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INLEIDING

ALGEMENEPROBLEEMSTELLING
Na enkele jaren van een min of meer geleide economie kan men
allerwegen een gevoel van teleurstelling bespeuren. De hoopvolle
verwachtingen, welke men ten aanzien van de overheidsleiding op
economisch gebied heeft gekoesterd, zijn niet in vervulling gegaan.
In de politieke wereld schijnt de wind enigszins naar rechts te
draaien. De ambtelijke wereld vertoont vaak tekenen van moeheid
en verslapping. De economische subjecten zijn het gedetailleerde
ingrijpen in het economische proces van overheidswege beu.
Eell-compromis tussen gebondenheid en vrijheid zal moeten
worden gevonflgE De benaming van die nieuwe economische
politiek is reeds gevonden: inplaats van een gebonden of een vrije
economie zal een gerichte economic, een „economie orientde:*,
moeten komen. Wanneer de gy.erheld sle_chts.fle straggifche punten
in de hand houdt, kan de rest van het economische leven aan het
vrije spel der economische krachten worden overgelaten. Verschillende opvattingen ten aanzien van deze strategische putiEEn ilinthans weer mogeliik.
Wii stellen oils daarom tot taak te onderzoeken welke biidrage
economische wetenschap ter oplossing van dit vraagstuk- kan
de
Welke middelen heeft de overheid nog over om het econo1,Reven.
mische proces te beYnvloeden, wanneer een directe loon- en prijscontr6le of een rechtstreeks ingrijpen in het productie- en distributieproces wordt verworpen; en in hoeverre hebben deze middelen
nog enig effect op de vorming, de verdeling en de besteding van
het nationale inkomen?
Men kan dit vraagstuk in principe op twee wijzen aanpakken:
de ene is meer concreet, de andere nler - tradiS -De eerste be- r
Qfouwingswijze heeft- hetnadeel, dat -men -6j> &6Ii duur door_alle bomen, die men in het-oog wil houden, het bosniet in rziet; de 2/
tweede beschouwingswijze heeft het nadeel van elke beperking;
het zal voor de practicus makke k zijn talloze punten_aan te
voeren, die men vergeten heeft.
·

Overhddvinancia: I
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INLEIDING

Evenwel „in der Beschriinkung zeigt sich der Meister" en vooral
ten aanzien van de economische theorie, zouden wij eraan toe
willen voegen. De economische werkelijkheid is zo rijk geschakeerd
en zo ingewikkeld, dat het welhaast onmogelijk schijnt haar in een

eenvoudig theoretisch schema te persen. En toch blijft de menselijke
drang naar een eenvoudig overzicht en inzicht in de meest ingewikkelde materie bestaan. Ondanks alle tegenstand van de practici
blijft de plaats van de economische theorie behouden.
De praktijk van het economische leven voert veelal aan, dat de
overheid eigenlijk geen enkele duurzame invloed op het economische proces kan uitoefenen, de wetmatigheden van de economische „materie" kunnen niet duurzaam worden genegeerd. Zou
de overheid er vandaag in slagen een duivel uit te drijven, dan
komen er morgen zeven duivelen voor terug. Het economische
leven is door zijn eigen wetten gedetermineerd. Een welbewuste
beheersing van dit leven zou niet mogelijk zijn.
Gaan wij na of de economische theorie tot dezelfde resultaten
komt. Daarbij zullen wij_ ons niet alleen beperken tot een strikt
theoretische beschouwingswijze, maar zelfs tot de meest abstracte
economische theorie welke nog geoorloofd is, met name de macroeconomie. Vele min of meer belangrijke detailpunten zullen
hiedoor noodgedwongen buiten beschouwing moeten blijven; het
voordeel van een totaal overzicht moge echter het nadeel van de
abstracte denkwijze compenseren.
In het economische leven hangt alles met alles samen; daarom
is het voor de economist moeilijker dan voor elke andere theoreticus wetenschappelijk verantwoorde conclusies te trekken en toch
eenvoudig te blijven. De bestudering van macro-economische el-

sels biedt een uitkon t uit ditdilemma. HierGIF6ITTI-m-en het

geheel overzien zon4er y.g. trikt. Le geraken in- de ingewikkeldheid
van het concrete.
Wij zullen oils derhalve in de loop van ons onderzoek zoveel
mogelijk trachten te beperken tot de essentie van ons vraagstuk,
waarbij wij ons telkens moeten baseren op een totaal overzicht van
de meest algemene economische wetmatigheden. Gebruik zal daarbij
gemaakt worden van het macro-economische begrippen--appsalt,
dat in de laatste jaren speciaal door de beoefening van de nationale
boekhouding werd verdiept. In hoofdfuk I wordt de keuze en de
.' # • '

J.\'

-begripsbepaling van de door ons in het vervolg te,geb iken_-n-aa-0eEnimiS( hs grootheden nader uiteengezet.-
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De tweede stap van onze analyse is de keuze van de economische "
theorie. Een economische theorie, welke voor alle tijden geldt,
1:1staat immers niet. In iedere maatschappijvorm is een andere
economische theorie actueel. Vandaar dat men soms wel condudeert: zoveel schrijvers op economisch gebied, zoveel economische
theorieln. Al is een dergelijke conclusie nogal overdreven, het is
onmiskenbaar, dat er veel verschil van mening bestaat tussen de
verschillende theoretici ook ten aanzien van het onderhavige
vraagstuk. Het is echter verrassend in hoe grote mate de verschillende standpunten ten aanzien van de betekenis van de overheid
voor de volkshuishouding herleid kunnen worden tot een verschil
in algemeen economische uitgangspunten. En deze algemeen economische praemissen zijn wederom gebaseerd op een bepaalde niet
altijd actuele maatschappijvorm, waardoor eveneens de verschillende theorieen niet altijd actueel zijn.
Ook hier zullen wij ons wederom beperken tot de grote lijn in
het economisch denken. De opvattingen van bepaalde schrijvers
over het onderhavige vraagstuk zullen derhalve niet in concreto
worden onderzocht.jitrac4t-zal evenwel worden.de yeelheid van
opvattingen te herleiden tot twee denkwijzen. met name de zogenaamde .,klassit '_en de zogenaamde „Keynesiaanse" gedachten---„.--'...

gang.

Gezien de enorme litteratuur, welke de Iaatste jaren is verschenen over wat Keynes of de klassieken toch precies bedoeld kunnen
hebben met hun theorieen, zal men het ons niet euvel duiden,
wanneer ook hier een bepaalde interpretatie wordt gegeven van de
leer der „klassieken" of van Keynes, welke misschien niet door alle
desbetreffende schrijvers zal worden onderschreven.
Bestudering van de quantitatieve betekenis van de betrekkingen
tussen overheid en volkshuishouding in moderne tijden hebben
tenslotte bij ons het inzicht doen rijpen, dat voor een theorie
welke toepasbaar is op de moderne economische verschijnselen, de
klassieke en Keynesiaanse gedachtengangen nader aanvulling en
correctie behoeven.
Het hoofdonderwerp van onze studie bestaat derhalve in een 1
vergelijkend overzicht van drie verschillende macro-economische
stelsels, op.befs -waervan wij Sonclusies zullen trekkg ten« aanzi6n
van de betekenis van de overheidshuishouding voor de omvang, ,
gliclpte
eco„omie.de
de verdelingen

-6esteiiing Ii . ·h i-nation al nkomen-in een

<

A
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Hierbij zullen wij ons wederom beperken enerzijds tot de
methode van de comparatieve statica, anderzijds tot een gesloten
economisch stelsel. Dat wil zeggen, dat hier niet onderzocht zullen
worden de dynamische economische verschijnselen als gevolg van
de reactietraagheid der economische subjecten; slechts het even.widltieild. op de lanize termiin van het economisch proces is
onderwerp van onze analyse. Eveneens kunnen wij in het kader
van onze studie niet nader ingaan op de implicaties ten gevolge
van het verkeer met het buitenland. In de Appendix worden
slechts enkele moeilijkheden te dien aanzien aangestipt. Deze
toegevoegde hoofdstukken bedoelen slechts ter voorkoming van
misverstand de bedoelde problemen te stellen, niet deze nader uit
te werken.

In de hoofdstukken II, III en IV zullen successievelijk de drie
verschillende macro-economische stelsels wordon onderzgcht_ en
met elkaar vergel«en. Eerst zal een korte schets gegeven worden
van de algemene economische theorie, op basis waarvan in het
vervolg de verschillende stellingen ten aanzien van de betekenis
van de overheidshuishouding voor de omvang, de verdeling en de
besteding van het nationaal inkomen zullen worden gededuceerd.
Nadat op deze wijze een overzicht is gegeven van de voornaamste hypothesen over de directe en indirecte relaties tussen overheid
ell volkshuishou«ing zal tot slot (1109fdstuk V) sen pol;ing. gedaan
_worden de quantitatieve betekenis van deze relaties te bepalen.
Hierbij zal uitsluitend de Nederlandse volkshuishouding in ogenschouw worden genomen. Gebrek aan statistisch materiaal biedt
hier grote moeilijkheden. Met een beetje goede wil en met het
nodige voorbehoud kunnen echter reeds thans de bereikte resultaten op het gebied van de nationale boekhouding dienen voor een
verdieping zowel van ons qualitatief als van ons quantitatief
economisch inzicht.
De hier gevolgde macro-economische methode kan gekenmerkt
worden als stylerend en typerend. Het lag juist in onze bedoeling
kortheid en grote lijn zwaarder te laten wegen dan uitgebreidheid
en ingewikkeldheid. Van wiskundige hulpmiddelen werd nauwelijks gebruik gemaakt; alleen de allereenvoudigste vorm van algebra bleek voor een simpele weergave van onze gedachtengang
wenselijk. Alle formeel wiskundige relaties zijn echter tevens onder
woorden gebracht.
De consequentie van de hier bedoelde macro-economische me-
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betoog moeilijk kan confronteren met de

thode is, dat men ons
mening van andere, voornamelijk oudere, schrijvers, welke deze
methode niet hanteren. Enerzijds zijn deze namelijk veelal minder
consequent bij gebrek aan een eenvoudig totaaloverzicht van de
essentiele interdependenties in hun economisch systeem; anderzijds
komen zij vaak tot een meer gediffer&ntieerd resultaat, doordat
meer ondergeschikte punten in de beschouwing worden betrokken,
hetgeen wij bij onze methode zoveel mogelijk hebben vermeden.
Om deze reden werd er van afgezien ons betoog te ondersteunen
door aanhalingen van andere schrijvers.

-Destatiiche macro-economische stelsels waarvan wij gebruik
hebben gemiakt steunen vooral pp he werk van Pigou (welke_een
klassieke denkwijzi 11°orstaat), Hansen (welke de Kelnesiaanse
gedachtengang heeft verdiept)-en]Kle n-(w61122in zijn 60--& 1 ke
Keynesian Revolution" het verschil tussen het „klassieke" en
„Keynesiaanse" standpunt duidelijk heeft uiteengezet). Tinbergen
heeft ons vooral in mondelinge gesprekken de weg op dit gebiedi)
gewezen.

1) Een samenvattend overzicht van de methode der statische macro-economische stelsels wordt o.a. gegeven in het eenvoudige artikel van G. Tintner,
„Static macro-economic models and their econometric verifications", Metroeconomica, April 1949. Hierin wordt tevens een uitstekend overzicht gegeven
van de desbetreffende litteratuur.

4*
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KEUZE EN BEGRIPSBEPALING VAN
ENKELE MACRO-ECONOMISCHE

GROOTHEDEN
§ 1 - Probleemstelling
Het is nuttig, voordat men gaat redeneren en verklaringen zoekt
te geven van bepaalde verschijnselen, zo goed mogelijk te omschrijven, welke verschijnselen men eigenlijk op het oog heeft.
Ongetwijfeld zijn een aantal begrippen in de economische wetenschap zo langzamerhand gemeengoed geworden, zodat het overbodig lijkt hierover nog langer uit te weiden. Ter voorkoming van
misverstand wordt evenwel in het hiernavolgende een globale
systematiek van de belangrijkste economische grootheden beproefd,
waarmede men heeft te rekenen bij een macro-economische analyse
van de betrekkingen tussen overheids- en volkshuishouding.
Het begrippen-apparaat, dat men nodig heeft, wordt bepaald
door het doel van het onderzoek. Aangezien de Nationale Boekhouding een buitengewoon systematisch overzicht verschaft van de
benodigde volkshuishoudkundige begrippen, zal van een zodanig
rekeningenstelsel dankbaar gebruik worden gemaakt. Hierbij zal
de gelegenheid worden aangegrepen om eveneens een aantal

minder gangbare macro-economische begrippen betreffende de
overheidshuishouding nader te definieren op basis van een globale
systematiek van de economische kringloop.

§ 2 - Het rekeningenstelsel van

de

uorming van het nationale

inkomen

Y

Men kan de vorming van het nationale inkomen van twee gezichtspunten uit beschouwen. Ofwel van het zogenaamde 9bjecdeye standpuntuit, waarbij men ziet naar de baten van de nationale inspanning: het nationale product; ofwel van het zogenaamde

INKOMENSVORMING

7

subjectieve standpunt uit, waarbij men de lasten van de nationale
inspanning beschouwt: het verbruik van de productieve diensten 2/
4
der productiefactoren.
Maatstaf voor het nationale iukomen is de hoeveelheiflgoederen
en_diensten-, welke de volkshuishouding tot stand heeft gebracht
niet de werkgelegenheid, dat wil zeggen de hoeveelheid arbeid of
kapitaal, waarop men beslag heeft gelegd ten behoeve van het
productieproces. Men kan namelijk in een bepaalde tijdsperiode
veel of weinig presteren al naar gelang van de stand der arbeidsproductiviteit. De werkgelegenheid kan derhalve geen maatstaf
zijn voor de nationale prestatie, wel het ifoduct van het aantal
tewerkgestelde arbeiders en de arbeidsproductiviteit, dat per definitie gelijk is aan de hoeveelheid product.
Uiteraard zal men twee hoeveelheden goederen of diensten van
productiefactoren niet met elkaar kunnen vergelijken, omdat zij
van geheel andere soort zijn. Wanneer men de hoeveelheden evenwel in marktprijzen uitdrukt, dan hebben zij een relatieve marktbetekenis. Hiermede zijn de verschillende soorten goederen en
diensten onder 66n noemer gebracht. Men kan deze nu sommeren
en met elkaar vergelijken van het gezichtspunt van hun relatieve
marktbetekenis uit.
Onder een marktprijs wordt hier verstaan het aantal geldeenheden, dat men gemiddeld in een volkshuishouding moet betalen
ter verkrijging van.de_»schikkjngsmacht_ ovfr_de bedoelde hoeyeelhejd goederen of diensten.

Er bestaan nu marktprijzen,in bovengenoemde zin voor de
onderdelen van het nationale product zowel volgens het objectieve
als volgens het subjectieve gezichtspunt. Enerzijds kan men de gemiddelde prijs voor elk van de geproduceerde goederen berekenen,
anderzijds kan men ook de gemiddelde beloning voor ieder van de
productiefactoren vaststellen.
Productiefactoren en goederen kunnen worden onderverdeeld
naar soorten. Hoe concreter men wil zijn, des te meer soorten
productiefactoren en goederen gaat men onderscheiden.
Bij een macro-economische analyse van de economische versc inselen kan med 32111,6perlidi tot een zeer -ger g lintal
Srootheden. Bepalend voor dit aantal zijn de groepen van huishoudingen, die men vanwege haar typische invloed op het economisch proces moet onderscheiden. De volgende indeling van de
economische huishoudingen lijkt in dit verband verantwoord.

8

DEFINITIES

1. De bedriiven, zijnde die groep van huishoudingen, waarin het
proiluctieproces zich afspeelt en de kapitaalgoederenvorming
plaats vindt ten behoeve van de individuele behoeftenvoorziening.
2. De overheid, zijnde die groep van huishoudingen, welke de
collectieve behoeftenvoorziening verzorgt.
3. De loontrekkers, waaronder wordt verstaan die groep gezinshuishoudingen, waarin het inkomen grotendeels verdiend
wordt door middel van arbeid in loondienst, gepensionneerde
loontrekkers hieronder begrepen.
4. De ondernemers, waarmede wordt bedoeld die groep gezinshuishoudingen, waarin het inkomen grotendeels wordt verdiend
door middel van het aanvaarden van risico's.
5. -Het buitenland, zijnde die groep van huishoudingen, welke niet
in het binnenland is gevestigd.
De gezinshuishoudingen ziin de dragers der productiefactoren.
Op basis van bovenstaande indeling der huishoudingen ondersoorteB productiefactoren met name arbeid en
ondernemersactiviteit,
waarbij onder het laatste begrip eveneens
scheidt
men twee
wordt begrepen.
kapitaalverstrekking
van
elke vorm
in principe drie soorten
worden
In de productiehuishoudingen
de
kapitaalgoederen, welke gedurengoederen gevormd met name
de
productiehuishoudingen blijven, de verbruiksde enige tijd in
de consumptiehuishoudingen worden afgezet,
welke
aan
goederen,
en
en de grondhulpstoffen, welke aan andere productiehuishoudingen worden doorgeleverd. De transformatie van diensten der

productiefactoren in product geschiedt in deze productiehuishoudingen. Hier wordt het originaire inkomen van de dragers der
productiefactoren gevormd als tegenprestatie voor de door hen ter
beschikking gestelde diensten. Wat een bate is voor de dragers der
productiefactoren, is evenwel een last voor de productiehuishoudingen.
BehAlve _Il betEekking _te het beslag. op produc3iefactoren,
maken de productiehuishoudingen, individueel gezien, »sten vogr.
de grond- en h®Pltoffen welke zii van andere huishoudingen
betrekken. Van de andere kant produceren zij niet alleen gerede
consumptie- en investeringsgoederen, maar eveneens grond- en
hulpstoffen ten behoeve van andere productiehuishoudingen. In
totaal gezien vallen evenwel deze onderlinge leveranties van gronden hulpstoffen tegen elkaar weg, afgezien van de voorraadvorming
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„goederen in bewerking", welke men onder de investeringen in
ruimere zin begrijpt.
Ienslotte moet als kosten van de productie worden beschouwd

