of members
of craft unions can be expected to be much smaller than the elasticity of demand for the labour of industrial unions.
2. To be effective in raising and maintaining wage rates above
the levels which would have prevailed in their absence, unions must
be able to restrict the supply of workers. FRIEDMAN
thinks the unions
not capable of doing this.
3. Wage increases in unionized sectors of the economy imply
wage reductions elsewhere. Unions can influence the wage structure but not the wage level.
4. In inflationary periods unions probably prevent wages from
rising as rapidly as they otherwise (in the absence of unions) would.
This view is shared by MORTON.
ad. I. The inelastic demand for the labour of craft unions is caused, according to FRIEDMAN,
by the fact that this labour accounts
for only a small portion of the total cost of product, while the labour
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of the industrial unions accounts for a large portion of total cost
of product.
ULMAN referring to HICKS pointed out, that FRIEDMAN'S statement
holds only when the elasticity of substitution of the demand for
labour is less than the elasticity of demand for the final product.
In order to clarify the ULMAN-HICKS view and in order to prove
its correctness we gave a numerical example and a formula which
can be regarded as a simple version of HICKS' formula.
ad 2. In contrast with FRIEDMA'S view ULMAN stresses, rightly in
our opinion, that unions are able to restrict the supply of labour by
strikes. Moreover - this has been pointed out by SCHLESINGER - the
influence of the union on the wage- and price level is dependent on
the degree of competition in the product market. The lesser the
competition in the product market as a consequence of market power of employers and as a consequence of technical and financial
barriers to new entry, the stronger the position of unions.
FRIEDMAN who does not take into account these market imperfections, underestimates the ability of unions to raise the wage level.
ad 3· FRIEDMAN'S argument for this proposition runs as follows:
a wage rise in the unionized sector of the economy causes a labour
surplus in this sector; as a consequence there is an exodus of workers
from the union trades to the non-union sector. The increase in the
supply of labour in the non-union sector tends to drive down nonunion wages (and prices) assuming unchanged employment in the
economy as a whole and unchanged aggregate demand. In FRIEDMAN'S view the impact of unions on the structure of wages may be
pronounced but their impact on the general level of wages is zero.
As ULMAN has demonstrated however, FRIEDMAN'S assumptions
are not very realistic. A union-won wage increase might spread to
non-union workers if it is secured by devices which effectively prevent an exodus of labour from the union sector to the non-union
sector of the economy and/or if in the non-union sector anticipatory
wage increases are granted. As a consequence there will be a rise
of the general wage and price level. If this rise of prices is not accompanied by an increase of the aggregate demand in monetary
terms, unemployment will result together with an increased level
of wages and prices. This is in fact the situation by which the
American economy is characterized.
ad 4· FRIEDMAN believes that employers would be reluctant to
grant wage increases in the boom since they fear that in the succeeding recession they will be saddled with the higher wage rate. Also
the fact that union contracts must be negotiated at discrete intervals

would prevent wages from rising as rapidly in the upswing as they
would have done in the absence of unions.
FRIEDMAN'S
view does not go unchallenged by ULMANand AsCHHEIM.They point out, rightly, that unions may enforce their claims
bij strikes. The fact that there are relatively more strikes in cyclical
upswings suggests that the settlements emerging form such strikes
yield wage rises greater than those which would have occurred in
the absence of unions.
In chapter III we analysed the empirical significance of the relation
between pressure groups and inflation.
We concluded that the economic situation of the U.S. in the
period 1947-1958 was characterized by inflation accompanied with
considerable unemployment which may be regarded as a symptom
of a strong upward pressure on prices by pressure groups.
An analysis of inflationary forces in the three industrial sectors
where since 1947 the greatest increases in prices occured, showed
that in the case of steel the inflation was strongly related to the market power of pressure groups (both in the labour and product markets), that the rising price of construction was caused bij exercise
of some market power combined with a favorable demand, while
in the case of machinery the dominant factor responsible for price
rises was the increase of demand. Though it follows that the significance of pressure groups for inflation is different in each sector, the
overall analysis of prices and employment indicates that on the whole
the inflationary pressure exerted by pressure groups was very strong.
This is why we discussed the empirical study on employment
growth and price levels, which study was made by the study group
ECKSTEINfor the Joint Economic Committee. From this study in
which, among other things, the factors where examined that determine the market power of pressure groups, it appeared that wage
increases were positively correlated with the level of profits of the
industry and negatively correlated with the degree of competition
in the product market. It appeared further - a matter which is not
discussed in the report of the study group ECKSTEIN
- that the extent
to which the weak industries (these are the industries with a low
level of profits and a strong competition in the product market) were
able to follow the wage increases in the strong industries (these are
the industries with a high level of profits and little competition in
the product market) is dependent on the phase of the business cycle.
These findings harmonize with SCHLESINGER'S
theory (for an exposition of this theory see chapter II). This is why, in our opinion, the
study made by the group ECKSTEIN
in behalf of the Joint Economic