11et verbruik van de kapitaalgoederenvooricai ,-i 16E Rii ere -WooPden de afschriivingen. De accumulatie van de investeringsgoederen
is in het verleden tot stand gekomen. Het verbruik van de in het
verleden geproduceerde goederen mag men uiteraard niet tot de
prestatie van de productiefactoren in het heden tellen, daar men
anders in de loop van de tijd dubbel zou tellen.
-Men kall de vorming van het nationale product op duideJ5
5ize schematiserfn met behulp van een dubbele tabel. Aan de ene
zijde van de rekening worden de lasten van de productie geboekt,
aan de andere zijde de baten. De lasten worden onderverdeeld in
de genoemde kostencategorieen: loonsom, ondernemerspremie,
afschrijvingen en goederen en diensten betrokken van andere
productiehuishoudingen; de baten worden ingedeeld in de genoemde opbrengstcategorieen: consumptiegoederen, investeringsgoederen en goederen en diensten geleverd aan andere productie-

huishoudingen.
Op grond van de bovenstaande algemeen economische definities
kan men eveneens de overheid, ook afgezien van de overheids-

jdrijven, als een productiehuishouding beschouwent zij het een
van biizond e -agrd. Een van de belangrijkste functies, welke zij
van oudsher heeft verricht, is onder andere de voorziening van de
volkshuishouding met collectieve goederen en diensten in materiele
zin. Een collectief gold heeft de eigenschap Reen marktgoed te ziin,
terwijl toch de collectiviteit van economische subjecten er nut van
heeft. In dit opzicht heeft de overheid geen ondernemersfunctie, L
maar weI een productiefunctie. Evenals de bedrij fshuishoudingen, r
welke op commerciele basis zijn georganiseerd, legt zij beslag op de
productiefactoren en maakt zij gebruik van goederen en diensten,
welke door andere bedrijfshuishoudingen worden geleverd ter
productie van collectieve goederen en diensten. De collectieve
goederen worden evenwel niet op de markt afgezet. Van een

relatieve ruilwaarde van df door_de. gyerh id- voogtgebrachte goederen en diensten kan men derhalve niet spreken (behalve bij een
kleine categorie goederen en diensten waarvan men gebruik kan
maken tegen betaling van een door de overheid vastgestelde

retributie).
Bij gebrek aan een marktprijs stellen wij de waardesom van de

'-
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collectieve goederenvoorziening gelijk aan de historische kosten
van deze productie. Het verschijnsel van de ondernemerspremie
doet zich alleen voor bij de productie voor een markt. De collectieve goederen en diensten worden niet op een markt afgezet, ergo
is het onlogisch aan de overheid als productiehuishouding een
bepaalde ondernemerspremie te willen toerekenen. Hieruit volgt
eveneens, dat wij de overheidsbedriiven, voorzover deze voor een
markt werken, niet tot de overheid als productiehuishouding
.rekenen, doch haar opnemen onder de bedriifshuishoudingen. De
reden is het genoemde essentiele verschil tussen de individuele
goederenvoorziening (de productie voor een markt) en de collectieve goederenvoorziening.
Sommigen, die de collectieve goederenvoorziening anders willen
waarderen dan tegen historische kostprijs, trachten veelal de bedrijfseconomische vervangingswaarde-theorie eveneens toe te passen
op de overheidshuishouding. Het'is zelfs gebruikelijk geworden de
rente op de overheidsschuld niet tot het primaire inkomen van de
kapitaalverstrekkers te rekenen, doch deze rente te beschouwen als
overgedragen inkomen. Men redeneert dan als volgt: de overheidsschuld is in vele landen grotendeels nominaal dat wil zeggen er
staan geen kapitaalgoederen tegenover tengevolge van een tekortenpolitiek in het verleden. Indien deze politiek zou zijn achterwege
gebleven, zouden thans de kosten van dezelfde collectieve goederenvoorziening veel geringer zijn. De vervangingswaarde van het
overheidsproduct is dus veel geringer dan de historische kostprijs.
Een juiste vergelijking van het product van de overheid met het
product van de bedrijven zou slechts kunnen geschieden, wanneer
men de min of meer willekeurige gevolgen van de overheidspolitiek
in het verleden buiten beschouwing zou laten.
Hier kan worden tegen in gebracht, dat ook de kostprijs tegen

vervangingswaarde van het overheidsproduct niets zegt over de
relatieve betekenis van dat product ten overstaan van dat van de
bedrijven. Bij een vergelijking van nationale producten verdient
het daarom, naar onze mening, aanbeveling het product van de
overheid e-rf het PIgduct_vBn-de belriiven afzonderliik te beoordelen. De historische waarde van het overheidsproduct blijft haar
betekenis behouden als bron van inkomen voor de dragers der
productiefactoren. DJ_vet:yangingswaardetheorie kan voor de overheidshuisheuding, bij. gebEek-aanconcurlerende instel ingen,_vol:
komen worden gemist.
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Een overeenkomstige opmerking dient te worden gemaakt ten
aanzien van de waardering der afschriivingen op de zogenaamde
collectieve kapitaalgoederen (zoals wegen, bruggen, militaire
installaties enz.). De sommering van de kapitaalgoederenvoorraad

van bedrijven met die van de overheid is even onjuist als de

sommering van het product van bedrijven met dat van de overheid.
De kapitaalgoederen van de bedrijven hebben een marktbetekenis,
die van de overheid niet. Men kan deze niet met elkaar vergelijken.
D-e_waardering van het overheidsverhlogen heeft ons inziens .gee-n
enkele betekenis. Het is slechts zinvol de bedrijfshuishoudingen
tegen vervangiogswaarde te laten afschrijven. De instandhouding
van het vermogen moge namelijk doelstelling zijn van de bedrijfshuishoudingen, die voor de markt produceren, voor de overheid
gelden geheel andere maatstaven.
Door het toepassen van genoemd bedrijfseconomisch beginsel op
de overheidshuishouding miskent men het essentiele verschil in
karakter tussen de bedrijfshuishoudingen en de overheidshuis-

houding.
In de paragraaf over de besteding van het nationale inkomen
(§ 4) zal nog nader gepleit worden de quantitatieve begrippen over
„overheidsinvesteringen" en „overheidsafschrijvingen" te laten
vallen bij gebrek aan een objectieve grensbepaling voor de productie van tijdelijke, respectievelijk duurzame, collectieve goederen.

Het bovenstaande resumerend kan men in het binnenland twee
productiehuishoudingen onderscheiden: de bedEfiys!1,
welke voor een markt produceren en de overheid, welke de collectieve goederenvoorziening verzorgt. Beide groepen van huishoudingen leggen beslag op de binnenlandse productiefactoren arbeid
en ondernemersactiviteit en op goederen en diensten door het
buitenland geleverd. De productie van beide productiehuishou.dingen wordt afgezet aan binnenlandse huishoudingen en het
buitenland. De beloning van de binnen- en buitenlandse productiefactoren is per balans gelijk aan de waardesom van de binnen- en
buitenlandse afzet. Hieruit volgt, dat de beloning van de binnenlandse productiefactoren - dat wilzfggen het originaire nationale
jnkorpen-= gelijk isaa n f biri ienlandse afzetplus de u Yofr van
.goederen en diensten naBE
minus de invoer van goederen-en
diensten uit het buitenland. In tabel 1 zijn de rekeningen van de
vorming van-het -nationale inkomen schematisch weergegeven.
soorten

-

1
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§ 3 - I:let rekeningenstelsel van de verdeling van het nationale

inkomen

Een volgend terrein moet thans worden afgepaald, wanneer men
zich afvraagt wat enerzijds met de geproduceerde goederen, anderzijds met de primaire beloning van de productiefactoren geschiedt.
Het ene gebied betreft dat van de inkomensbesteding, het andere
dat van de inkomensverdeling. Voordat het inkomen wordt besteed, heeft nog een reel<s vdn inkomensoverdrachten plaats van
de ene groep van huishoudingen naar de andere, zodat een bespreking van de inkomensverdeling voorrang verdient boven een
behandeling van de inkomensbesteding.
Men kan de verdeling van het nationale inkomen wederom op
duidelijke wijze weergeven door gebruik te maken van een dubbele
tabel: per groep van huishoudingen wordt het verkregen, verdiende
of afgeleide inkomen aan de batenzijde van de rekening geregistreerd en het verstrekte, verdiende of afgeleide inkomen aan de
lastenzijde. De saldi van de verschillende rekeningen stellen dan
het uiteindelijke beschikbare inkomen voor, dat per groep van

I :.

huishoudingen kan worden besteed.
Het zal duidelijk zijn, dat de som van het originaire in de
productiehuishoudingen verdiende nationale inkomen en het door
het buitenland overgedragen inkomen gelijk moet zijn aan de som
van de in het binnenland beschikbare inkomens en het aan het
buitenland overgedragen inkomen. Een volk kan over meer inkomen beschikken dan het zelf verdient, wanneer het buitenland
bereid is hulp te verlenen.
-Men kan de verdeling van het iginaire inkomen der_productiehuishoudingen _onderscheiden, _als men--Ijll -naad'verdiende en
aigeleide inkomens. Onder verdiende inkomens kan men dan
1 J
verstaan de beloning voor productieve prestaties (waaronder de
beloning van de eigenlijke productiefactoren arbeid en onder- nemersactiviteit) en onder afgeleide (of overgedragen inkomens)
«
alle andere inkomenssoorten. Men komt dan evenwel tot de moeilijkheid bij welke inkomenscategorie men de belastingen van de
overheid moet rangschikken. Men kan deze daarom beter beschouwen als een afzonderlijke inkomenscategorie van bijzondere aard.
Wij hebben gezien, dat ook de overheid producten voortbrengt,
welke evenwel niet op een markt worden afgezet. De overheid
verdient derhalve niet door middel van de verkoop harer pro-
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ducten inkomen, waarmede zij de door haar in beslag
genomen
productiefactoren kan belonen. Zij verdient haar inkomen
door
middel van de belastingheffing. De belastingheffing is evenwel
niet alleen bedoeld voor de beloning van de door de overheid in
beslag genomen productiefactoren, maar ook voor de overdracht
van inkomens aan de economisch minder bedeelden. Het is nu
moeilijk uit te maken in hoeverre men bij de belastingheffing nog
van een verdiend inkomen in de zin van een beloning
voor
productieve prestaties kan spreken.
De overheid kan op verschillende wijzen belastingen heffen al
naar gelang een bepaalde belastinggrondslag wordt aangewezen,
waarop een bepaald tarief wordt toegepast. Voor ons globaal doel
is het voldoende de verschillende -belastingsogrleo onder_ tjvel
hoofdcategorie8n te rangschikken met name:

4

zogega ndekostprijsverhogende belastingen,
2. de inkomsten- en vermogensbelastingen _van df gginshuishoudingen en de juridisch zelfstandige lichamen.

1. _de

De kostprijsverhogende belastingen hebben tot grondslag het i : 4 3/
volume respectievelijk de waarde van de geproduceerde goederen
of van de verbruikte productiefactoren. Van het standpun
t van de
ondernemer bezien, verhogen zij de kostprijs van de
productie bij
gegeven marktprijzen der productiefactoren. Per balans is van.
f
ondernemersstandpunt uit de opbrenest van de productie
geliik
'
V
aan de som van de beloning voor de eigenliike productiefactoren,
A
-arbeid en ondernemersactiviteit (v66r aftrek van
inkomstenbe/<
lastingen) - En van de kostpriisverhogende belastingen.
i
De inkomsten- en vermogensbelastingen hebben tot grondslag
de winst en het vermogen van juridisch zelfstandige lichamen of
het inkomen en vermogen van personen respectievelijk
een ken-

merk daarvan. Van het standpunt van de productiefactoren
uit
_belien, is de opbrengst van de productie per balans geliik aan de
som van de-beloning van arbeid en ondernemersactiviteit (nk
aftrek.
van inkomsten- en
vermogensbelastingen) En van alle belastingen.
Van de gezichtshoek van de
overheid uit hebben beide
1 aslipii-_ l,
siorten dezelfde betekenis name#jk_ het verkrijgen van inkomen.
4
Vanw Alet verschil-in*acties, welke. zij teweeg brengen bij de
verschillende belastingplichtigen (de onderneming
respectievelijk
de dragers van de productiefactoren) moeten zij worden onderscheiden.

,\
.\
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men opvatten
Twee uitgavencategorieen van de overheid kan

als een negatieve vorm van belastingheffing, namelijk:

1, de subsidies aan bedrijfshuishoudingen,

gezinshuishoudingen.
2: de steun aan

gpi:.

1

De subsidies aan bedrijven kan men, indien men ze omslaat over
de desbetreffende productie, beschouwen als een negatieve vorm
van ' kostprijsverhogende belastingen. De steun aan gezinshuiszodat men deze
houdingen wordt gegeven bij gebrek aan inkomen,
een
inkomstenbelasting.
kan opvatten als een negatieve vorm van
De belastingen zijn echter iets meer dan de negatieve vorm van de
hierbedoelde inkomensoverdrachten. Zij dienen zoals gezegd niet
alleen voor de overdracht van inkomens van de economisch
sterken naar de economisch zwakken, maar ook als kostenomslag
van de collectieve behoeftenvoorziening in engere zin.
Behalve via het inkomen in de vorm van belastingen, heeft de
gye-rheid nog een aandeel in het originaire nationale inkomen als
drager van de productiefactor kapitaal in de vorm v Efnte en
winst van bedriiven. (De relatief geringe - opbi:engsten van-verwillen
beurdverklaringen, boeten enz. zouden wij in dit verband
rekenen onder de belastingopbrengst in de meest ruime zin van
de door
het woord). Het saldo van deze overheidsmiddelen en
inkomens
blijft voor
haar aan andere huishoudingen overgedragen
de overheid beschikbaar voor de financiering van de collectieve
betaald voor
behoeftenvoorziening in engere zin. (De retributies
van het
mindering
gebracht
in
typische overheidsdiensten worden
als
overheid
de
door
diensten
en
goederen
totale bedrag aan
van
de
kosten
verkrijging
erd,
ter
geproduce
productiehuishouding
van de collectieve goederenvoorzieningen in engere zin.)
Voor de private sector komt uiteindelijk beschikbaar het saldo
tussen de beloning der productiefactoren en de van de overheid
betaalde belasverkregen inkomensoverdrachten enerzijds en de
tingbedragen anderzijds.
De reserveringen van bedrijven rekenen wij eenvoudigheidshalve
onder het inkomen van de ondernemersklasse. De steun van de
overheid aan gezinshuishoudingen laten wij uitsluitend aan de
lagere inkomensklassen toevloeien, welke wij kortheidshalve de
klasse der loontrekkers hebben genoemd. Een schema van de

in tabel 2.
verdeling van het nationale inkomen wordt gegeven
van de interrein
Wij zijn hiermede aangeland op het derde
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komenskringloop: dat van de besteding van de beschikbare in-

komens.

§ 4 - Het rekeningenstelsel van de besteding van het nationaal
inhomen

Doel van het economische productieproces is de bevrediging van
de behoeften der gezinshuishoudingen. Men kan derhalve stellen,
dat de besteding van het nationale inkomen uitsluitend plaats
vindt in de gezinshuishoudingen. Een dergelijk ruim begrip van
de gezinshuishoudingen moet men echter verder analyseren.
Men kan menen, dat de besteding van de reserveringen van
juridisch zelfstandige lichamen niet door de eigenlijke gezinshuishoudingen geschiedt. Omdat evenwel de ondernemers, in casu de
aandeelhouders, in totaal nog altijd een zekere beschikkingsmacht
·
over de reserveringen van n.v.'s kunnen uitoefenen, laten wij deze
over de inkomensrekening van de ondernemers lopen.
Voorts kan men het beschikbare inkomen van de overheid 1
beschouwen als een soort collectief inkomen van de gezinshuishoudingen. Daar de beschikkingsmacht daarover slechts op zeer
bijzondere wijze in handen is van de gezinshuishoudingen, laten
wij dit inkomen over een aparte inkomensrekening van de overheid lopen. Wanneer wij derhalve eenvoudigheidshalve spreken i
over de inkomensbesteding van de overheid, dan moet men zich
wel realiseren, dat het nut van de collectieve goederenvoorziening
uiteindelijk ten goede komt aan alle gezinshuishoudingen.
Tenslotte is het dienstig voor de besparingen via pensioen- en
verzekeringfondsen een aparte rekening te openen, omdat de
besteding van de reserveringen dezer fondsen niet meer in handen
is van de individuele gezinshuishoudingen. De hierbedoelde collectieve besparingen zijn evenwel uiteindelijk besparingen van de
gezinshuishoudingen.
Wii onderscheiden derhalve twee inkomensrekeningen_voor de
/
eigfnliike,fic individuele, zezinshuishoudingen met name die van »'
de loontrekkers en die var /de ondernemers en twee inkomensrekeningen voor de afgeleide, de collectieve gezinshuishoudingen
met name diel/van de overheid en di6tan de pensioen- en ver_zekeringfondsen.
De aankoop van consumptiegoederen vindt plaats door de eigenlijke gezinshuishoudingen, de aankoop van collectieve goederen
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door de overheidshuishouding, en de aankoop van kapitaalgoederen en de voorraadvorming door de bedrijven.
Het verschil tussen het beschikbare inkomen van de gezinshuishoudingen enerzijds en de aankoop van (consumptie) goederen en
diensten en de premiebetalingen aan de pensioen- en verzekeringfondsen door de gezinshuishoudingen anderzijds, noemen wij de
individuele besparingen van de gezinnen. Hierbij dient te worden
i.
verstaan
opgemerkt, dat wij onder consumptiegoederen eveneens
de duurzame gebruiksgoederen van de gezinshuishoudingen. In het
is derhalve niet
begrip individuele besparingen van gezinnen
begrepen de toeneming van het consumptief vermogen.
Op overeenkomstige wijze definieren wij het verschil tussen het
beschikbare inkomen van de overheid enerzijds en de aankoop van
de bespagoederen en diensten door de overheid anderzijds als
ringen van de collectieve huishouding „overheid". Ook hier
worden onder de goederen en diensten, waarop de overheid beslag
Ontkend wordt
legt, begrepen de duurzame collectieve goederen.
niet, dat het begrip overheidsinvesteringen somtijds enig nut kan
hebben; voor ons doel is het evenwel overbodig. Bovendien hebben
de duurzame collectieve goederen evenals de duurzame verbruiksdan de kapitaalgoederen van gezinnen een geheel ander karakter
goederen der bedrijven, zodat het ter vermijding van misverstand
gewenst lijkt het begrip investeringen uitsluitend te beperken tot
de toeneming van de kapitaalgoederenvoorraad van bedrijven.
Tenslotte kan als practisch argument worden aangevoerd, dat het
onmogelijk is de omvang van de overheidsinvesteringen te meten.
Bepaald onjuist lijkt het ons slechts aan bepaalde materiele goederen een eigenschap van duurzame nutsprestaties toe te schrijven.
Talloze onkosten door de overheid in een bepaald jaar gemaakt,
een aantal jaren
bevredigen de collectieve behoeften gedurende
in
de vermogensbalans
zonder dat een dergelijk immaterieel actief
van de overheid tot uitdrukking kan worden gebracht. Wanneer
men dan al van de ons inziens foutieve stelling wil uitgaan, dat het
overheidsvermogen in stand dient te worden gehouden, dan is het
bepaald onlogisch alle kosten, ten behoeve van immateriele activa
gemaakt, uit belastingmiddelen te willen bestrijden en slechts voor
de toeneming van het materiale vermogensbezit een financiering
s

door middel van leningen toe te staan.
Behalve de collectieve besparingen via de overheidshuishouding
kunnen aan de gezinnen de collectieve besparingen via de pensioen-
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en verzekeringfondsen warden toegerekend. Het bedrag aan collectieve besparingen dezer fondsen is gelijk aan het verschil tussen
de netto-premiebetalingen (de premies nh aftrek van de administratiekosten) van- en de uitkeringen aan de gezinshuishoudingen
plus de bijdragen en het rente-inkomen „verdiend" bij de overheid

en de bedrijfshuishoudingen.
Het besparingsbegrip is een saldobegrip. Het geeft geen uitsluitsel over de uiteindelijke besteding van dit deel van het inkomen.
Door onze keuze van definities kunnen wij evenwel de besteding
van de besparingen in beginsel beperken tot tWee mogelijkheden,
met name a) voor de credietverlening aan andere groepen van huis.
houdingen en b) voor de toeneming van de kasvoorraden (geld).
Voorzover de besparingen niet via een credietverlening aan andere
huishoudingen worden doorgegeven, zullen de kasvoorraden van
de desbetreffende spaarders aanzwellen. Omgekeerd, voorzover de
ontsparingen respectievelijk de aankoop van investeringsgoederen
niet door credieten (hieronder begrepen de reserveringen van n.v.'s
enz.) worden gedekt, zullen de kasvoorraden van de desbetreffende
huishoudingen afnemen.
Met het bovenstaande zijn de begrippen over de inkomensbesteding voor ons doel voldoende toegelicht. In tabel 3 wordt de
inkomensbesteding nog eens systematisch weergegeven. Per groep
van huishoudingen worden hierin de beschikbaar komende middelen aan de ene zijde van de rekening geboekt en de besteding
van de middelen aan de andere zijde.
§ 5 - Samenvattend overzicht van de economische geldkringloop*

(ygeenvoudigd Nationaal Budget) _

Van een_plimitief standpunt ujt kan men de economische kringloop beschpulven als een kringloopstrool» van goederen en diensten
tussen de productie- fnl_consumpdehu houdinggAh In de productiehuishoudingen worden de diensten der productiefactoren verbruikt
voor de instandhouding of de vermeerdering van de goederenstroom. In de gezinshuishoudingen (de dragers der productiefactoren) worden deze goederen verbruikt voor de instandhouding
of vermeerdering van de diensten der productiefactoren.
In feite is de economische kringloop ecker veel ingewikkelder,
doordat naast de reele transacties, (waaronder wordt verstaan de
beloning, v66r aftrek van belastingen, van de eigenlijke productieOmheiddmancien 2
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factoren - arbeid en ondernemersactiviteit - en de betaling van
de geproduceerde goederen en diensten) er nog andere geldtransacties plaatsvinden, welke essentieel zijn voor de afloop van het
economisch proces. Naast de reele transacties kan men globaal nog
onderscheiden de belastingbetalingen aan en de inkomensoverdrachten van de overheid, de premiebetalingen aan en de uitkeringen van de pensioen- en verzekeringfondsen en tenslotte de
crediet-transacties.
Uit de opbrengst van de productie vloeit het originaire inkomen
voort. Na een ingewikkeld proces van inkomensverdeling wordt
het uiteindelijk beschikbare inkomen besteed voor de aankoop van
de geproduceerde goederen. Over een bepaalde periode bezien, is
per definitie het totale gevormde originaire inkomen gelijk aan het
totale beschikbare inkomen en het totale beschikbare inkomen
gelijk aan het totale bestede inkomen, waardoor de economische
kringloop gesloten is. Dat wil evenwel niet zeggen, dat ook per
groep van huishoudingen de totale geldontvangsten gelijk zijn aan
de totale gelduitgaven. Voorzover de geldontvangsten hoger zijn
dan de gelduitgaven, nemen de kasvoorraden toe en omgekeerd.
Voor de volkshuishouding als geheel (inclusief het bankwezen)
Reldt echter, dat alle geldontvangsten geliik ziin aan alle gelduitgaven. Wat voor de een een ontvangst is, is immers voor de
ander een uitgaaf. Hieruit kan men concluderen, dat wanneer de
ene huishouding meer geld ontvangt dan zij uitgeeft, derhalve geld
oppot, een andere huishouding meer geld moet uitgeven dan zij
ontvangt, derhalve geld moet ontpotten, of in het geval van het
bankwezen geld moet creeren. In totaal gezien is er derhalve altiid
evenwicht tussen de geldoppottingen en de geldontpottingen (de
.g ldcreat(-door het bankwezen h_ierin-begrepen) .
Een en ander blijkt duidelijk uit een volledig stelsel van geldontvangsten en -uitgaven der verschillende groepen van huishoudingen. De geldvoorraad is dan ook de oorzaak, dat de goederenen geldstromen van elkaar kunnen afwiiken. Er kunnen bijvoorbeeld goederenvoorraden door de bedrijfshuishoudingen worden
gevormd zonder dat de besparingen van de individuele en collectieve gezinshuishoudingen behoeven te worden aangetrokken. De
investeringen van bedrijven kunnen namelijk tijdelijk gefinancierd
worden door intering op liquide reserves, dat zijn de buffervoorraden geld van de bedrijven. De besparingen van gezinnen zullen
dan tijdelijk belegd worden in liquide middelen. Omgekeerd kun-
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nen de kasvoorraden van de bedrijven worden aangevuld door
de opneming van de besparingen der inkomentrekkers. De geldvoorraden van de spaarders zullen hierdoor met een gelijk bedrag
verminderen. Natuurlijk kunnen de bedrijven ook gebruik maken
van bankcrediet voor de financiering van de voorraadvorming. In
plaats van de gezinshuishoudingen ontpot dan het bankwezen geld,
dat wil zeggen het schept geld, waardoor de kasvoorraden van de
sector buiten het bankwezen met een gelijk bedrag toenemen, als
het bankwezen geld ontpot (= creEert).
Tot slot moge nog in herinnering worden gebracht, dat - de
totale investeringen van bedriiven per definitie geliik ziin aan
de totale besparingen van de individuele en collectieve gezinshuishoudingen (en het buitenland). De investeringen van bedrijven werden namelijk gedefinieerd als het niet door de gezinshuishoudingen en het buitenland gekochte deel der productie;

en de besparingen als het niet door de gez)nnen en het buitenland
bestede deel van het inkomen. Daar de waarde van het totale 1
inkorpgn_per definitie geli ik is aan de waarde van de totale prt 1
ductie, is ook het bedrag van de investeringen per definitie gel ik 2
aan het -bedraiaan besparinge:
De actieve investeringen dat wil ieggen de investeringen, welke
in overeenstemming zijn met de plannen der ondernemers, behoeven echter niet gelijk te zijn aan de in een bepaalde periode
gerealiseerde investeringen. Wanneer de gezinnen bijvoorbeeld
minder goederen kopen dan de ondernemers meenden te moeten
produceren, dan zal er een gedwongen voorraadvorming ontstaan.
Omgekeerd wanneer de prijzen worden opgedreven, doordat de
vraag tegen de oude prijzen groter is dan het aanbod, dan zullen
de ondernemers onverwacht hoge winsten maken, of ingeval van
een prijsstop en van rantsoenering zullen de gezinnen worden gedwongen meer te besparen dan zij wensen. Het is ook denkbaar,
dat wanneer in dit geval slechts de prijsbeheersing wordt gehandhaafd en de rantsoenering wordt afgeschaft, de voorraden van de
bedrijven onverwacht snel zullen afnemen. In de realisatie blijft
het formele definitie-evenwicht tussen de totale (actieve en passieve) investeringen en de totale (actieve en passieve) besparingen
bestaan. Van een mag,ieel economisch evenwicht is evenwel eeTst
-sprake, wanneer de acti tnvesteringen in overeenstemming ziin
met de actieve bespa ingen, met andfly.oorden wanneer de geproduceerde hoeveelheid consumptie- en investeringsgoederen in
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overeenstemming is met de desbetreffende wensen van ondet
nemers en verbruikers. Voor een nadere begripsbepaling van het
algemeen economisch evenwicht moge worden verwezen naar de
volgende hoofdstukken.
De economische geldkringloop kan op duidelijke wijze wor*den
_voorgesteld door eea_geslften_slsl-sel van dubbele rekeningen. Men
boekt dan per groep van huishoudingen de uitgaande geldstromen
aan de ene zijde en de ingaande geldstromen aan de andere zijde
van de rekening. Elke stroom, uitgaande van de ene huishouding,
moet noodzakelijk ingaan bij een andere huishouding, zodat het
stelsel gesloten is. De saldi der diverse rekeningen geven dan de
mutaties in de geldvoorraad van de desbetreffende huishoudingen
aan.

Met het oog op onze verdere onderzoekingen zullen wij in het
in het vervolg te gebruiken rekeningenstelsel slechts de inkomenstransacties opnemen; de crediettransacties laten wij derhalve voor-

lopig buiten beschouwing. De in het voorgaande besproken rekeningen van de inkomensvorming, inkomensverdeling en hikomensbesteding kunnen wij thans per groep van huishoudingen
samenvatten. Bovendien brengen wij de transacties van de over- heid en van de pensioen- en verzekeringfondsen in 66n rekening
onder. De reden, waarom dit voor ons doel geoorloofd is, zal in
de volgende hoofdstukken nog worden uiteengezet. Tenslotte
worden in het onderhavige vereenvoudigde nationale budget de
afschrijvingen met de bruto-investeringen gesaldeerd, zodat wij
slechts behoeven te rekenen met de netto-investeringen. Op deze
wijze wordt_Se,gesloten rekeningenstelsel van baten en lasten
verkregen voor dg volgende vier groepen.van_huishqudinggli
1. de bedrijven (inclusief overheidsbedrijven)
2. de overheid (inclusief pensioen- en verzekeringfondsen)

710-ontrekkers_(inclusief pensioen- en steuntrekkers)
de ondernemers -(fBE usief kapitaalverscha-ffer )
(het buitenland blijft voorlop g buiten beshtu ing)..
De investeringen van de bedrijven worden overgebracht op de
rekening Mutaties Nationale Balans evenals de saldi (= besparingen) van de overige groepen van huishoudingen. Het zal in het
licht van het voorgaande duidelijk zijn, dat deze rekening altijd in
evenwicht is.
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het hier bedoelde
3.

4.
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rekeningenstelsel van de economische kringloop. Ter vereenvoudiging van de latere formulering zijn bovendien de gebruikte begrippen met symbolen aangeduid. Overeenkomstige transacties
worden met dezelfde letter gesymboliseerd. De richting van de geldstromen blijkt uit de bovenindices, welke de nummers van de
groepen van huishoudingen aangeven, waartussen de transacties
zich afspelen. y13 betekent bijvoorbeeld het inkomen Y verdiend
in de bedrijven (rekeningnummer 1) door de loontrekkers (rekeningnummer 3). Voor het overige spreekt de tabel na de begripsbepalingen van dit hoofdstuk voor zichzelf.
Resumerend hebben wij in het bovenstaande de volgende 26
macro-economische grootheden geintroduceerd, welke wij menen
nodig te hebben voor een globale ' analyst van de betrekkingen
tussen overheidshuishouding en volkshuishouding:
In het vereenvoudigde Nationale Budget (tabel 4) worden zowel
op de debetzijde als op de creditzijde van de tabel 15 waardebedragen genoemd, (waarvan 8 betrekking hebben op de overheidshuishouding). Elke post op de debetzijde van een bepaalde
rekening heeft zijn tegenpost op de creditzijde van een andere
rekening. Achtereenvolgens vindt men de volgende grootheden op
de debetzijde van de diverse rekeningen. In andere volgorde vindt
men deze terug op de creditzijde van de rekeningen:

in
in
drie in
drie in
een in
drie

rekening 1: yls, y14 en T12.

vijf

rekening 2: y23, y24, £21, T28 en S26.
rekening 3: (31, T32 en S36,
rekening 4: (41, T42 en S46.
rekening 6: 161,

De 16e grootheid Y, het inkomen verdiend in de bedrijven, wordt
gedefinieerd als de opbrengst van de productie der bedrijven in

marktprijzen.
Als eerste definitievergelijking verkrijgt men derhalve de definitie
van het nationaal inkomen verdiend in bedrijven:

(1)

Y =£21 + (81 + C41 + I61

De volgende vier samenhangen tussen bovengenoemde grootheden

drukken eveneens een definitie uit, met name de definitie van de
investeringen en van de besparingen (waarvan een de definitie van
het overheidssaldo weergeeft) :

r- R«Ze" ."'p',-.IF- -0........
/11

22

DEFINI T IE S

Balansevenwicht van rekening 1:

(2)

yi<

y14 + T12 = C21 + C)1 + (41 + Iel

Balansevenwicht van rekening 2:

(3) y23

Y24 + T23 + C21 + S26 = T12
T32 + T42

Balansevenwicht van rekening 3:

(4) T32 + Cal + S86 = T23 y13 y23

Balansevenwicht van rekening 4:

(5)

T42

+

C41

+

546 - y14 y24

Uit bovenstaande balansvergelijkingen volgt de vergelijking van

het formele evenwicht tussen de besparingen en de investeringen;
deze is dus afhankelijk van de andere belansvergelijkingen en kan
in de plaats van een van deze gebruikt worden:
I6 i-

S26 + S36 + S46

Voorts wordt in eerste instantie gewerkt met 10 prijs- en volumegrootheden, (waarvan wederom drie betrekking hebben op de overheidshuishouding, met name de 3 belastingtarieven):
17

p

18

y

gemiddelde marktprijs van de productie der bedrijven
aantal goederen en diensten door bedrijven geproduceerd

19

y13

aantal arbeiders beschikbaar voor bedrijven

20

1

gemiddelde beloning per arbeider werkzaam in be-

21

r

drijven
gemiddelde ondernemerspremie per eenheid kapitaal

(f 100,_) geinvesteerd in bedrijven (op basis van ver-

vangingswaarde)
22

y14

aantal kapitaaleenheden (f 100,-) aan bedrijven ter

beschikking gesteld (op basis van vervangingswaarde)
23

a

gemiddeld aantal producten per arbeider geprodu-

ceerd in bedrijven

24

11

gemiddeld

tarief der kostprijsverhogende belastingen

per waarde-eenheid product
25

T3

gemiddeld

tarief

der belastingen over het inkomen

van de loontrekkers
26

T4

gemiddeld

tarief

der belastingen over het inkomen en

de winst van de ondernemers.
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Per definitie bestaan de volgende 7 samenhangen tussen bovengenoemde grootheden, (waarvan drie voortvloeien uit de definitie
van de 3 belastingtarieven):

(6) Y =

p.y

(10) T12 = rl.Y

(7) Y18 - 1.y31 -(8)

y14

(9)

y

= r.y 1 4
-

1

(11) T32 . TB. (y13 y23)
(12) T42 = t4. (y14 y24)

a.y13

In totaal wordt derhalve met 26 grootheden gerekend, waarvan tot
nu toe slechts de 12 definitie- of balansrelaties bekend zijn.
-In _ de volger de

ho-ofdstl k e _ tullgn de economische regcqe-

yelaties, de economische Wetm tigheden 21_s men wil, worden onderzocht, opdat men ook de functionele samenhapgen ya-n jsnfemde
grootheden, met name de wederzijdse beinvloeding yan overheidshuishouding en volt:shuishouding, zal kunnen ver] 339· Daarbij
zal in eerste instantie worden uitgegaan van een volkshuishouding
zonder overheid. De desbetreffende grootheden en definitievergelijkingen van de overheidshuishoudingen blijven dan voorlopig
buiten beschouwing. Men behoeft daarbij slechts te rekenen met
de 8 waardebedragen en de 7 brijs- en volumegrootheden van de
particuliere sector (waarvan tot nu toe slechts de 8 balans- of
definitierelaties bekend zijn). Daarna zullen de 8 waardebedragen
en de 3 „prijs"-grootheden van de openbare sector worden geintroduceerd (waarvan wij hier reeds de 4 balans- of definitierelaties hebben weergegeven) ter bepaling van de invloed van de
overheidshuishouding op de volkshuishouding.

HOOFDSTUK II

DEKLASSIEKEOPVATTINGEN
OMTRENTDEBETEKENIS

'

VAN DEOVERHEIDSFINANCIEN
VOOR DE VOLKSHUISHOUDING
't.

*

§1-Ii Probleemstelling
........... il-- - -Het blijkt noodzakelijk voor de verklaring van het verschil van
mening ten aanzien van de betekenis der openbare financien de

algemeen-economische grondslagen, waarop de desbetreffende leerstellingen gebaseerd zijn, te analyseren. Zo is bijvoorbeeld de revolutie, welke J. M. Keynes ook tegen de klassieke theorie van de
overheidsfinancien heeft ontketend, slechts begrijpelijk via zijn
algemeen theoretische beschouwingen over de werking van het
economisch systeem.
Men bedenke daarbii, dat de economische wetmatigheden varieren met de maatschappijstructuur. In de ene maatschappijvorm
komt een bepaalde economische theorie beter tot haar recht dan in
een andere, waar uitgangspunten en accenten anders liggen. Dit
tijdelijke karakter van de economische theorie tast haar algemeenheid niet aan; zij blijft altijd mogelijk, zij is evenwel niet altijd
actueel.

Het onderzoek naar de actualiteit van een mogeliik economisch
ste-lsel kan eerst plaats vinden, nadat de theorie zuiver is gesteld.
Slechts door middel van een vergelijking van overeenkomst en
verschil in uitgangspunten zal men het onderscheid in conclusies
kunnen beoordelen. Eerst daarna wordt het vruchtbaar de verschillende praemissen te toetsen aan de actuele werkelijkheid.
Ter verkrijging van een zo algemeen mogelijk inzicht in de kekekkingen_®3530 9-verheidshuishouding en_yglkshuishouding lijkt
het ons gewenst de talloze individuele opvattingelfte dien aanzien
te herleiden tot drie principieel verschillende standpunten ten
op.zichte van de algemeen-economische theorie voor de kapitalis:
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tische maa.achappgvolm. Onder deze laatste verstaan wij dan die
algemene maatschappijvorm, waarin de investeringsactiviteit grotendeels in handen van het prticuliere initiatie-f is gelegd, in tegenstelling tot de Iocialistische maatschappijvorm, waarin de investeringsactiviteit rechtstreeks door de overheidshuishouding ter hand
wordt genomen. Slechts terloops zal in het vervolg van deze studie
op de consequenties van de socialistische maatschappijvorm voor

het onderhavige vraagstuk worden ingegaan vanwege het minder
actuele karakter daarvan. Enkele doelmatig-critische beschouwingen van de kapitalistische maatschappijvorm nopen echter tot een
vergelijking met een mogelijke socialistische maatschappijstructuur.
Bij_11 t sclletsen van de ajgemeen-economischi. theoli%-Il_Yan. de

kapitalistische stelsels abstraheren wij .in eerste instantie van de
overheidshuishouding. ,De in het vorige hoofdstuk gedefinieerde
grootheden van de overheidshuishouding laten wij derhalve voorlopig buiten beschouwing. Wij stellen ons dan de volgende vraag:
doo_r_yelke_ economische wetmatigheden wordt ons--e_cAPPIRfs€11
model bepaald, wanneer de invloed van de overheidshuishouding
nihil is? Daarna zal worden onder ocht, hoe de werking van het
economisch systeem wordt gewiizigd door de introductie van een
aantal_pieuwe_on-bekenden ellrelaties, samenhangend met de overheidshuishouding.
In dit hoofdstuk zal eerst een (bepaalde) interpretatie worden
gegeven van hetgeen wij, in navolging van Keynes, de klassieke
theorie zouden willen noemen (§ 2) ; op basis daarvan zullen
conclusies worden getrokken ten aanzien van de leer der openbare
financien, welke verrassend veel overeenstemming vertonen met
thans veelal nog gehuldigde leerstellingen 1). Achtereenvolgens
zullen de desbetreffende conclusies met betrekking tot de betekenis
van de overheidshuishouding voor de omvang (§ 3), de verdeling
en de besteding (§ 4) van het nationale inkomen worden behandeld.
In de volgende hoofdstukken zal een overeenkomstige werkwijze
worden toegepast op de Keynesiaanse theorie en op een andere
In9gelijke theorie van het kapitalistische stelsel. Daarbij zal speciaal
aandacht worden geschonken aan de karakteristieke verschilOnze conclusies zijn logische gevolgtrekkingen uit een bepaalde interpretatie van de „klassieke" gedachtengang. Vele, m.n. oudere, schrijvers
waren niet steeds zo consequent als onze .,klassieke" regels der openbare
1)

financiEn suggereren.

il
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punten met de klassieke theorie, waardoor tevens de van elkaar
afwijkende opvattingen ten aanzien van de betekenis van de overheidshuishouding voor de volkshuishouding kunnen worden verklaard.