Committee may be regarded as an empirical test which corroborates SCHLESINGER'S
theory.
The inflation in services was connected with very special factors;
the rise in the price of medical care is attributable to a shortage of
supply of medical personnel. The price rise for unskilled services
was primarily caused by the fact that the rise in wage rates was not
offset by an equivalent increase in productivity.
The drop of prices in the agricultural sector in the period 19471958 has mitigated in some degree the overall inflationary tendencies.
The economic development in the U.S. during the period 19591961 shows almost the same picture as that in the period 1947-1958,
to wit price increases accompanied with unemployment. Especially
the consumer price index, the prices of government services and
those of construction rose sharply.
To conclude chapter III we made some comments on the interpretation of the inflation in the period 1955-1957 by BAILEYand
SELDEN.
BAILEYdoes not attribute much sense to the possibility of inflation; he points out that the actual increases in prices were smaller
than the increases of the official, quoted prices. However the statistical method used by BAILEYis not suited to prove his thesis.
SELDENtoo analysed the nature of the inflation which occurred
in the U.S. in the period 1955-1957. His view is that cost push theories cannot explain the inflationary process in the period mentioned.
We concluded that the rejection of the cost push hypotheses by the
author is not based on sound argumentation.
In chapter IV we discussed some factors (money illusion, an elastic
demand for labour, the progressive rate structure of income taxes,
the impact of rising wages and prices on exports and employment
and a redistribution of income as a consequence of inflation) , which
form as it were "natural" barriers against a wage-price spiral, that
means barriers which are operative even in the absence of economic
policy.
Especially the significance of money illusion as a factor in curbing inflation was examined. Our study was based on the analysis
by HOLZMAN.The following assumptions were made: there is an
elastic monetary policy; the spending behaviour of consumers is
characterized by money illusion; there is no change in productivity
of labour; the elasticity of the demand for labour is greater than
zero. We concluded that on these assumptions an increase in wage
rates causes unemployment.