§ 2 - _Globale sc-hetiugnde klaeiel algemeen-economische theorie

De kern van de klassieke leer ligt in de hypothese, dat de menseli ikE-6Joeften en daardoor de vraag naar goederen en diensten
onbeper£t zijn. Een gebrek aan vraag -ten opzichte van de productiemogelijkheden leek onbestaanbaar. Veeleer was het omgekeerde het geval: de productiemogelijkheden en daarmede het
aanbod van goederen en diensten waren beperkt ten opzichte van
de vraag. De klassieke theorie is de typische leer van de schaarsteeconomie. Vandaar dat zij wederom actueel wordt ten tijde van
schaarste.

-Men vroeg zich af: hoe komt het evenwicht tussen onbeperkte
vraag.yn bepel[kg aanbod tot standF-MEZantwoord was: door
middel van het prijssysteem. De prijzen hebben tot typiSche functie
de onbeperkte vraag te beperken tot het niveau van de aanbodmogelijkheden. Hoe hoger de prijs des te lager de vraag naar een
bepaald goed en omgekeerd.
Niet alleen de vraag is een functie van de prijs, ook het aanbod
is afhankelijk van de prijs; maar op een andere wijze dan de vraag.
In het algemeen kan worden gesteld: hoe hoger de prijs des te
hoger - en hoe lager de prijs des te lager het aanbod van een
bepaald goed.
Welnu: wanneer de vraag anders van de prijs afhankelijk is dan
het aanbod, dan moet er ergens 6dn prijs zijn, waarbij vraag en
aanbod met elkaar in evenwicht worden gebracht. De theoretische
mogelijkheid, dat er slechts bij een negatieve prijs evenwicht tussen
vraag en aanbod kon bestaan, werd als onrealistisch verworpen. De
menselijke behoeften waren immers onbeperkt!
Op dit fundamentele beginsel van de functie van de positieve
prijs werd 't gehele gebouw van de klassieke theorie geconstrueerd:
Vraag naar en aanbod van arbeid werden met elkaar in even-

wiclff- Ebi EliT-dEd-r-i Id-86.I -*aii eeil- #ositief reeel loan.
Vraag naar en aanbod van consumptiegoederen werden met
elkaar in evenwicht gebracht door middel van een positieve prijs.
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Het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van kapitaal kwam
tot stand bij een positieve rentevoet.
Alle economisde_gIioot eden_ werden bij een soepele functionnering van het prijssyste-em automa-tisch bepad-d.Men kan de essentiele gedachtenzang van de klassieken het meest
exactdoor middel vaneen allereenvoudigst macro-economisch
vergelijkingenstelsel weergeven. Het vraagstuk luidt dan: door
welke economische relaties worden de in hoofdstuk I gedefinieerde
grootheden bepaald? (Wij zien daarbij, zoals gezegd, voorlopig af
van de implicaties tengevolge van de introductie van de overheidshuishouding in ons economisch model). De gang van de klassieke
redenering verloopt dan als volgt:
Stelt men de vraag, door de ondernemers uitgeoefend, naar
arbeid (y 13) voor als een functie (fl) van het reele loon (1 : p),
dus als
(13)

y18 - fl (1 : P)

en het aanbod van arbeid door de gezinshuishoudingen eveneens
als een functie (f ) van het reele loon, dus als
(14)

y13 - f2

(1

: P)

dan is tengevolge van de hypothese, dat (fl) en (f ) niet parallel
aan elkaar lopen, zowel de werkpielegenheid als het reele loon
bepaald OR-het sniipunt van de vraar en aanbodcurven. pit evenWichtspunt van vraag en aanbod betekent per definitie volle werkgakgenheid, omdat dit punt eveneens op de aanbodcurve van de
arBERI--Iifrt"'gan onvrijwillige werkloosheid is dan immers geen
sprake, daar voldaan wordt aan de wensen der arbeiders, welke tot
uitdrukking worden gebracht door de aanbodcurve van de arbeid.
De vraagcurve naar arbeid werd geconstrueerd op basis van de
theorie -RE winstmaximatie. In concreto wil dat zeggen, dat de
ondernemers nog bereTH--zijn arbeiders tewerk te stellen zolang
het (reele) product van de laatste arbeider groter is dan zijn (reele)
beloning. In dat geval is het namelijk nog winstgevend arbeiders te
werk te stellen. Men kan het ook zo stellen, dat de grensproductiviteit van de arbeid bepaalt. welk loon de ondernemers aan de
arbeiders willen geven met het oog op hun winststreven.
Wanneer er slechts 66n productiefactor met name arbeid zou
zijn, dan zou het begrip grensproductiviteit kunnen vervallen. Men
zou dan kunnen volstaan met het begrip gemiddelde productiviteit
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van de arbeid. De gemiddelde beloning van de arbeid zou dan
gelijk zijn aan de gemiddelde productiviteit van de arbeid, indien
men tenminste uitgaat van een maatschappij met volledige vrije
concurrentie zoals de klassieken deden. Zolang de productiviteit
van de arbeiders hoger zou zijn dan hun beloning, zouden de
ondernemers tegen elkaar opbieden, totdat de beloning van de
arbeid gelijk zou zijn aan de arbeidsproductiviteit. Zolang er geen
andere productiefactor is dan de arbeid, is er geen ruimte voor
een ander inkomen dan uit arbeid.
Anders wordt het probleem, wanneer men niet uitsluitend te
doen heeft met den enkele productiefactor, maar met verscheidene,
waarbij slechts een bepaalde samenwerking van de productiefactoren tot een optimaal productieresultaat leidt. Uitgaande van
deze optimale situatie wordt dan de meerproductie door toevoeging van 66n nieuwe productiefactor minder dan de gemiddelde
productiviteit. Zo is het dan ook denkbaar, dat de grensproductiviteit van de arbeid minder is dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit. De ondernemers betalen daarom
volf s de theorie. .
der.winstmaxiTIliitiflehft-s---ee;rmdeel723iin.12ESIation61-IiB,ducit„
aanRE' a eideFs"Sls iA1Smenuit. De'7est van het nationaal product valt de ondernemers (waaronder wij ogkys.Es.taan-de_kapitaal:.-. . ..I

verstrpkkers. grnndpigenpren Pr17.) 218 inkomer!, to*6-

1

il

Geconcludeerd werd derhalve, dat het reele loon (1 : p) dat de

londernemers aan de arbeiders willen betalen, Keli ik was aan de Brem.Rroductiviteit van de arbeid_Gjy : dy.13), welke ophaar beurt
fhankelijk yas van het aantal tewefkgesteldf arbei ers. De verhouding tussen het grensprdduct(= het reele loon) en het Remiddelde product per arbeider geeft dan aan de quote van de
productie, die aan de arbeiders toevalt; dit ia.duogCuailmde loon-

I -- -i--- - --- I

quote van het..nationaal inkomen.
U....... 4. ...,Zowel de grensproductiviteit als de gemiddelde productiviteit
kan worden afgeleid uit de productiefunctie, welke de technische
relatie weergeeft tussen de productie (y) en de daarvoor in beslag
genomen productiefactoren (yill, y14) . Eenvoudigheidshalve wordt
hierbij meestal aangenomen, dat de kapitaalgoederenvoorraad voor
een bepaalde niet al te lange periode als een gegeven grootheid is
te beschouwen. De bedoelde productiefunctie kan men als volgt
formuleren:
(15)

y = 4 (ylli, y14)
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Met behulp van de vraag- en aanbodfuncties van arbeid tezamen
met de productiefunctie en de gegeven grootheid van de kapitaalgoederenvoorraad kunnen nu de omvang en de verdeling van het
reele nationale inkomen en de werkgelegenheid worden verklaard;
hieruit volgt eveneens de marginale respectievelijk gemiddelde
arbeidsproductiviteit en de reele loonvoet respectievelijk de re#le

ondernemerspremie. Van onvrijwillige werkloosheid in die zin,
dat de arbeiders bereid zouden zijn tegen de heersende loonvoet
nog meer van hun diensten aan de ondernemers ter beschikking
te stellen, is hierbij zoals gezegd geen sprake.
De vraag welke men zich vervolgens stelde, namelijk door welke
factoren het geldloonniveau werd bepaald, werd door „de" quantiteitstheorie beantwoord. Voor ons doel is het overbodig hier
lang stil te staan bij de verschillende opvattingen dienaangaande;
volstaan kan worden met de opmerking, dat men algemeen dacht,
dat de gegeven geldhoeveelheid een beslissende invloed heeft op
het prijsniveau en daarmee, bij gegeven reele loonvoet, op het
absolute loonniveau. Wij kunnen derhalve stellen. dat de absohite
loonvoet_of de gemiddelde priis een door de monetaire autoriteiten
vastsrestelde grootheid is.
Sluitstuk en kenmerk van de klapieke theorie is de verklaring
van de besteding van het nationaal inkomen over consumptie- en
inv_estgingsgoederen. Dit sluitstuk werd in harmonie met de gehele
structuur van het klassieke gebouw gebaseerd 02-het-algemene
evenwightsbeginsel. Het evenwicht in de besteding van het nationial- inkomen over consumptiegoedgen en_inyesteringsggederen
kwam tot stand via de functie van -d/ positieve ondernemerspremie.
De klassieken namen zonder meer aan, dat de besparingen
automatisch werden doorgegeven voor de financiering der investeringen. Als enig doel van sparen zagen zij namelijk het kweken
van een arbeidsloos inkomen. En de enige methode om dit te
bereiken was het beleggen van de besparingen in rendabele
investeringsprojecten. Nam de ondernemerspremie en daarmee de
beloning voor het nemen van risico's of voor het uitstellen van de
consumptie af, dan werd er minder gespaard en meer geconsu. meerd en omgekeerd. Evenals de loonvoet bepalend was voor het
aanbod van arbeid, Zo. w 3 ook de premie voor het verstrekken
van kapitaal bepalend voor de onivapg yan de voor investerings-d6eleinden aangeboden hoeveelheid besparingen. Deze relatie tussen de premie per eenheid verstrekt kapitaal (r) en de besparingen
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(S) kan door middel van de volgende vergelijkingen worden uitgedrukt:
(16)

S) 6 = 4 (r)

(17)

S46 - fs (r)

verdeling van het nationaal inkomen via
de functies (13), (14) en (15) is bepaald, kan met behulp van
bovenstaande functies (16) en (17) in samenhang met de in
hoofdstuk I gegeven balansvergelijkingen, tevens de besteding van
het nationaal inkomen voor investeringsdoeleinden en voor consumptiedoeleinden worden verklaard.
Hiermede is ons inziens de essentiele gedachtengang van de
klassieken in grote trekken weergegeven. Hun theoretische conceptie is eenvoudig en evenwichtig. Zij ontkenden niet, dat er op
een markt tijdelijk evenwichtsverstoringen konden plaats vinden,
doordat nieuwe vraag- of aanbodfactoren een rol gingen spelen;
uiteindelijk moest evenwel de rust terugkeren, waarbij het aanbod
volledig door de vraag werd opgenomen.
Het kenmerk van _4tkl*sieke opvatting is de stelling van -Say,
dBt de p.reductie haar eigE_YEaag schept. Een toestand, waarbij
afgezien van
tegenover de meerproductie minder vraag staat, is
ondenkbaar.
In
tijdelijke frictieverschijnselen - voor de klassieken
volledlgis
klassieke
model
de taal van de wiskunde uitgedrukt: het
--kepaa ;_er zijn niet meer en niet minder vergelijkingen dan onbekenden, waardoor aailialle_vraag- en aanbodfuncties,-welke de
desbetreffende wensen van de economische subjecten uitdrukken,
tegeliikertiid kan worden voldaan.
Samenvattend kan men namelijk concluderen, dat van de 15
in hoofdstuk Il) gedefinieerde grootheden van de particuliere
sector slechts 13 onbekend zijn. (Het loon- of prijsniveau en de
aan het bedrijfsleven beschikbaar gestelde kapitaalgoederenvoorraad kan men namelijk als een autonoom gegeven beschouwen).
Nadat de omvang en de

-

Deze 13 onbekenden worden door de 5 bovengenoemde functies

in samenhang met de 8 in hoofdstuk I vermelde balans- en
definitievergelijkingen van de particuliere sector volledig bepaald.
De vergelijkingen zijn onderling onafhankelijk en niet met elkaar
strijdig. Voor een samenvattend overzicht van het klassieke vergelijkingenstelsel moge hier worden verwezen naar bijlage I.
1) Blz. 21, 22 en 23.
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§ 3 - De betekenis Dan de overheidshuishouding woor de omvang
van het nationaal inkomen uplg€its klqssieke ge c4tfngangqn
De oude klassi»en hAddOn een typissh jndividualistisch maatsch8Ppijbegrip. Zij meenden bovendien, dat het prijssysteem er
automatisch zorg voor zou dragen, dat de juiste man op de juiste
plaats zou komen en dat op deze wijze de hoogst mogelijke productie zou worden bereikt. De-owerb.cid had en heeft bij een
dergelijke opvatting uitsluiteriZI-tot-t aike automatische werking
van het vrije1m-arktme€hanisme te bevorderen door het voorkomen
van machEmisbruik bijvoorbeeld door middel van een effectieve
kartelbestrijding. De ovel:heid moest derhalve bepaalde justitionele, militaire en politionele diensten verrichten; overigens moest
ij zich zeveel mogeli ik houden aan de „ideale" spelregels van de
vri ie-concurrentie maatschappii;
-De uitoefening van deze collectieve behoeftenvoorziening kostte
vroeger en kost noz steeds geld. De overheid is echter niet in staat
zich de daartoe nodige middelen te verschaffen op dezelfde wijze
als de gezins- of bedrijfshuishoudingen
dit doen. Haar goederen
en diensten worden niet op de markt afgezet. -Zii kan echter door

haar- biji-0-ndge. machtsp-99 ilip_12eslog lqgge-n op de inkomens en

vermogens van de p tiolliere sector ter financiering van de
collectieve behoeftenvoorziening.
Belastingen op het inkomen en vermogensheffingen waren en

zijn de aangewezen financieringsbron voor de overheid. De belastingen pasten weliswaar niet in het ideale schema van de vrije
prijsvorming, maar de noodzaak van de overheidstaak kon niet
worden genegeerd. De belaslingheffing moest daarom als een
noodzakeliik kwaad worden beschouwd, zij was evenwel gebonden
aan bepaalde welomschreven regels, welke logisch voortvloeieii
uit de praemissen van de algemeen economische theorie van de
klassieken.

De invoering van een nieuwe huishouding (met name van de
overheid) in ons economisch model maakt het vraagstuk door
welke factoren omvang, besteding en verdeling
van het nationaal
inkomen worden bepaald, iets ingewikkelder. Ook hier
zullen wij

wederom trachten, met voorbijgaan van allerlei min of meer
belangrijke detailpunten, de ons inziens meest karakteristieke
relaties in het oog te houden.
De verschillende uitgavencategorieen van de overheid worden
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De omvang
gewoonlijk autonoom door de wetgever vastgesteld.
van de collectieve behoeftenvoorziening wordt meestal jaar voor
althans in theorie jaar opnieuw onder de loupe genomen en
afgewogen tegen de urgentie van de individuele behoeftenvooraan. Zonder
ziening; daarna hecht de wetgever er zijn goedkeuring
niet afde
overheid
meer mogen de uitvoerende organen van
van
uitgaven. De
wijken van de eenmaal vastgestelde begroting
-xier _categorieen_ van -11#gilvent waarin wij de totale overheidsuitgaven hebben ingedeeld (zie tabel 4), kunnen wij derhalve
voor ons economisch model als evenzovele bekende grootheden
-

beschouwen.

pe vaststelling van de overheidsmiddelen_levert_gewoonlijk meer
moeiliikheden o.pz De moderne wet ever is namelijk technisch niet
in staat de belastingopbrengst op zich zelf autonoom 1) vast te
stellen. Meestal spreekt hij zich slechts uit over tarieven en grondslagen van het belastingstelsel, dat voor een bepaalde tijd van
kracht wordt. Hoewel het in zijn bedoeling zal liggen grondslagen
en tarieven van de belastingen zodanig te bepalen, dat een bepaalde wenselijk geachte belastingopbrengst wordt verkregen, de omDeze worden
vang van de grondslagen heeft hij niet in eigen hand.
mede door andere factoren bepaald, waarop hij geen invloed heeft.
We kunnen derhalve slechts de belastingtarieven als bekende
grootheden van ons economisch model aanvaarden, de respectievelijke belastingopbrengsten en het overheidssaldo zijn afhankeliik
van inkomen en inkomensverdeling, waarop de overheid slechts
in functioneel verband metde, overige huishoudingen invloed

_heeft.
In .principe kunnen wii reeds thans concluderen, dat het klassieke economische mof»l, ook indien men reliening-Gudt met de
overheidshuishouding, bepaald blijft, met andere woorden, dat aan

alle economisch.e Eelaties tegeliikertiid kan worden voldaan. De
vier nieuwe onbekenden (de respectievelijke opbrengst van de
drie belastingsoorten en het overheidssaldo) worden namelijk in
vier nieuwe versamenhang met de overige functies bepaald door
de
balansvergelijking van de overheid (de
gelijkingen, met name
het
overheidssaldo) en de drie definitiedefinitievergelijking van
drie
belastingtarieven. Er worden door de
vergelijkingen van de
introductie van de overheidshuithouding niet meer en niet minder
1) Autonoom hier in de zin van: onafhankelijk van andere
grootheden.

economische
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relaties aan ons economisch model toegevoegd_ dan _9nke-kln(len. _
In hoeverre kan men hieruit conclusies trekken ten aanzien van
de betekenis van de overheid voor de omvang van het nationaal
inkom-e-p2

Op de eerste plaats kan worden geendudeerd, dat_de_
volle
werkgelegenheid, afgezien van tijdelijke frictieverschijnselen, altgd
gegarandeerd is, ook bij introductie van een overheidshuishouding
in het klassieke economische model._De algemene stelling van de
klassieke schrijvers, dat er theoretisch geen sprake kan zijn van een
structurele werkloosheid, blijft dus gehandhaafd; evenals de stelling van Say, dat de productie haar eigen vraag schept.
Maar de conclusie, dat de volle vriiwillige werkgelegenh iflbl £5

gehandhaafd. is nog geen garantie. dat ook de omvang van het
nationaal product op hetzelfde niveau blijft. Daarvoor moet aan
gen aantal welomschreven voorwaarden worden voldaan, welke
resulteren in even zovele regels voor de openbare financien.
Een feit is het, dat de overheidshuishouding voor de uitoefening
van haar taak beslag moet leggen op een aantal productiefactoren,
welke daardoor niet meer beschikbaar zijn voor tewerkstelling in
de bedrijfshuishoudingen. Het is daarbij zeer de vraag, of het nut
van de collectieve goederenvoorziening opweegt tegen het verlies
aan productie in de private sector van het economisch leven. Daarom werd als de meest algemene regel voor de openbare financien
gpteld, dat het grensnu3 van-de collectieve goederen, geprodu- j
1
ceerd door de overheid,.gejiik moest zijn aan het grensnut van de
go-ed-e en-6Ii-di nstgl. geproduceerd door de bedrijven1 Bij gebrek
aan vergelijkingsmaatstaven is het in concreto natuurlijk uiterst l

moeilijk uit

te maken waar deze grens ligt.

Ingeval bijvoorbeeld de overheid minder productief was dan de
bedrijfshuishoudingen - het gebrek aan efficiency wordt reeds
spoedig aan de overheidshuishouding toegeschreven, daar deze
niet onderworpen is aan de prikkel van de vrije concurrentie werden ook de reele beloning en daarmede het aanbod van de
productiefactoren gewijzigd. Terecht wordt dan ook aan het overheidsapparaat de eis gesteld van een zo hoog mogelijke efficiency.
Op de uitermate gecompliceerde vraagstukken inzake de repercussies van de overheidshuishouding op het respectievelijke aanbod
van productiefactoren zal in de volgende paragraaf nog nader
worden ingegaan. Hier kan worden volstaan met de algemene
opmerking, dat het lang niet bij voorbaat vaststaat, dat de overOverhcidsjinancihi 3

3
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heidsmaatregelen geen invloed hebben op het aanbod van productiefactoren en daarmede op de omvang van het nationaal

product.

Uit de stelling, dat de volle werlgelegenheid.altijd was gegaran:

/

een tweede Atelling yogrt: met name daleen_i f18toire financieringswijze der overheidsui aTen - dat wil zeggen een
finanTlieringswi _400-r middel van geldschepping - de werkge_legenheid niet kon verhog£n; elke extra vraag, waartegenover geen
e-xfa Brodi,ctie 353kii, moest -uiteindeliik resulteren in een ongewenste prijsstijging. Voor de financiering der over-heidsuitgaven
hebben de klassieken - althans de moderne aanhangers van deze
theorie - dan ook bepaalde regels.
Wanneer de kosten, ten behoeve van de collectieve behoeftenvoorziening gemaakt, nut afwerpen over een langere termijn zoals dit kennelijk het geval is bij de aanschaffing van duurzame
collectieve goederen - mag de belastingheffing over de levensduur
van het gefinancierde object worden uitgestreken. Dat wil zeggen:de
kosten van de overheidsinvesteringen mogen worden gefinancierd
door middel van leningen. De annuiteit van deze leningen moet in
principe overeenkomen met de levensduur van het desbetreffende
kapitaalgoed. Zij moet worden opgebracht door middel van belastingen. Een en ander spruit voort uit de gedachtengang, dat het
onjuist is om de last van een toekomstige collectieve behoeftenbevrediging eenzijdig ten laste van de consumptie in het heden te

-deerd, v eide

>

brengen.
De klassieken waren namelijk van mening, dat bij een gegeven
omvang van het nationaal inkomen het totaal der investeringen

in mindering kwam van de consumptieve behoeftenbevrediging
en dat het totaal der investeringen bepaald werd door de totale
omvang van de besparingen. Wanneer de overheid haar kapitaalsuitgaven dekte door middel van leningen, met andere woorden de
besparingen van de particuliere sector aantrok, dan kwamen de
overheidsinvesteringen tot stand ten laste van de particuliere
investeringen. Het totale consumptiebedrag kon in dit geval
worden gehandhaafd.
Indien evenwel de kapitaalsuitgaven van de overheid zouden
worden gedekt uit belastingen, dan konden de besparingen van de
particuliere sector, althans voorzover zij niet werden aangetast door
de belastingheffing, worden behouden voor de financiering van
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de particuliere investeringen der bedrijven. De overheidsinvesteringen kwamen evenwel in dit geval ook gedeeltelijk ten laste van

de consumptie in het heden. Men zag echter geen redenen, waarom
de overheid de investeringen zou moeten bevoordelen ten nadele
van de consumptie in het heden. Zonder inmenging kwam immers
het optimale evenwicht tussen consumptie en investeringen tot
stand!
Ujt dergeliike gedachtengangen vloeien de regels voor een
_„orthodexe"_ finanEiging der overheidsuitgaven voort: kapitaalsuitgaven mogen worden gefinancierd door middel van lenjnge,
de overige uit ven door middel vil beletinlen:
foor ons doel is het overbodig hier langer uit te weiden over
de verschillende definities van kapitaalsuitgaven door de diverse
schrijvers gehuldigd - volgens onze mening is het practisch onmogelijk de kosten van de duurzame collectieve behoeftenbevrediging te meten -; uit het beginsel van de neutraliteit vloeit
logisch de stelling voort, dat de kapitaalsuitgaven van de overheid,
hoe dan ook gedefinieerd, door middel van leningen moeten worden gefinancierd. Bovendien moet de overheid er voor zorg dragen,
dat haar investeringen minstens zo productief zijn als die van de
bedrijfshuishoudingen, opdat het nut daarvan opweegt tegen het
verlies aan rendabele investeringen bij de bedrijven. Daar de
productiviteit van de bedrijfshuishoudingen somtijds werd gemeten
aan de desbetreffende rendabiliteit, stelde men veelal ook de eis,
dat de overheidsinvesteringen aanwijsbaar moesten renderen. Men
vergat daarbij, dat het karakter van de collectieve goederen geheel
anders is dan die van de bedrijven, zodat een vergelijking van het
rendement bij voorbaat uitgesloten is.
-

-

-

Met het bovenstaande zijn wij reeds ingegaan op een vraagstuk,
dat betrekking heeft op de betekenis van de overheidshuishouding
voor de besteding van het nationaal inkomen, hetgeen in de volgende paragraaf meer uitvoerig aan de orde wordt gesteld. Het
leek ons evenwel wenselijk het standpunt van de klassieken ten
aanzien van de financiering der overheidsuitgaven hier te bespreken. Mede in het licht van bovenstaande uiteenzetting wordt het
ons duidelijk, waarom de klassieken felle tegenstanders waren en
zijn van eenjnflajoire_financieringswijze van de overheidsuitgaven.
Wanneer de overheidsinvesteringen door middel van geldschepping werden gefinancierd, dus de besparingen van de particuliere
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sector niet werden opgenomen, bleven deze besparingen beschikbaar voor de investeringen in bedrijven. De totale vraag naar
investeringsgoederen, door het bedrijfsleven en de overheid uitgeoefend, zou in dat geval hoger zijn dan de beschikbare hoeveelheid
besparingen, met andere woorden de totate vraag naar goederen
en diensten tegen de geldende prijzen zou hoger zijn dan het totale
beschikbare aanbod van goederen en diensten tegen de geldende
loon- en winstvoet. Daar de werkgelegenheid niet kan worden
uitgebreid, moet het gevolg van de genoemde discrepantie van
vraag en aanbod zijn een algemene loon-, winst- en prijsstijging,
totdat er een einde is gekomen aan de inflatoire financieringswijze
van de overheid.
Qmgekeeld kan worden gesteld, dat strikt klassiek-theoretisch

legroklnt.gen deflatoire finaBf:»riPgsyijze van de oyerheid - dat
wil zeggen het kweken van kasoverschotten door de overheid bij
de Centrale Bank - kan leiden tot een algemene loon-, winst- en
prijsdaling zonder aantasting van de volle werkg legpnheid. De
meeste klassieke schrijvers geven echter toe, dat, practisch gesproken, aan een algemene daling van het absolute loonniveau grenzen
gesteld zijn, onder andere door de politiek der vakverenigingen.

Bij een dergelijklstrpefheid in het lgon- en_prijssy stegn moet een
sterke deflatiepolitiek van de overheid ongetwijfeld tot een zekere
werkloosheid leiden bij gebrek aan vraag ten opzichte van
het aanbod. Men kan deze evenwel binnen het kader van de
klassieke theorie niet karakteriseren als een structurele werkloosheid, voortvloeiende uit de theoretische structuur van het economisch model, doch slechts als een ernstige vorm van frictiewerkloosheid, voortvloeiend uit de stroeve werking van het loon- en
prijssysteem. Een deflatiepolitiek werd derhalve evenzeer afgekeurd als een inflatiepolitiek.

§ 4 - De betekenis van de overheidshuishouding voor de verdeling,
en de besteding van het nationaal inkomen volgens klassieke Redachtengangen ,
In de vorige paragraaf werd reeds even aangestipt, dat de overheid
een belangriike invloed kan uitoefenen op de besteding van het
nationaal inkomen via haar belastingpolitiek. De vraag rijst_tlgn&
in hoeverre de verdeling van de belastingdruk over de verschillen-de categorietin inkgmepstrekk«s respectieveliik de omvang van de
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sociale steun- en subsidiepolitiek van de overheid invloed heeft op
het aanbod van de productiefactoren.
Het antwoord is niet zo voor de hand liggend, daar men niet
van te voren weet in hoeverre de aanbodselasticiteiten van arbeid
en kapitaal zich wijzigen tengevolge van de bedoelde overheidspolitiek. De relaties tussen het aanbod en de reele beloning van
de productiefactoren worden dan namelijk mede bepaald door het
gevolgde belastingsysteem. Het zal bijvoorbeeld duidelijk zijn, dat
een zeer progressief belastingstelsel - dat wil zeggen een belasting- ,· £1 Cr.: i'
stelsel, waarbij het marginale tarief zeer hoog is - de prikkel tot
meer-arbeid of tot het nemen van meer risico's in sterke mate zal
verminderen.
Van de andere kant is het eveneens onzeker of een niet-zeer- '
progressieve doch een hoge gemiddelde belastingdruk op het /
looninkomen het aanbod van arbeid zal
beperken dan wel zal
verhogen. Bovendien is hierop nog van invloed de mate, waarin
de belastingopbrengst gebruikt wordt voor sociale
doeleinden ten
behoeve van de arbeidersklasse. Een en ander is mede afhankelqk
van de concrete welvaartssituatie, waarin de arbeidersklasse I

zich bevindt.
Men meent soms, dat een hoge belastingdruk op het loon- i
inkomen het aanbod van arbeid niet zal verminderen, zolang een a
bepaalde wenselijk geachte levensstandaard van deze klasse niet al '
te rigoureus wordt verminderd. Omgekeerd zou een algemene
verlaging van de belastingdruk op het looninkomen weinig prikkel
uitoefenen tot vermeerdering van het aanbod van arbeid. Integen- ,
deel, het is zelfs zeer goed denkbaar, dat de arbeidersklasse zodanig
vast houdt aan de eenmaal bereikte levensstandaard, dat zij bij ,
een verhoging van de belastingdruk al het mogelijke in het werk
zal stellen om haar positie te behouden, dat wil zeggen in de
gegeven omstandigheden meer wenst te presteren. Omgekeerd kan
men beweren, dat een algemene verlaging van de belastingdruk op
het looninkomen, afgezien van de hieraan verbonden vermindering
van een ongewenste progressiviteit in de desbetreffende belastingtarieven, een vermindering van het aanbod van arbeid teweeg kan

brengen. Dit geval zal zich uiteraard alleen voordoen, wanneer de ,
levensstandaard van de arbeidersklasse reeds zo hoog is, dat deze 2
'
geen behoefte gevoelt aan meer-inkomen.
_Jn het algemeen kan men dan ook opmerken, dat de aanha-n%ers
van de klassieke theorie voorstanders zijn van een zo hoog moge-
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via de loonbelasting

liike belastingdruk op het looninkomen, direct
I of indirect via de kostpri isverhogende .bel_a tinge!1:] ierdoor zou
' de consumptie worden beperkt en de productie worden gestimuvan arbeidskrachten.
, leerd via een verhoogd aanbod
dit
in
zouden
ien
Bovend
geval het aanbod van besparingen en
,

daarmee de investeringsbedrijvigheid toenemen; het enige alternatief van de consumptieve besteding van het nationaal inkomen
zou immers zijn de besteding voor investeringsdoeleinden. mocht
het looninkomen
De opbrengst van de belastingen op
uiteraard door de overheid niet worden besteed voor oppotting
betekenen.
bij de Centrale Bank, want dat zou een deflatiepolitiek
beworden
Veeleer moest het overschot aan belastingopbrengst
de
van
handen
in
sschuld
steed voor de aflossing van de overheid
konden
dan
beleggers, opdat de aldus ontdooide besparingen
worden belegd in rendabele investeringsprojecten bij de bedrijven.
Is de overheidsschuld reeds gering, dan ligt het in de klassieke
gedachtengang voor de hand, om het bedoelde belastingoverschot
te gebruiken voor openbare werken, ofwel, voorzover daaraan geen
behoefte meer bestaat, voor verlaging van de belastingdruk op
1 ondernemers. De invloed van de belastingheffing op het onder'
nemersinkomen is immers, zo redeneerde men, een geheel andere

dan de invloed op het looninkomen. Een hoge belastingdruk op
ondernemersinkomen verlaagt de premie, welke de onderhet
'
uiteindelijk in handen houden en daarmee de lust tot het
nemers
,
de consumptie ten gunste van kapitaalsinvesterin; uitstellen van
het ondernemersinkomen
gen. Een verhoogde belastingdruk op
'
moest daarom het aanbod van besparingen en daarmee de investeringsactiviteit verminderen in tegenstelling tot een verhoogde
wellicht het aanbod van
,
belastingdruk op het looninkomen, welke
i arbeid zou doen vermeerderen. _In de opvattingen ook van de
, gpderne aanhangers der klassleke theorie spelen dan ook bewust,
pfonbewust -ds.Y.91£1£1 e stellingen een rol: lesr de belastingdruk
'
zoveel mogelijk op de loontrekkers en verlicht de_belastingen op
, -ER oridernemersinkomen. Los de overheidslchuld zo snel mogelijk
af ten laste van het looninkomen en ten bate van de investeringsbedr vigheid_f»r_bedriiven-En tenslotte laai de omvang van het
overheidsbudget zo_Nfig -mogelijk zijn, opdat ook de belasting--druk op het ondernemersinkomen zo klein mogehjk kan worden
2

_gehouden.

Met het bovenstaande zijn de voornaamste regels voor de open-
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bare financian, welke uit de klassieke theorie zijn te trekken,
weergegeven. Dat wil uiteraard niet zeggen, dat de klassieke theoria
niet meer opgaat, wanneer van deze regels wordt afgeweken. Ook
wanneer de overheid te zware belastingen heft, relatief teveel,
collectieve behoeften bevredigt, onproductieve investeringen bewerkstelligt, overschotten of tekorten kweekt bij de Centrale Bank,
het inkomen ten gunste van de arbeidersklasse en ten nadele van
de ondernemersklasse herverdeelt, te veel schulden maakt of te '
weinig aflost, uiteindelijk zal het klassieke evenwicht tussen aan- '
bod en vraag tot stand komen. Al wordt tengevolge van zodanige 1
overheidsmaatregelen het optimale evenwicht niet bereikt, het
evenwiclit zal op een ander niveau worden teruggevonden. Dat
evenwicht betekende altijd een situatie waarbij, afgezien van de
aangestipte frictie-verschijnselen in het loon- en prijssysteem, het
gehele vrijwillige aanbod van productiefactoren werd opgenomen.
Onvriiwillige werkloosheid is niet denkbaar in het klassieke stelsell
De schoonheid en het gebrek van de_klassieke *lorie liggen in
deze opvalting v»n_het. yop-rtdurende evenwicht tussen_ vraag en_,
aanbod vaIl.prpductiefactoren. De stelling, dat de besparingen van
de particuliere sector alitomatisch zullen doorstromen voor de

financiering der investeringen in bedrijven, is gebaseerd op de
opvatting van een onbeperkte vraag naar en rendabiliteit van
investeringsgoederen en op de mening, dat het enige doel van
sparen zou zijn het kweken van een arbeidsloos inkomen. Deze
hypothese moge misschien nog van betekenis zijn voor een onontwikkelde volkshuishouding, waar spaar- en investeringsactiviteit
in handen van een kleine groep ondernemers is, de moderne volkshuishouding vertoont een andere structuur. Indien men de stelling
laat vallen, dat alle besparingen automatisch worden opgenomen
voor investeringsdoeleinden, dan vallen alle ideeen over een
automatische handhaving van de volle werkgelegenheid door het
loon- en prijssysteem in duigen!

HOOFDSTUK III

J· M. KEYNES' REVOLUTIE
TEGEN DE „ORTHODOXE" LEER
DER OPENBARE FINANCIEN
§ 1 - Probleemstelling
1. M. KeyBes-ontketende omstreeks het midden der dertiger jaren
een revolutie tegen de gangbare theoretische opvattingen op__
economisch gebied. Daarmede kwam tevens - en dit was misschien
het belangrijkste resultaat van zijn uiteenzettingen over de „general

theory of employment, interest and money" - de leer der openbare
financien in een geheel ander licht te staan.
In zijn bovengenoemd boek nam keynes een zeer strijdlustige
houding aan, terwijl hij meende al het tot nu toe bereikte op

geheel nieuwe wijze te moeten formuleren. Het is dan ook begrijpelijk, dat hij twee verschillende reacties uitlokte: De ene
richting meende, dat Keynes niets karakteristiek-nieuws had gebracht, voorzover hij tenminste niet geheel onbegrijpelijk was. De
andere school kweekte vurige aanhangers en medestanders van
Keynes in het omverwerpen van de klassieke theorie. Ondanks
talloze discussies en pogingen tot synthese is deze strijd nog altijd
niet geheel beslist.
Voor de verklaring van het zo geheel van de orthodoxe leer
afwijkende standpunt van Keynes ten aanzien van de leer der
openbare financien moeten wij uitgaan van de „general theory"
van Keynes, welke ook ons inziens op essentiifle punten verschilt
van die der klassieken. Daarbij zullen wij trachten, wederom met
behulp van een paar allereenvoudigste macro-economische relaties,
·

deze karakteristieke verschilpunten naar voren te brengen (§ 2).

In de daarop volgende paragrafen zullen wij, evenals wij dit in
het vorige hoofdstuk hebben gedaan ten aanzien van de klassieke
opvattingen, enkele conclusies trekken uit Keynes' „general
theory" ten aanzien van de betekenis van de overheidshuishouding
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voor de omvang (§ 3) en voor de verdeling en de besteding (§ 4)
van het nationaal inkomen.
§ 2 - Keynes'

„general -theoy"

De hoofdaanval van Keynes werd gericht tegen de klassieke theorie
vari het sparen. 1n plaats van de theorie, dat de houding van de

spaarderruitsmitend werd beinvloed door hun relatieve voorkeur
voor consumptie in het heden ten opzichte van die in de toekomst,
dat is de theorie van de tijdsvoorkeur, stelde hij de theorie van de
_ljquiditeitsvoorkeur.
Met de theorie van de tiidsvoorkeur bedoelden de klassieken in
het algemeen te zeggen, dat er gespaard werd, wanneer het offer
van de uitgestelde consumptie opwoog tegen het nut van het
arbeidsloos inkomen, voortvloeiend uit de belegging van de besparingen in rendabele investeringsprojecten. Deze theorie kan
men derhalve met behulp van twee fundamenteel-economiscll
laties formyloren.
1°. De actieve besparingen, dat wil zeggen de vrijwillig niet-geconsumeerde bedragen van het inkomen, worden altijd belegd in
rendabele investeringsprojecten, hetgeen in symbolen kan worden weergegeven als volgt:
(a)
I(actief) = S(actief)
Deze vergelijking drukt dus uit, dat de actieve, vrijwillige investeringen van de ondernemers bepaald worden door de vrijwillige besparingen, welke de spaarders altijd bereid zijn in
investeringen te beleggen.