Quite different is the conclusion if it is assumed that the elasticity
of demand for labour is zero and that the behaviour of consumers is
characterized by real income consciousness (the assumptions of
constant productivity of labour and elastic monetary policy are not
dropped). Our conclusion was that on these assumptions an increase in wage rates always causes an increase in the demand for
labour, provided that the marginal propensity to consume of wageearners is greater than that of profit-receivers.
We ended the chapter with some critical comments on HOLZMAN'S analysis, in which he studied the impact of a wage push on
the demand for labour on the assumption that the productivity of
labour increases; it is further assumed that there is an elastic monetary policy and that the marginal propensity to consume of wage
earners is greater than that of profit-receivers. Contrary to HOLZMAN we concluded that an increase of the wage rate in these circumstances will generally-except the case in which the wage increase
is completely passed on in higher prices, in which case it is irrelevant
for the monetary situation whether there is constant or increasing
productivity - be less inflationary or more deflationary than an
increase in the wage rate on the assumption of constant productivity of labour. This is caused by the deflationary effect of the rise
in output which is caused in turn by the productivity increase.
HOLZMAN,
who neglects, wrongly, the deflationary impact of the
increase in output overestimates the inflationary or underestimates
the deflationary effects of a wage increase under conditions of a rise
in productivity.
Chapter V dealing with some limitations on the effectiveness of
monetary policy was introduced by a discussion of open market
policy. The conditions under which open market policy may be
regarded to have sufficiently restrictive effects on the availability
of credit were considered. This required a critical examination of
the "availability of credit" theories. For that end we made use of
the analysis by KAREKEN in which he studied the formal properties
of the "availability" theories; we presented KAREKEN'S analysis in
a more simplified form. We concluded that if the supply of loanable
funds is to some extent elastic with respect to changes in interest
rates, the elasticity of demand for credit is significant for the effectiveness of monetary policy; the lesser the elasticity of demand for
credit, the more difficult it will be for the monetary authorities to
exert downward pressure on spending.
Next we considered several ways in which the restrictive effects
of a tight money policy might be partially offset by an increase in
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the velocity of money. The following factors were analysed: the
effects of commercial bank portfolio adjustments during a period of
tight money policy; the significance of financial intermediaries for
monetary policy and their effects on the velocity of money; the increase in the velocity of money caused by the development of new
money market techniques and financial institutions during a period
of tight money policy.
The increase in the velocity of money caused by commercial
bank portfolio adjustments or by the development of new money
market techniques during a period of credit restraint can adequately be corrected or prevented, provided that monetary policy can
be made sufficiently effective. (In chapter VI some measures which
might contribute to this greater effectiveness are discussed.)
An increase in the velocity of money in the boom by a large scale
liquidation of government securities by financial intermediaries is
not very likely to occur. This is explained by the fact that government securities are very suited to the primary purpose of non bank
financial intermediaries by serving as a guarantee that the financial
intermediaries can meet their obligations in due time without a loss
on their investments. As a consequence a considerable part of the
assets of intermediaries will permanently consist of government
securities and liquidation of these securities will therefore be of only
minor importance.
Somewhat different is the situation for commercial banks. In
sofar there are investments in government securities by commercial
banks in excess of liquidity requirements, these investments appear
to have rather a residual character and as soon as there are more
profitable investment opportunities in the private sector commercial
banks dispose of large amounts of government securities.
Another difference between non bank financial intermediaries
and commercial banks is that government securities held by non
bank financial intermediaries mainly have a long term character.
Because of this long term character of their holdings of government
securities intermediaries cannot increase liquidity by permitting
maturing issues to run off. Commercial banks on the contrary have
the possibility to increase liquidity by permitting maturing government securities to run off since they hold large amounts of short
term government securities.
These theoretical findings are supported by the facts. Portfolio
shifts by intermediaries in recent years in the U.S. have only been
of minor importance.
Much greater is the danger - at least from a theoretical point of
view - that velocity of monetary circulation will be increased by a

shift from money (both currency and demand deposits) to claims on
financial intermediaries. To be sure, it appears that in recent years
in the V.S. this possibility had little practical significance, but this
fact is not in accordance with economic theory of rational investment behaviour which tells us that during a period of rising interest
rates the investor will not fail to make use of profitable investment
opportunities.
We concluded that for the present there seems no reason to extend monetary controls in the V.S. to financial intermediaries. If in
the future inflationary increases in the velocity of money would
occur attributable to intermediary activities the instrument of cash
reserve requirements could also be applied to financial intermediaries. This seems to us a better solution than the proposal by AsCHHElM, who would prefer in this case to achieve monetary stability
by confining - but more severely applying - monetary controls to
commercial banks.
In chapter VI three measures - selective credit controls, the security
reserve proposal and open market policy - were discussed which
might contribute to the effectiveness of monetary policy.
With regard to selective credit controls we concluded that in
view of the destabilizing fluctuations of consumer durable goods
and consumer credit, selective controls could have considerable
restrictive effects provided they are applied in combination with
general credit controls.
Next we examined whether the effectiveness of general credit
controls could be improved by a secondary reserve requirement
for banks (i.e. required reserves of government bonds).
Our conclusion was that because of the great regional differences
in liquidity ratio's of commercial banks in the V.S. introduction of
the security reserve proposal would require that different liquidity
ratio's be prescribed for each district. Though there are therefore
some objections attached to the security reserve proposal we consider the advantage of an increased effectiveness of general monetary controls that can be obtained by prescribing secundary reserve
requirements of so great importance, that, in our view, application
of this instrument of monetary control in the V.S. merits recommendation.
With regard to the effectiveness of open market policy we concluded that this effectiveness can be improved by abandoning the "bills
only policy" and by engaging instead in long term operations. To
tills end a lengthening of the debt structure is required, which can
be obtained by refunding operations (selling of long term securities