2'. De vrijwillige besparingen zijn op haar beurt afhankelijk van
de premie (r) te verdienen door middel van rendabele investeringen, en van de hoogte van het inkomen (Y), hetgeen in
symbolen kan worden weergegeven als volgt:
(b)

S(actief) = f(r, Y) _

Uit (a) en (b) volgt derhalve door eliminatie van (S), dat de
investeringsactiviteit afhankelijk is van de rendabiliteit der
kapitaalgoederen in samenhang met de hoogte van 't inkomen.
(c)

I(actief) . f(r, Y)
Keynes liet althans in beginsel - deze laatste relatie tussen investeringsbedrijvigheid en rendabiliteit niet vallen, hoewel hij de
-
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verklaring van deze economische wet op een geheel. eigen wij ze
formuleerde.
In plaats van de klassieke hypothese omtrent het essentiele spaarmotief, stelde hij evenwel een andere. Het totaal -der vrijwillige
besparingen was volgens hem niet zozeer afhankelijk van de renda-'
biliteit der investeringen als wel yall_fle_ hoogte van het inkomen.
(b,)

. §(Kt#fl_F= f'(Y,r)

Met de hoogte van het inkomen varieert namelijk het grensnut van
de consumptieve besteding. Hoe hoger het inkomen wordt, des te
attractiever wordt het in plaats van te consumeren eenvoudig te
accumuleert.
sparen om der wille van het vermogen, dat men aldus
de
eveneens
de
klassieken
Men kan beweren, dat
hoogte van het
inkomen bepalend achtten voor de omvang van de besparingen,
zodat Keynes met deze relatie niets nieuws zou gebracht hebben.
De klassieken wogen immers eveneens het grensnut van de consumptieve besteding af tegen het nut van de besparingen. Voor
Keynes zijn evenwel de besparingen niet alleen nuttig, omdat men
een arbeidsloos.inkomen er mede kan verkriigen, zoals de klassieken RTisliiinmdl dachten, maar ook omdat het bezit van vermogenswaards-nfionsts.jREr-weTigetiill is. Een dergeliik bezit vanyermogenswaarden versterkt de solvabiliteit en in--59961e gevallen de liquiditeitspositie. heteeen evenee-ns dgelstellipgen zijn
ygrl_(k_e-FP.IliBisde Subj.esfe, .

Daar men ter versterking van de liquiditeitspositie ook in geldvorm kan sparen, staat het voor Keynes ni-Illaatvastdat

hettspa ingen-zal-worden-deergegeenvogr..sle.fjnan-

cierinII deLiny£,teringen-Omgekeerd is het zeer goed denkbaar,
dat het totaal der actieve investeringen groter is dan het totaal
de finander besparingen. De ondernemers zijn namelijk voor
uitsluitend
niet
hun
afhankelijk van de
investeringen
ciering van
besparingen, welke aan hen worden doorgegeven; zij kunnen ook
gebruik maken van hun liquide reserves of van de geldmiddelen
geschapen door het bankwezen, via het verlenen van extra bankcredieten. Wanneer men derhalve mag stellen, dat uit vergelijking
(a) en vergelijking (b) een relatie (c) volgt, dan mag men om:gekeerd nog niet stellen, dat uit de vergelijkingsn (b') en (c)
yergelijking fa).1,9.lgtr Er wordt immers niet allegl.vgor_ 1-Fyiste- ,
ringsdoeleinden gespaard, maar ook om der wille van de liguiditeitsvoorkeur. Keynes veronderstelt nu, dat in de mod6i1le volks.

......,
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huishouding de vrijwilliEe besparingen nie£ altij ge ijk zijn aan de _
actieve investeringen:
(a')
I(actief> is ongeliik aan S(actief)
en wel om de volgende redenen. In de moderne volkshuishouding
is de kapitaalgoederenvoorraad reeds zo hoog, dat er slechts weinig
rendabele investeringsprojecten te vinden zijn. Van de andere kant
4
zijn de vrijwillige besparingen in een rijke volkshuishouding eveneens zeer hoog, omdat men reeds zoveel consumeren kan. Meestal
zullen dan ook de vrijwillige besparingen in een dergelijke situatie
niet volledig geabsorbeerd kunnen worden voor de financiering
van de investeringen.
De vorm, waarin de totale besparingen worden belegd, is nu op
de eerste plaats afhankeliik van de relatieve voorkeur voor _rendabele illiquide vermogenswaardeg tinozich» _v n onrendabele
D
- «/
liquide middelen. De graad van Hquiditeit wordt daarbij omschre- _,-2. k. - /
ven als de mate, waarin een bepaalde beleggingsvorm onderhevig 7Ld *,·60 '.
is aan koersrisico. Geld is derhalve de meest liquide beleggings- 1
vorm; aaiikopen van duurzame investeringsgoederen de meest
illiquide. De mate van het koersrisico wordt immers mede bepaald
door de liquidatietermijn van een bepaalde beleggingsvorm in
.,
geld. Langlopende deelnemingen zijn uiteraard aan meer koers1..' .
risico onderhevig dan kortlopende. Slechts wanneer de waarde
1.- '
van de verschillende beleggingsvormen constant zou blijven, zou
het liquiditeitsverschil verdwijnen. In dat geval zou het irrationeel
zijn de besparingen in onrendabele vermogenswaarden (bijvoorbeeld geld) te beleggen, zolang er nog rendabele investeringsprojecten open staan. Het koersrisico verbonden aan langlopende
deelnemingen geeft derhakel£6_eerste verklaring voor de liquidil -

teitsvoorkeur van df slFarders-Op de_ty.e dek attlegS-_ ytles de nadruk op de behoefte van
transactiegeld_voor consumptie-. ell inyesteringsdoeleinglen,-_ly-9]kenaast het. bovengeppemde speculatiemotief en een zeker voorzorgsmotief de behoefte aan liquide middelen bepaalt,De wenselijk geachte risicopremie voor het prijsgeven van
liquiditeit wordt volgens Keynes op haar beurt bepaald door de
liquiditeitsgraad van het ·in het verleden geaccumuleerde vermogen. De monetaire autoriteiten kunnen via een openmarktpolitiek - dat wil zeggen via aankoop en verkoop van vermogenswaarden tegen geld - de liquiditeitsgraad van het vermogen in

..:
.,0,£2 S ':,t.f
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handen van het publiek beinvloeden. Men kan dus concluderen:
-dat bii een gegeven geldhoeveelheid, door de monetaire au ritei·
ten op de bovenomschreven wiize in omloop gel)racht, en bij een
gegeven geldbehoefte voor transactiedoeleinden, de door de spa-917
ders wenselijk geachte risicopremie v99rhft pri isgeysn van liqui-

diteit bepaald is.

niet overeen met het diyidendinkomen per_ eenheidJgpitaal
het
verdiende
percentage. dat is
t
gewaardeerd tegen vervangings- of aanschaffingswaarde. Dit is dan
ook de reden, dat de rendabiliteitswaarde van het kapitaal afwijkt
van de vervangingswaarde van het kapitaal. De verhouding tussen
het werkelijk rendement en het gewenste rendement per eenheid
kapitaal op basis van vervangingswaarde geeft immers de koers
van het desbetreffende vermogensobject weer, dat is die factor
de vervangingswaarde moet worden vermenigvuldigd
om de rendabiliteitswaarde van het betrokken vermogensobiect te
waarmede
verkriixen.
De discrepantie tussen vervanzingswaarde en rendabiliteitswaarde geeft nu aan de mate, waarin het nog voordelig is de ber,
sparingen in kapitaalgoederen te beleggen. Wanneer en voorzover
de rendabiliteitswaarde van een bepaald kapitaalgoed groter is
dan zijn vervangingswaarde, wordt er gernvesteerd; en omgekeerd:
wanneer het gewenste rendement hoger is dan het feitelijk te
verdienen rendement, wordt er gedesinvesteerd, totdat rendabiliteits- en vervangingswaarde met elkaar in evenwicht zijn gebracht.
Geconcludeerd kan derhalve .yorden,..daL_bjj -gqn.gegaBB.gm:_
vang der economische transacties en bij een gegeven 6eldhoeveelheid en daarmede bii een gegeven gewenst rendeulcnL..helactieve
investeringsvolume (I) afhankelijk zal zijn van het
feiteli te _.
verdienen inkomen per eenheid tapitaal-,92.1 Asis Yan-;Y mangings.waard«Il. Uit de gedachtengang van Keynes kan men derhalve
een investeringsfunctie van dezelfde vorm als die van de klassieken
afleiden met name
Deze rentevoet stemt meestal

,

(c')

I<actief) = f'(r, M .

Er bliift evenwel nog een belangrijk verschil tussen de klassieken en ·,

leynes, voor zoveel betreft de omschrijving van het begrip feitelijk

rendement van een nog aan te schaffen kapitaalgoed. Keynes wist
namelijk niet goed raad met het klassieke begrip grensproductiviteit van een kapitaalgoed, dat eerst in de toekomst opbrengst zal

4
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afwerpen. Al is dan ook de momentele rendabiliteit van een
bepaald kapitaalgoed bekend, de toekomstige rendabiliteit speelt
eveneens een rol bij de investeringsdecisies van de ondernemers.
Verwachten de ondernemers om een of andere reden een dalende
rendabiliteit, dan is er geen sprake van, dat deze zullen investeren,
ook al zou de momentele rendabiliteit in overeenstemming zij n
met het wenselijk geachte rendement. Keynes stelde dan ook, dat
-niet het_mon I-tele rendement in overeenstemming moet zijn met
-de gewenste risicopremie, maar het verwachte rendement, wil pr
geYnyesteerd warden. Hij voerde in dit verband het begrip „mar - _.
ginal efficiency of capital" in, waaronder hij verstaat die--rentevoet, i
die de gekapitaliseerde waarde van de verwachte toelumstige.. |
kapitaalopbrengitin .jn_overeeostem-mi-ng doet zijn met de ver- 1
vangingswaarde van het des.b treffendg k-apitaalgoediWanBeer envoorzover het aldus gedefinieerde verwachte.rendement hpger-iLI
dan de gewellste ri opre-Inie. wordt er geinvesteerd. anders niet.
Men zou nu kunnen stellen, dat het verwachte rendement op
een of andere wijze gebaseerd is op liet momentele rendement,
zodat men de algemene vorm van onze investeringsfunctie zou
kunnen handhaven: er is een functioneel verband tussen het
investeringsvolume en de momentele ondernemerspremie in die
zin, dat de laatste grootheid de eerste bepaalt bij gegeven wensen
ten aanzien van de risicopremie.
Wanneer men dus zeer globaal stelt, dat de opbrengst van een
bepaalde investering in overeenstemming dient te zijn met desbetreffende wensen van de kapitaalverstrekkers, wil deze investering tot stand komen, dan wijken Keluel en_de klassieken hierin
schinbaar niet principieel van elkaar af. Bij een padere beschouwing ontdekt men echter essentiale verschilpunten. Door de
introductie van de rendabiliteitsverwachtingen der ondernemers
in zijn economisch model laat Keynes het investeringsvolume - j
afhangen van onbepaalde, dus min of meer willekeurige, cho- _ - . logische motieven. De relatie tussen de momentele ondernemerspremie en de investeringsbedrijvigheid wordt hierdoor in hoge
mate onzeker. Feitelijk verklaart Keynes het investeringsvolume
niet volledig. Bij gebrek aan een nadere motivering van de onder-

nemersverwachtingen kan men het investeringsvolume in het
Keyneslaanse model het best als een autonoom gegeven_beschmiwen.

-i--I-

--

Het tweede karakteristieke onderscheid tussen de klassieke en -,
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de Keynesiaanse gedachtengang is hierin gelegen. dat er volgens
dz klassieken alleen wordt gespaard om der wille van de renda-biliteit van een belegging der besparingen in kapitaalgoederen,

terwiil volgens Keynesook wordt gespaard om der wille van de
liqui liteit van. een beleggillg_flep-b2PSingsn in geld.

,

1

Hiermede wordt dq klassieke hypothese van het voor-tdurendl_
evenwicht tussen actieve investeringen en vriiwillige besparingen
omvergeworpen en daarmede de stelling, dat de productie altijd
haar eigen vraag schept. Veeleer is thans het omgekeerde het geval,
namelijk dat de effectieve vraag haar eigen productie schept; en
deze productie behoeft nu niet meer overeen te stemmen met de
volle werkgelegenheid der productiefactoren.
het natio_Uitgangspunt voor de verklaring van de hoogte van
en
aanbodde
vraagnaal inkomen zijn bij Keynes dan ook niet
de vraag- en_ean§odl

deren. Zijn gedachie
- vereifikingen'van
dEF83EEEMfSEEoren.
maar ngang ian mdn het
yerg lijkjngen van-RZE
meest eenvoudig formuleren door middel van het volgende vergelijkingenstelsel. Ter vergelijking met het klassieke stelsel hand-

haven wij hierbij de in het vorige hoofdstuk gegeven nummering
van de economische relaties.
De vrijwillige besparingen zijn op de eerste plaats afhankelijk
van de hoogte van het inkomen, dus:
(16')

S36 = f,4 (y13)

(17')

S46 = f.5 (y14)

In plaats van deze relaties kan men ook zeggen, dat de vraag naar
consumptiegoederen bepaald is door de hoogte van het inkomen.
Besparingen en consumptie zijn immers per definitie alternatieve
bestedingsmogelijkheden van het inkomen:
Cal = F4 (y13)

(41 = FS 14)
De vraag naar investeringsgoederen is evenwel, zoals wij gezien
hebben, niet gelijk aan de totale actieve besparingen, maar wordt
bepaald bij een gegeven wenselijk geachte risicopremie door de
onzekere rendabiliteitsvenvachtingen van de ondernemers:
(18')

161 =

autonoom gegeven.

.
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Een discrepantiq lussen'de actieve investeringen en de vrijwillige

normale besparingen zal aanleiding geven tot gedwongen of on&
verwachte passieve investeringen en passieve besparingen, zoals
in
hoofdstuk
I
hebben uiteengezet. Een dergelijke situatie kan
wij
.i,\
Y
men moeilijk een evenwichtssituatie noemen. Een aanpassings''.
proces zal ontstaan totdat de actieve investeringen in overeen·,
i,
stemming gebracht zullen zijn met de „normale" besparingen. Dit,. n,
is slechts mogelijk wanneer de omvang van de reele productie zich
zodanig zal wijzigen, dat de daarbij behorende normale besparingen worden gecompenseerd door de actieve investeringen.
Wanneer bijvoorbeeld de actieve investeringen lager zijn dan de
normale besparingen, behorende bij een gegeven reeel inkomen,
zal dit inkomen moeten dalen, opdat de vrijwillige besparingen
zich kunnen aanpassen aan de actieve investeringen. Door bovenstaande vraagvergeliikingen wordt derhalve de omvang van het
reele product volledig bepaald via de algemene evenwichtsvoor-waarde, dat in de evenwichtstoestand de actieve investeringen
gelijk moeten zijn aan de vrijwillige besparingen.
De overige vergelijkingen van het econ6mische model van
Keynes wijken niet essentieel af van die van het klassieke stelsel.
Keynes verwerpt niet de vraag- en aanbodfuncties van de arbeid,
al formuleert hij de relatie tussen de loonvoet en het aanbod van
arbeid enigszins anders. Het reEle inkomen wordt evenwel in ziin
systeem niet bepaald door de vraag- en aanbodvergelijkingen van
arbeid in samenhang met de technische relatie tussen werkgelegenheid en productie, zoals de klassieken dachten. Veeleer is het
reele inkomen, zoals wij in het bovenstaande hebben uiteengezet,

- afhankelijk van de effectieve vraag. Gegeven

deze reele vraag,
kan -men het daarvoor benodigde aantal werkkrachten afleiden
uit de technische relatie tussen werkgelegenheid (y 18) en reitle

productie (y).
(15)

y

==

f:t

(yl 3,

y14

De ondernemers stellen nu de hoogte van het retile loon vast,
onafhankelijk van de desbetreffende wensen der arbeiders, op de
bij de aldus bepaalde werkgelegenheid behorende grensproductiviteit van de arbeid.

(13) y13 =f l(1: p),

met andere

woorden: 1:p=d y: dy 13

Aan de aanbodvergelijking van arbeid behoeft niet te worden
voldaan.

'
U
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Onze 13 onbekenden zijn immers volledig bepaald door bovengenoemde vijf economische relaties in samenhang met de 8 definitievergelijkingen van de particuliere sector, weergegeven in

hoofdstuk I. Hierbij moge in herinnering worden gebracht, dat wij
van de 15 in hoofdstuk I genoemde grootheden twee grootheden
als gegeven hebben beschouwd: met name de aanwezige kapitalgoederenvoorraad en het absolute loon- of prijsniveau. Dit laatste_
verklaart Keynes eigenlijk niet, omdat het irrelevant is voor zijn
theoretische gedachtengang via de veronderstelling van een oneindige elasticiteit van de -geldhoeveellieid (met andere woorden
van de liquidit Bitsvoorkeur) ten opzichte van de rentevoet. _
Indien aan de aanbodvmgH;jETTig van arbeid niet behoat te
ArdmLygldain=_dialishel- zeer goEE[-inogelijk, dat de arbeiders
bg de.gegeven-reele loonvoet meer arbeid zouden willen aanbieden
- - -- ...
-'
.... - ... . - .1 . -1dan de ondernemers tragBn. In dat-g6val-zoii ef spratie zi]n van
een_structurele wT rkloosl Td, welke logisch voortvloeit uit de
j structuur van de economische wetmatigheden, werkzaam in een
moderne kapitalistische volkshuishouding.
_Men zou, en men heeft het ook gedaan, in plaats van de aanbod1

jiergelijkingvan -arbei432. f,Tagver-gelijking naar afbeid k inen
laten vallen als economische relatie, welke het uiteindelijk economische evenwicht bepaalt. In dat geval zou het begrip structurele
onvrijwillige werkloosheid ondenkbaar zijn. Aan de wensen van de
arbeiders, uitgedrukt door de aanbodcurve van arbeid, zou dan
immers voldaan kunnen worden. De critiek van de klassieke
schrijvers (bijvoorbeeld van Pigou tegen Keynes) h6udt dad-003
vol, dat een v-erlaging van de reele loonvoet zal moeten leiden tot

een hogere 6Ildernemersprenife, *aRiidBor -Via eed' stimulering n
investeringsbedr jvigheid de volle wbrkgelegenheid wederom zou
kunnen worden bereikt./ariegenoversteIE-Ke9nes, dat de arbeiders niet op een verlaging va€.de- Ye81-e 16onvget.-in._geval van
wer-kloosheid-klin-neB aj 114Kin3elb,-hoogstens op en verlaging van _
de nominale loonvoet. Hii formuleert dan ook ziin aanbodvergelijkinpi van arbeid als een relatie tussen het aanbod en de nominale

X ...----.......... -.....:-

Joonvoet van arbeid:
(14')

y18 = f.20)

.De reele loonvoet wordt immers uitsluitend bepaald door de_
ondernemers via de door hen vast testellen prijzen. Het is daarbij
zeer onwaarschijnlijk, dat de ondernE-m-eR, ingevar van een struc-
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turele depressie, de prijzen na een nominale loonsverlaging stabiel
zullen houden, zodat de reele loonvoet kan dalen. In de gedachtenhet nominale loongang van Keynes wordt een verlaging van
niveau onmiddellijk gevolgfLdoor een verlaging van de priizeg,
te liggen op de vraagcurve naar_
zodat At reele loon-weer komt
van de
irbeid: peze machtspositie van de werkgevers ten aanzien
eerder
waarom
de
verklaring,
vaststelling van het prijsniveau geeft
van
arbeid
de
aan de vraagvergelijking dan aan
aanbodvergelijking
wordt voldaan.
ALGEMENE

loon- en
Een ander argument tegen Keynes is, dat een algemene
n
subjecte
sche
economi
de
van
_prijsdaling de liquiditeitspositie
geen
e
tenminst
en
bankwez
het
voorzover
zodanist zal verbeteren,
dat hierdoor de
vermindering van de geldhoeveelheid nodig acht,
rentevoet is
dalende
een
Het
dalen.
zal
rentevoet
gevolg van
immers een stiiging GIl het investeringsvolume en daarmede van

de algemene bedrijvigheid.
Keynes kon hiertegen geen ander antwoord bedenken, dan dat_1
een daling van de rentevoet aan 16-iizen gebonden is. In de '
moderne Westerse Glkshuishoudin en zou aEze laagste grens van
de rentevoet reeds bereikt zijn, met andere woorden de elasticiteit
van de geldhoeveelheid ten opzichte van de rentevoet zou oneindig
en zodanig zou kunnen
zijn. Slechts wanneer men het bankwez
een
negatieve rente gegeven
organiseren, dat op bedrijfscredieten
werd, zou de volle werkgelegenheid gegarandeerd kunnen worden.
het investeHet argument, dat wel eens wordt aangevoerd, dat
de
hoogte van de renteringsvolume onafhankelijk zou zijn van
de
dat
woorden
andere
investeringen onelastisch zouden
voet, met
zijn ten opzichte van de rentevoet, is gevaarlijk. Wanneer men de
rentevoet definieert als het gewenste rendement op goudgerande i
waarden, moge deze stelling waar zijn; de gewenste premie op 1
is immers zoveel hoger dan
risicodragende investeringsprojecten
de aldus gedefinieerde rentevoet, dat een variatie van deze laatste
weinig invloed zal uitoefenen op de investeringsdecisies van de
ondernemers. In het bovenstaande hebben wij echter de rentevoet
gedefinieerd als de wenseliik geachte risicopremie in tegenstelling
tot het werkeliik verdiende inkomen per eenheid kapitaal (op basis
vervangings- of aanschaffingswaarde) . .Het zal duidelijk zijn,

. t

yan
dat deze rentevoet, welke dus voor iedere beleggingsvorm al naar
maatstaf is voor de
gelang van koersrisico verschilt, wel degelijk
ers.
de
ondernem
investeringsbeslissingen van
Overheidifinanci/n 4
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Resumerend kunnen wij conduderen, dat Keynes in zijn economische theorie een zelfstandige bepaling van de investeringsbedrijvigheid veronderstelt, welke niet samenvalt met de motivering
van het spaarvolume. Bij de klassieken waren de spaar- en investeringsmotieven dezelfde; zij kenden nog geen sparen om der wille
van de liquiditeit. Hierdoor wordt verklaard, waarom_bij Keynes
vraag en aanbod van goederen niet bij ieder
inkomensniveau _.
automatisch aan elkaar gelijk zijn, met andere woorden waarom
de ..marginal propensity to spend" niet altijd gclijk-iiaan-1.malk..
het typisch kenmerk is van de „kjassi*e" gedachtengagg. De
effectieve vraag is nu afhankelijk van het inkomensniveau en niet
altijd daaraan gelijk. Daar evenwel in de evenwichtstoestand de
vraag naar en het aanbod van goederen aan elkaar gelijk moeten
zijn, moet men concluderen, dat de effectieve vraag uiteindelijk

het productievolume bepaalt, dat is dat productievolume, waarbij
de daarbij behorende vraag alle geproduceerde goederen en
diensten opneemt. De klassieke stelling van Say, dat de productie
haar eigen vraag schept, is nu omgedraaid: de vraag schept haar
eigen productie. Slechts in de theorie van Keynes is het denkbaar,
dat het uiteindelijke productievolume lager is dan mogelijk geweest zou zijn, gezien het vrijwillige aanbod van
werkkrachten bij
de door de ondernemers bepaalde reele loonvoet.
In de termen van een wiskundig vergeliikingenstelsel gesproken,
kan men zeggen. dat Keynes eenvoudig een nieuwe economische
_Ielatic_aan. het klassieke stelsel heeft toegevoegd met nanle de_
investeringsfunctie (vergelijking 18). en daardoor meer vergalijkingen dan onbekenden verkreeg. Ter bepaling van het economische evenwichtsbeeld moest hij de zwakste economische relatie
laten vallen, met name de aanbodvergelijking van arbeid, waardoor het mogelijk wordt het begrip structurele werkloosheid te
hanteren.
ten aanzien van de leer der openbare finanden vloeien nu wederom logisch voort uit de gedachtengang van
De
de consequenties
„general theory of employment, interest and money".
60*

§ 3 - De betehenis van de overheidshuishouding voor de omvang
van het nationate inkomen volgens Keynesiaa
nse gedachtengangen
Indien de algemene theorie van het kapitalistische stelsel tot de
conclusie dwingt, dat de volle werkgelegenheid niet automatisch
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indien het derhalve mogelijk is, dat tengevolge
van de bestaande maatschappijstructuur op grote schaal productieve krachten verloren gaan en veel ellende wordt geleden bij
gebrek aan werkgelegenheid, dan is het sociaal Ln economisch
verantwoord de braakliggende productiefactoren in te schakelen.
Een dergelijke productie betekent geen verspilling, omdat elke
extra-productie, voorzover vrijwillig tot stand gekomen, econo.
misch verantwoord is.
Daar het thans begrijpelijk is, dat een mogelijke discrepantie
tussen actieve investeringen en vrijwillige besparingen bij een
„full employment"-inkomen niet automatisch door het particuliere
initiatief zal worden overbrugd, is het volkomen logisch, dat men
van de overheid verwacht deze „gap" te overbruggen. Het economisch criterium van de productie is thans niet meer de rendabili·
teit volgens particulier gezichtspunt, maar de volle werkgelegen- 1
heid, tot op zekere hoogte tenminste. In de paragraaf over de
besteding van het nationaal inkomen zal hierop nog nader worden
is gegarandeerd;

ingegaan.

Het „full employment"-inkomen kan dus worden bereikt, wanneer de overheid in staat wordt gesteld het bij dit inkomen bestaande overschot van de particuliere besparingen boven de particuliere investeringen te absorberen voor de financiering harer
uitgaven. De overheid behoeft derhalve niet de werkloze arbeiders
zelf aan het werk te zetten door middel van een openbare-werkenpolitiek, het is voldoende, wanneer de door haar uitgeoefende
vraag naar goederen en diensten zoveel groter is dan haar beschikbaar inkomen als de vraag van de particuliere sector kleiner is dan
zijn beschikbaar inkomen. In plaats van een4 verhoging van de
reele overheidsuitgaven, waardoor zij een direct beroep kan doen
op de braakliggende productiefactorent kan de overheid ook de
vraag van de particuliere sector stimuleren door middel van een
verlaging van de belastingen bij constante overheidsuitgaven. Of

men nu de overheidsuitgaven wil verhogen, of de belastingen wil
verlagen in tijden van structurele werkloosheid, in elk geval moet
uiteindelijk de overheidshuishouding een zodanig tekort hebben,
dat de uit de gegeven omstandigheden voortvloeiende overtollige
besparingen van de private sector van het economisch leven worden

J

geneutraliseerd.

-En hiermede wordt de orthodoxe regel van de openbare finan- .
cien, dat de overheid geen tekorten mag kweken in beginsel ver------
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worpen. Weliswaar is het ook mogelijk de volle werkgelegenheid
te bereiken bij een sluitende overheidsrekening door middel van
een bepaalde belastingpolitiek, bij voorbaat mag men evenwel niet
stellen, dat een overheidstekort ook op de lopende rekening onjuist is. Elke extra behoeftenbevrediging, of zij nu voor consumptieve dan wel voor investeringsdoeleinden geschiedt, is economisch
verantwoord, indien daarmede anders braakliggende productie.
factoren vrijwillig tewerk worden gesteld.
Algemeen kan dus worden geconcludeerd. dat de overheidshuisbouding volgensdegedagbtengang-yan Keynea_een.zeer belangrijke
invloed kan- 43bbe-n op de werkgelegenheid en daarmede op de
omvang van-het_natignaal inkomen.
Ter bereiking van de volle werkgelegenheid behoeft het additionele overheidstekort niet gelijk te zijn aan het verschil tussen
„full employment"- en het „underemployment"-niveau van het
het
nationaal inkomen. Een voortdurende additionele vraag, door de
overheid uitgeoefend, kan namelijk zodanige multiplier-effecten
,
teweegbrengen, (evenals een kleine additionele vraag naar invesI teringsgoederen, door de private ondernemers uitgeoefend), dat
het (in een depressie) vastgelopen economisch proces weer op gang
kan worden gebracht. Een en ander kan het beste worden ver, duidelijkt aan de hand van de_multiplier-theorie.
De eenvoudigste vorm van de multiplier-formule wordt gevon*+* den, wanneer men slechts rekent met drie grootheden, namelijk een
kleine toeneming van het nationaal inkomen A Y, gevolg van een
kleine toeneming der investeringen & I en de maI'ginale con-

sumptiequote c =

AC

Aan de hand van de algemene even-

&Y

wichtsvergelijking kan men nu de multiplier berekenen. Deze drukt
dan uit de verhouding van de uiteindelijke inkomensstijging A Y
ten opzichte van een primaire toeneming van de vraag naar investeringsgoederen & I.
1

A Y-c A Y+A I

AY

-Ii.--W

.-

L., ,

A-

f ·r

-

-4

1

I

AI

-

I

-*-I---

I-C

(algemene evenwichtsvergelijking)

(multiplier)

Uit deze formule blijkt. dat de uiteindeliike inkomensstijging A Y,
teweeggebracht door een primaire toeneming yin de investeringsbedriivigheid & I, zoveel maal groter is dan het primaire effect

I
--.
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aangeeft. Deze is kennelijk gelijk

(I -C

aan het omgekeerde van de marginale spaarquote (1-c).

IlieIhij zij--de_aandacht er op gevestivrd, dat de uiteindelijke.

inkomensstijging alleen zal worden bereikt, wanneer de additionele _
investeringen niet ontiidig worden afgebroken, dat wil zeggen deze
extra-investeringen -moeten blijvend zijn, wil men.,Torkomen, dat
het inkomen wede™m op zijn oude niveau.terugvalt._
Men kan bovenstaande formule ook als volgt formuleren:

AY

r

Ar =

-=

I-C+C

I-C

I-C

=It

C
-.

I-C

Deze formule leert, dat de uiteindelijke inkomensstijging A Y,
teweeg gebracht door een primaire toeneming van de investeringsbedrijvigheid, gelijk is aan het primaire effect A I plus een factor
c

I-C

maal groter dan het primaire effect. Het verschil tussen het

ilitejndelijke effict. en het primaire effe.ct wordt v-eflal. 11&1-repercussie-effect genoemd van een extra-vraag-- naar goederen en
.flig.lsten.*
Wanneer men behalve de vraag naar consumptiegoederen de
vraag naar investeringsgoederen afhankelijk stelt van het inkomen,

AI
waarbij -=ide marginale investeringsquote uitdrukt, dan

AY

verkrijgt men voor de multiplier van een autonome vraagverandering A Z de volgende waarde: '1-, w. VA • k
-,

AY-CAY+iAY+AZ

AY
Az

I
I-(C+i)

-

1'

...... ' .

,

,

C..'.-

,

- ' 4. & -C - ) . . , Z j-Z

ofI-S
I-

waarbij s de marginale bestedingsquote van het nationale inkomen
aangeeft.
( Bovenstaande formule toepassend op een additionele overheidsuitgaaf voor goederen en diensten j £21, verkrijgt men voor de
'desbetreffende multiplier- en repercussie-effecten:

AY

I

S

3-(pa - I--S- I+7--S'
Hoe groter de marginale bestedingsquote van de paltialliere_sector
is, des te groter zijn de repercussie-effecten en des te groter de

mu-ltiplier-effecten van een_add-iu-onek oxer»id_suitgaaf en onle-

,

I

,

-(2 +1)
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keerd. Indien bijvoorbeeld de marginale bestedingsquote van de
particuliere sector zeer klein is, zal het repercussie-effect practisch
nihil zijn, zodat de inkomensstijging slechts gelijk is aan het bedrag
van de primaire overheidsuitgaven. Indien daarentegen vraag en
aanbod van de particuliere sector steeds in evenwicht zijn, met
andere woorden wanneer de marginale bestedingsquote gelijk is
aan 1, zal het multiplier- en repercussie-effect oneindig groot worden. In concreto betekent dit een continue inflatie, totdat de
extra-overheidsuitgaven wegvallen.
Basis van de multiplier-theorie is de stelling, dat de marginale
_bestedingsquote van de particuliere sector kleiner dan 1 is, hetgeen,
zoals.Kij in_het.yorige boofdstuk hebben_gezlen, logisljly-eor_tvloe.lt
uit de algemeoe .the-prie van-_Kg'Be: Uiteraard mag de additionele
overheidsvraag naar goederen en diensten niet groter zijn dan het
bij een „full employment"-inkomen onbesteed blijvende deel van
het particuliere inkomen; anders zou men immers onherroepelijk
een inflatie ontketenen.
Het zal thans duidelijk zijn, dat de overheid in de meeste gevallen, namelijk indien de marginale bestedingsquote van de
particuliere sector gioter dan 0 is, slechts een gedeelte van het
verschil tussen de underemployment- en full-employment-productie
behoeft op te nemen. Via de repercussie-effecten van de additionele
overheidsvraag komt eveneens een deel van dit verschil rechtstreeks
in handen van de particuliere sector.

-gen koopkrachunjecue dgor middel van een belastingverlaging
of door middel van een oyerdracht van inkomens heeft-een-an-der__
pultiplier-effect dan een additionele overheidsyraag -naar.goederen
en diensten. -Het primair effect van een vraag naar gged,ren en
-diensten valt namelijk weg bij een belastingyerlaging respectievelijk
inkomensoverdracht. ]ln en ander blijkt duidelijk uit onderstaande multiplier-formule van een extra inkomensoverdracht door de
overheid & T:

AY=s (AY + AT)
ay S

_Fayl

37

KT = 7-S- LS-cii_'-I- LI+ i--S - 1·
Een inkomensoverdracht respectievelijk een belastingverlaging
dus slechts een multiplier gelijk aan het repercussie-effect
heeft
van een additionele overheidsuitgaaf; d.w.z. men verkrijgt daarbij

'
*
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een uiteindelijke inkomensstijging, welke zoveel minder is doordat
het primaire effect thans wegvalt.
Dit is dan ook de reden, waarom men kan betogen, dat een
xalaging van de belastingen resp. verhoging van de inkomensoverdrachten minder goede resultaten heeft voor een valle werkgekgenheidspolitiek dan een verhoging van de reele overheidsuitgaven.
Wanneer men afziet van de secundaire effecten van de overheidsmaatregelen op de verdeling van het inkomen en daarmede
op de inkomensbesteding (zie hierover de volgende paragraaf), dan
kan men zelfs stellen, dat de overheidshuishouding geen tekort
behoeft te kweken ter bereiking van de volle werkgelegenheid.
De belastingverhogingen hebben namelijk een negatieve multiplier
(in casu een negatief repercussie-effect) welke kleiner is dan de I
positieve multiplier van een verhoging der reele overheidsuitgaven i
(in casu de som van een positief primair effect en een positief
repercussie-effect). Indien derhalve. de reele overheidsuitgaven het
/
-inkomen meer stimuleren dan belastingverhogingen ter dekking V
yan deze uitgaven het inkomen remmen, dan kan de volle werkA
gelegenheid worden bereikt met een sluitend budget. De omvang
van de reele overlieidsuitgaven En van de belastingen moet even/
wel in dat geval des te groter zijn naarmate men een geringer
tekort wil kweken. Wanneer men geen tekort wil kweken, dan zal
de positieve multiplier van een verhoging der reele overheidsuitgaven, gecombineerd met een negatieve van een verhoging van
de belastingdruk, gelijk zijn aan het verschil van de afzonderlijke
multiplier-effecten. Dit betekent, dat de inkomensstijging in dat
geval slechts gelijk is aan het primaire effect van de verhoging der
reele overheidsuitgaven; bij een zodanige budgetpolitiek is de
waarde van de multiplier minimaal (= 1).
Een dergelijke begrotingspolitiek heeft hierdoor nog een andere
consequentie. De verhoging van de reele overheidsuitgaven en van
de belastingen zullen gelijk moeten zijn aan het volle verschil
tussen het underemployment- en full-employment-inkomen, wil de
volle werkgelegenheid worden bereikt. Volgt men derhalve de
gedachtengang van Keynes, dan komt men logisch tot de conclusie,
dat de ene regel voor een „orthodoxe" financiering van de overheidshuishouding, met name die van een sluitende begroting, in
strijd is met een andere „orthodoxe" regel, met name die van een
zo klein mogelijk overheidsbudget.

/
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Ter voorkoming van misverstand zij hier erop gewezen, dat
Keynes' theorie niet alleen van toepassing is op een depressieeconomie - dat wil zeggen een economische structuur, waarbij de
marginale bestedingsquote van de particuliere sector zeer veel
kleiner dan 1 is - maar ook op een na-oorlogse hausse-economie,
waarbij kennelijk de marginale bestedingsquote van de particuliere
sector dicht in de buurt van 1 is. De stelling, dat de theorie van
Keynes alleen zou kunnen gelden bij een bepaalde niet meer
actuele structuur van het economisch leven, is dan ook onhoudbaar. Mutatis mutandis moet men voor de na-oorlogse situatie aan
de overheidshuishouding aanbevelen zoveel mogelijk haar reele
uitgaven te beperken, daar anders een inflatie, ook bij een zeer

•

hoge belastingdruk, onvermijdelijk is.