by the Treasury and using the proceeds to retire short term debt).
Because of the decreased liquidity produced by it the refunding
should take place in the boom.
In chapter VII we examined in which way the application of antitrust policy and of wage and price policy could reduce the market
power of pressure groups in the U.S. in order that the objectives of
monetary stability and full employment could be simultaneously
realized.
With regard to antitrust policy we concluded that this instrument
of economic policy is necessary but can never be sufficiently effective in curbing inflation. The provisions of the antitrust act can be
evaded by coordinated and interdependent actions by the companies without overt agreement, e.g. by price leadership. Objections
are also attached to the prohibition of planned mergers and the
enforcement of dissolution of enterprises, for the advantages of such
measures cannot be quantitatively weighed against the disadvantages. It is therefore that antitrust policy has to be supplemented by
wage and price policy.
With regard to the wage and price setting process we would prefer a system in which Government participation is not too severe.
This means that the central organisations of employers and
employees would be endowed with a great responsibility for
wage and price determination; naturally the central organisations should observe the targets of government policy, about
which targets there should be regular consultation between the
central organisations and the Government.
The difficulty in the U.S. is, however, that the organisations of
employers are not united in a central organisation; the unions are
united in a central organisation (A F L - C I 0) but the autonomy
of the unions in the U.S. is so great that the grisp of the central organisation on the unions is not strong enough to make the internal
coordination - which is required for a wage policy as meant here successful.
The only solution in the U.S. therefore is that the Government
participates directly in the wage and price setting process. In order
to avoid too severe government intervention, the most desirable
approach in the U.S. would be that the industries notify the Government or a Government agency of proposed wage and price
increases, followed by factfinding procedures by the Government,
which should culminate in the issuance of a report (with specific
recommendations) in order to bring to bear the pressure of public
opinion and to make the procedure effective. Moreover the Govern-

ment should exercise supervision that price decreases will come
about where there is room for such decreases. In order for the Government intervention not to be too intensive this intervention
should further be limited to certain key industries, which form a
serious threat to monetary stability.
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STELLINGEN

I
In een economie die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van
machtige pressiegroepen is het niet mogelijk om de beide doelstellingen van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit door uitsluitende toepassing van monetaire en fiscale maatregelen simultaan
te verwezenlijken.

II
Ofschoon in de Employment Act
werkgelegenheid centraal wordt
verleden genoemde doelstelling
prijsstabiliteit, zonder dat men
prijsstabiliteit te realiseren.

van de V.S. het doel van volledige
gesteld, heeft men in feite in het
enigszins opgeofferd aan die van
er overigens in geslaagd is deze

III
De in 1963 door de Amerikaanse regering voorgestelde maatregelen
tot belastingverlaging kunnen wel de werkgelegenheid bevorderen,
maar zij zullen vermoedelijk de reeds aanwezige inflatoire tendenties in de V.S. versterken.
IV
Alhadeffs veronderstelling, dat de liquiditeit van de algemene
banken en de spaarbanken ten tijde van een krap-geldpolitiek zou
worden aangetast, doordat als gevolg van de kredietschaarste spaartegoeden worden opgevraagd, die vervolgens door delopvragers
zouden worden aangewend voor de financiering van hun uitgaven*,
is weinig realistisch. Wel is een aantasting van de liquiditeit van de
algemene banken en spaarbanken mogelijk doordat spaartegoeden
worden omgezet in hoogrentend overheidspapier, bijv. als gevolg
van open-markt verkopen, die de rentevoet op overheidspapier
doen stijgen.
V
De opvatting van Smith, dat het voor een handelsbank weinig voordelig zou zijn om te trachten door een verhoging van de rentevergoeding op termijndeposito's een omzetting van geld in termijn-

*

Zie:

D. A. ALHADEFF,

Credit controls and financial intermediaries,

American

Economic Review, sept. 1960, p. 667.
I

deposito's te bewerkstelligen, is gebaseerd op de veronderstelling,
dat de desbetreffende bank als enige een dergelijke politiek voert
en dus alle overige handelsbanken passief blijven*. Gaat men anders dan Smith - uit van de meer realistische veronderstelling,
dat ook de andere handelsbanken door een hogere rente op termijndeposito's zullen trachten een omzetting van geld in termijndeposito's te effectueren, dan is genoemde omzetting voor de banken wel
voordelig.
VI
Ofschoon de toegevoegde waarde per werknemer in de diverse bedrijfstakken, alsmede de groei welke deze grootheid vertoont een
belangrijk gegeven vormen voor de regionale economische politiek
dient er voor gewaakt, dat niet de werkgelegenheid eenzijdig wordt
geconcentreerd in enkele bedrijfstakken met de hoogste toegevoegde
waarde per werknemer. Bij een regionale ontwikkelingspolitiek met
als richtsnoer de toegevoegde waarde per werknemer moet tevens
rekening worden gehouden met een aantal beperkende randvoorwaarden, gelegen in de infrastructuur, de afZetmogelijkheden van
de branches, de gewenste migratie- en pendelbewegingen e.d., die
de expansiemogelijkheden van de afzonderlijk sectoren aan een
plafond onderwerpen.
VII
De opvatting dat er ten aanzien van het beoordelen van een historisch feit zoiets bestaat als een optimale afstand en gezichtshoek
evenals bij de beschouwing van een ruimtelijk object het geval is, is
vermoedelijk een drogreden, welke steunt op een onjuist gebruik
van de beeldspraak**.
VIII
Ter verhoging van de waarde van een vergelijkend rentabiliteitsonderzoek is een grotere uniformiteit in de jaarrekeningen, zowel
wat de opstelling en samenstelling der gegevens als wat de gebezigde
nomenclatuur betreft, noodzakelijk. In dit verb and verdient het
aanbeveling de huidige wetgeving inzake de jaarstukken zodanig te
herzien, dat genoemde desiderata ten aanzien van de uniformiteit
worden verwezenlijkt.
'" Zie: w. L. SMITH, Financial intermediaries and monetary
Journal of Economics, 1959, p. 544"'''' GABRIEL MARCEL: Les hommes contre l'hurnain, 1958.
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control, QuarterlY

IX
Casuspositie 3, welke Nouwens geeft op pag. 86 van zijn dissertatie"
zou meer inzichtelijk geweest zijn, indien de auteur in plaats van de
door hem gekozen formulering er op had gewezen, dat bij de gegeven veronderstellingen (luxe goed, geen geschikte substituten aanwezig) een in de prijs doorberekende partiele kostprijsverhogende
belasting slechts een inkomenseffect teweeg brengt, dat kleiner is dan
het inkomenseffect van een in de prijzen doorberekende algemene
kostprijsverhogende belasting.
X
Een gedetailleerde planning is voor werkzaamheden van fund amentele economische research niet mogelijk, noch wenselijk. Wel dient
de researchwerker aan een globaal tijdschema gebonden te zijn door het vaststellen van de tijdsduur die maximaal voor het project
beschikbaar is - maar binnen het kader van dit glob ale tijdschema
moet de navorser ten aanzien van zijn werk een zo groot mogelijke
vrijheid worden gelaten.

XI
Het verdient aanbeveling de bescherming van tekeningen en modellen van nijverheid niet krachtens de auteurswet, c.q. ex art. 1401
B.W. te doen geschieden, maar hiervoor een afzonderlijke wettelijke regeling te treffen.

XII
De aleatoriek, die soms in de moderne kunst wordt aangewend,
wordt nog al te vaak verworpen op grond van de overweging, dat
de toepassing van <lit principe met het wezen van de kunst, die
immers bewuste vormgeving veronderstelt, in strijd zou zijn. Een
dergelijke beoordeling van de aleatoriek op grond van een wezensdefinitie van kunst is onbevredigend. Beter is het de toevalskunst
te beoordelen naar zijn esthetische resultaten.

* A. C. J. NOUWENS, Beschouwingen ten aanzien van de overdracht
gen, Leiden 1956.

van belastin-
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