..7..lr
-- '

/k
j

_In_12Qvemtaande formules hebben wiLefnvpilifBEheiehalve_ge-_
abstraheerd valli lastingdruk_92_bet inkomen van de particuliere sector. Doordat evenwel een gedeelte van de extra overheidsweer terugvloeit in de overheidskassen via een verhoogde
uitgaven
belastingopbrengst, zijn tn de waarde van de multiplier 6n het
uiteindelijk overheidssaldo geringer dan uit bovenstaande formules
blijkt. Het is echter thans niet meer moeilijk deze factor in de
formules op te nemen. Zij r het marginale tarief van het belastingstelsel als geheel over het verdiende inkomen Y, dan verkrijgt men
voor de multiplier van een extra-overheidsvraag naar goederen en
diensten A (2 1:
-

AY-S(AY-'r AY)+ AC21- S(I-·r) AY+ AC21

AY

--

-

I

I-S (I-T)+ S (I-e')-I+

AC21-I-S(I-'r)

=

I -S (I-T)

S(I- r)

I -S (I -r)'

Op overeenkomstige wijze wordt de multiplier berekend van een
extra-inkomensoverdracht of respectievelijk van een extra belas-

tingverlaging A T:

AY -s(AY-:AY+ AT-·rAT) =s(I-·r) AY+ S (I-·r) AT
SCI-·r)
_ F Ayl
AY
t-T - I -S (I- ·r) - LE'(tl - I.
De bovenstaande multipliers zijn kennelijk kleiner dan de oorspronkelijke, indien het marginale belastingtarief e positief is.
Een gedeelte van de inkomensstijging zal in dit geval terugvloeien
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naar de overheidskas. Zelfs indien de particuliereseLQLZiin.gehelt
_heschikbare inkomen zou besteden voor goederen en diensten
(marginale bestedingsquote s = 11. zou de waarde van de multi-

Eller nog niet oneindiK worden. -Dp stijging v n het inknmen 721
namelijk.9.phouden, wanneer de extra-overheidsuitgaven volledig
yorden pedekt door de geinduceerde belastincopbrensten (voor_
een nadere uiteenzetting zie, hoofdKuk.IY),

A ».

uiteindeliike wiiziging yan het overheidssaldo is geliik aan het
verschil tussen de additionele overheidsuittraven a) voor goederen
en b) voor inkomensoverdrachten enerzijds en secundaire belastingontvangsten, voortvloeiend uit de stijgipg-yan het nationale inkomen anderziids. Deze inkomenstoeneming is, zoals boven beschreven, afhankelijk van het karakter der overheidsmaatregelen:

_De

A Sa26 - & Cil_TAY.
AS826 - A T

ofwel

-r AYS·

Het zal duidelijk zijn, dat evenals het multiplier-effect van de
verschillende soorten overheidsuitgaven anders is, ook de wijziging in het overheidssaldo verschillend zal zijn. Men verkrijgt
derhalve voor de relatie tussen de uiteindelijke inkomensstijging
en de uiteindelijke wijziging van het overheidssaldo andere uitkomsten, al naar gelang men deze afleidt uit een bepaalde oorspronkelijke multiplier-formule. Het gebruiken van een dergelijke
pseudo-multiplier is daarom gevaarlijk. Volledigheidshalve worden de twee pseudo-multipliers, voortvloeiend uit bovenstaande
formules, hier vermeld. (De lezer kan deze gemakkelijk voor zich
zelf afleiden) .

AY
a): -- AS26

I
(I-S)

(I- r)

AY
b):As26
-=

S (I-r)
I -S (I-·r)(I + ·r)

'3kt -bovenitaande overziende. kan men ronrlildpren. dat_Keynes'
__theorie een verrassende oplossing geff van _«yraag, in hoeve.43 en op welke_Isilze de oyerheid de_SHBYBng_yan_ 11:t_IlatiQIlaal
inkomen kan beYnvloeden. Daarbij blijkt. dat in bepaalde 1 /
' gevallen h _meer_wen-glijk egchl. kan worden een overheids- __ /
tekort te kweken in plaats van de volle werkgelegenheid te bereidoor middel van elm gelijkmatige verhoging_ya-n de Isele-- 1 1
overheidsuitgaven en van de belastingen. •In het eerste geval zal
< -ken
het inkomen van de particuliere sector boven het underemploy-
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ment-niveau kunnen stijgen. De liquiditeitsvoorkeur wordt dan
1. geneutraliseerd door de „ontsparingen" van de overheid. In
et laatste geval zal het beschikbaar inkomen van de particuliere
ector niet kunnen stijgen boven het underemployement-niveau.
De inkomensstijging, veroorzaakt door de extra-vraag van de overheid, wordt dan namelijk gecompenseerd door belastingverhogingen. De particuliere sector kan in dat geval bij gebrek aan inko.
men geen liquide middelen accumuleren!
De keuze tussen de verschillende mogelijkheden is uiteraard
mede afhankelijk van de politieke constellatie. Vanuit een zuiver
economisch standpunt kan men niet bij voorbaat en in concreto
vaststellen wat de voorkeur verdient: een extra-bevrediging van de
collectieve behoeften of een extra-bevrediging van particuliere
behoeften, waaronder de behoefte aan vermogenswaarden, door
de overheid ter dekking van haar tekort uit te geven. Hiervoor
ontbreekt immers een vergelijkingsmaatstaf.

2
l.14
3

Indien de beslissing gevallen is en een begrotingstekort wenseliik
wordt geacht in verband met de algemeen economigbe_toestand,
dan kan men onmiddellijk de volgende vraag stellen: QR_yelke
Wjize moet dit overheidstekort worden gefinancierd? Vele klassiek_
georienteerden zouden onmiddellijk antwoorden: natuurlijk door
middel van langlopende leningen. De La-n4ange-Es Y-an_K&*nes_zijn
echter een andere opvatting tgegedaan.
zo redeneren zij, is bij een stijgend inkomen
Op de eerste plaats,
--.-.......-

1

meer transactiegeld
nodig, zodat er geen enkel bezwaar is wanneer
de overheid in deze behoefte voorziet door middel van een
, „inflatoire" financiSSing van haar tekort.
24 ( - Op detweRIeplaats heeft de theorie van Keynes duidelijk in
het licht gesteld, dat een „inflatoire" financiering van het over42
3 heidstekort in tijden van depressie de algemene bedrijvigheid meer

J

zal stimuleren dan een financiering door middel van langlopende
goed renderende leningen. De- eerste financieringswijze kan ten
rentevoet verlagen en daarmede de vraag naar con<minste.i;fle
en
vooral naar investeringsgoederen stimuleren. De laat.
sumptieste financieringswijze remt een verlaging van de voor investeringen
gewenste risicopremie. Indien namelijk de spaarders goed renderende overheidsobligaties kunnen kopen, zullen zij er niet aan
denken riskante investeringsprojecten te entameren. De aanhan-gel:s_xan_Keynes zullen dan_ook.sRoefljg voQIstande--JigrUCILail
1

1
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-3-en goedkoop-geld-politiek ter stimulering van de investerings-_activiteil en daaImede van de aJgemene bedrijyighgid.
Men heeft echter opgemerkt, dat de betrekkelijk lage rentevoet
van staatsobligaties weinig invloed heeft op de investeringsdecisies
van de ondernemers. De gewenste risicopremie voor riskante inde rentevoet
vesteringsprojecten zou namelijk zoveel hoger zijn dan
van minder riskante overheidsleningen; een beinvloeding van de

·

rentevoet op langlopende overheidspapieren door middel van een
„inflatoire" financiering der overheidsuitgaven zal derhalve quantitatief weinig invloed hebben op de gewenste risicopremie voor
de meer riskante investeringen en daarmede op de algemene
bedrijvigheid.
Bovendien zou de rentevoet op overheidsobligaties in totaal
weinig invloed hebben op de omvang van de consumptieve vraag.
De ene spaarder zou bij een lage overheidsrente worden teleurgesteld en minder sparen, de doelbesparingen van andere spaarders
zouden hierdoor echter worden gestimuleerd. In dat geval zou het,
strikt theoretisch gezien, geen verschil maken voor de effectieve
vraag, of men de „overtollige" besparingen laat beleggen in langlopende goed-renderende of ' in kortlopende weinig-renderende

overheidspapieren.
Slechts om sociale redenen staat men een financiering door
_middel van langlopende rentevievende leninEren-nog-106-Dc overheid moet namelijk de rentevoet van langlopende overheidspapieren stabiliseren ter voorkoming van ongewenste schommelingen.
Een goede functionering van verschillende sociale instellingen met
name van de pensioen- en verzekeringfondsen is immers alleen
gewaarborgd bij een stabiele rentevoet van langlopende overheidspapieren. Is deze eenmaal op een bepaald „redelijk" niveau vastgesteld , dan kan men de inschrijving op langlopende overheids-

leningen vrijelijk openstellen. Het worde dan aan de liquiditeitsvoorkeur van het publiek overgelaten te kiezen tussen een belegging in onrendabele geldmiddelen of in rendabele langlopende
overheidsobligaties.
Indien de overheid er in slaagt vertrouwen te wekken, dat de
eenmaal gekozen rentevoet niet meer zal stijgen, zal het publiek
uiteindelijk eieren (in casu rendabele obligaties) voor zijn geld
kiezen. Voorzover de inschrijvingen het tekort overtreffen, kan de
overheid er aan denken langzaam de rentevoet ven haar leningen
te verlagen. Omgekeerd moet de overheid echter ook bereid zijn

60

KEYNESIAANSE

GEDACHTENGANGEN

een verhoging van de rentevoet te voorkomen door het aankopen
van de door het publiek afgestoten obligaties. Uiteindelijk zal het
publiek begrijpen, dat er geen enkel risico van koersdaling (of
rentestijging) verbonden is aan het houden van overheidsobligaties, zodat de noodzaak voor het geven van een risicopremie eigenlijk vervalt. Langlopende overheidsleningen zijn dan immers even
liquide geworden als geld.
In de praktijk schijnt het echter zeer moeilijk een dergelijk
vertrouwen in het overheidscrediet bij het publiek te handhaven.
Wanneer men algemeen gelooft in een koersdaling dan komt deze
ook! Wanneer men daarentegen meer geloof hecht aan de woorden
van de Minister van Financien, dat de bestaande rentevoet redelijk
is, dan blijven de koersen stabiel. Wie over het beste reclameapparaat beschikt zal uiteindelijk gelijk krijgen!

Risttenslotte_nog--de-vraa_of_tentoeneming van de liquidfl
_IBiddelen- _of--flitnu_kortloeendeof guasi-langlopende schuldpapieren ziln_-_ip-handen van het publiek niet latent inflatgiri _
gevaren in zich berpt?
.-

Zolang een dergelijke besteding van de besparingen in liquide
middelen vrijwillig tot stand gekomen is, kan men niet spreken
van een ongezonde monetaire toestand. Er is
althans voor
normale tijden - geen enkel argument aan te voeren waarom deze
middelen plotseling zouden worden aangewend voor een verhoging
van de effectieve vraag. Men mag de omvang van het liquide
vermogensbezit, voorzover vrijwillig tot stand gekomen, dan ook
niet zien als een maatstaf voor de monetaire situatie. De algemene
stijging, ook v66r de oorlog, van de geldhoeveelheid in % van het
nationaal inkomen is - met name in de Verenigde Staten - veeleer
een kenteken voor de stijging van het algemeen welvaartsniveau.
_De omvang van de geldhoeveelheid speelt in de theorie van Kgyrls-,
een geheel andere rol dan in de klassieke._Npst de ..klass.ieker'
-_bpllolfte aan- -transactiegeld k6nt hii nog een volkomen redeliike.
behoefte aan liquide middelen ter bevredigillg van de vriiwilligg
liquiditeitsvoorkeur.
..... ....
Bij Keynes veEy-alt_flerhalve het onderscheid tussen geld, kortlopende en langlopende overheidsschuld, zoals de klassieken -dit
zairen. Het zijn alle drie vermogenswaarden, welke eventueel geliquideerd kunnen worden voor de aankoop van goederen en
diensten. Wanneer de accumulatie van deze vermogenswaarden
-

.
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vrijwillig tot stand gekomen is, dan is voor een plotselinge verhoging van de effectieve vraag geen gevaar. De omvang van dit
bezit kan derhalve, voorzover het vrijwillig tot stand is gekomen,
geen maatstaf zijn voor de monetaire situatie, weI voor het algemeen welvaartsniveau van de individuele behoeftenvoorziening.
Het enige verschil, dat nog overblijft tussen geld, kortlopend en
langlopend overheidspapier, is het verschil in koersrisico. Hierdoor
wordt verklaard, dat over geld, dat niet aan koersrisico onderhevig
is, geen rente; over kortlopende schuld, welke slechts aan een
gering koersrisico onderhevig is, een geringe rente, en over langlopende schuld, waarbij men het meeste koersrisico ondervindt, de
meeste rente betaald wordt. De nuttigheid van deze vermogenswaarden is dus precies hetzelfde: de ene beleggingsvorm geeft
liquiditeit (of geen koersrisico) en geen rendabiliteit, de andere
beleggingsvorm geeft wel koersrisico (of illiquiditeit), maar daartegenover ook een rente-opbrengst. Het nut van de liquiditeit
wordt volledig gecompenseerd door het offer van een gemiste
rente-opbrengst en omgekeerd het nut van de rendabiliteit wordt
volledig gecompenseerd door het offer van de gemiste liquiditeit.
De relatieve voorkeur voor liquide en illiquide beleggingsvormen
wordt dus uitgedrukt door de rentevolt. Daar de rentevoet van
overheidsobligaties weinig invloed heef Op de effectieve vraag
naar consumptie- en investeringsgoederen, is het betrekkelijk on-_

, vcrs*illig in welke -verm-- m-e-9-de_over-to ige_besia_ringen laat
beleggen, met andere woorden op welks Wilze Igen een bepaald
wenselijk geacht overheidstekert finapfiert. Slechts.-ter.YQQTknming
van moeilijkheden bij bepaalde sociale spaarilistellingen_is_ ecn_stabilisering van de overheidsrente wensllijk:

§ 4 - De betekenis van de overheidshuishouding voor de besteding
van lift nalionaal inkomen-12(kins-,Efy Esiaansf-ge figh.tfoggligen.

Tot nu

toe hebben

wii aanEenornen,dat-de marginale bes dings-

quote van de particuliere sector zich niet zal wiizigen tengeglgi
van de verschillende overheidsmaatregelent. In deze verondustel=-

_ling ligt eventueel opgesiGkni dat_bkrkij..de_inkgmcnsyergklingniet het geval. Het is duidelijk,
ongewijzigd blijft. In feite: is dit
........,...I-.4-.--I
dat de overheidshuishouding een inkomens-nivellerende werking
heeft. Van de ene kant is het belastingstelsel als geheel progressief
in die zin, dat de hoge inkomenstrekkers individueel meer be-
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lastinggelden moeten opbrengen dan de lagere inkomenstrekkers,
van de andere kant staan de collectieve goederen aan iedereen
meer gelijkelijk ter beschikking. Door middel van bepaalde sociale
maatregelen brengt de overheid voorts een herverdeling van het
inkomen tot stand ten gunste van de economisch minder bedeelden.
Brengt deze inkomstenverdelende functie van de overheid een
wijziging in onze conclusies ten aanzien van de betekenis van
bepaalde overheidsmaatregelen voor de omvang van het nationaal
inkomen?
De verschillende aanhangers van Keynes hebben een van elkaar
afwijkende oplossing voor dit vraagstuk.
Uitgangspunt van de redenering is de invloed van de inkomensherverdelende functie van de overheid op de marginale bestedingsquote van de particuliere sector als geheel._ De marginale beste-

dingsquote is per definitie de som van de mar nale consumpti&:
quote en de marginale investeringsquote. In het onderstaande
wordt de invloed van bedoelde overheihfunctie op deze beide
quoten afzonderlijk beschouwd, waarna men een conclusie kan
trekken ten aanzien van de invloed van de overheidsdisposities op
de totale marginale bestedingsquote.

..i
-pgehe
-oel Per esrt 25-2.Zl*2t;DREr 3:21: 52
-**
I

(

Het antwoord is verschillend al naar gelang men van mening
is, dat de marginale consumptiequote van de economische subjecten, individueel gezien, voor iedere inkomensklasse verschillend
of dezelfde is. Is de marginale consumptiequote in iedere inkomensklasse dezelfde, dan zal een herverdeling van de inkomens
geen invloed hebben op de marginale consumptiequote van de
volkshuishouding als geheel. De toeneming van de consumptie bij
een bepaalde verhoging van het inkomen van de ene klasse zal dan
volledig worden gecompenseerd door de afneming van de con·
sumptie bij een gelijke verlaging van het inkomen van een andere
klasse. Het totale beschikbare inkomen en de totale consumptie
van de particuliere sector als geheel blijven in dit geval hetzelfde.
Een inkomensherverdeling door de overheid zou derhalve geen
invloed hebben op de marginale consumptiequote van de volkshuishouding als geheel. Bepaalde budgetonderzoekingen komen
dan ook tot het resultaat, dat de gemiddelde consumptiequote
van de verschillende inkomensklassen weliswaar geen proportionele
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doch een lineaire functie is van het inkomen. Dat wil zeggen, dat
de toeneming van de consumptie per inkomenstoeneming dezelfde
is bij elke stap van de ene inkomensklasse naar de andere, met
andere woorden dat de marginale consumptieq
uote voor iedere

inkomensklasse dezelfde is.
Andere schrijvers zijn evenwel van mening, dat een
herverdeling
van de inkomens wel degelijk een gunstige invloed kan
uitoefenen J
op de consumptieve vraag bij gelijkblijvend beschikbaar inkomen
van de particuliere sector. De argumentatie daarvan klinkt aannemelijk: de hoge inkomensklassen zijn in staat om hun behoeften
passend bij hun staat en stand zodanig te bevredigen, dat zij nog
voldoende overhouden om te kunnen sparen. Een afroming van
dit inkomen zal grotendeels de besparingen van deze klasse verminderen. Van de andere kant hebben de lage inkomensklassen
nog zoveel onbevredigde behoeften, dat zij elke inkomensstijging
zullen gebruiken voor consumptieve doeleinden. Een herverdeling
van de inkomens, ten laste van de rijken en ten gunste van de
armen, zal dus in dit geval de totale consumptieve vraag bij een ,
gegeven totaal beschikbaar inkomen weI
verhogen.

beinvloeden, in casu

Een algemene conclusie ten aanzien van de betekenis van
een herverdeling der inkomens voor de consumptieve vraag is
op basis van Keynesiaanse gedachtengangen niet te trekken. Een
en ander is mede afhankelijk van de algemene welvaartssituatie
van een volkshuishouding. Wat voor het ene
(rijke) land
geldt, kan men nog niet zonder meer toepassen op een ander

(arm) land 1).
Staat men op het eerste standpunt (dat van een
invloed van een inkomensherverdeling op de marginale
onbetekenende
,( 1/ ·
consumptiequote), dan kunnen de conclusies, in de vorige paragraaf getrokken ten aanzien van de multiplier-effecten der overheidsdisposities, volkomen worden gehandhaafd.
Huldigt men evenwel de tweede opvatting, dan kan de
&,1 6/
door middel van een bepaalde belasting- respectievelijk overheid
subsidiepolitiek het doel van de volle werkgelegenheid sneller bereiken
dan in de vorige paragraaf werd gesuggereerd. De overheid behoeft
dan zelfs wellicht geen tekort te kweken ter neutralisatie van de
1) In hoofdstuk IV

zal worden getracht dit vraagstuk nader te analyseren
d.m.v. een functionele indeling der inkomenstrekkers in twee essentieel van
elkaar afwijkende inkomensgroepen.

64 KEYNESIAANSEGEDACHTENGANGEN
door middel
liquiditeitsvoorkeur van de particuliere sector. Zij kan
de
particuliere
van een herverdeling der inkomens de houding van
sector als geheel zodanig beinvloeden, dat deze ook bij een fullaan een accuemployment-inkomen geen enkele behoefte heeft
de stelliqgwordtmulatie van liquide middelen. En hiermede_
volle
gen'Flflen
werkgele
yerworpen, dat een sluitende begroting
het
wanneer
parde
inkomen van
alleen maar samen kunnen gaan,
gehouden;
wordt
-niveau
ticuliere sector op het underemployment
te aan een accumu(op dit niveau bestaat immers ook geen behoef
is buitengewoon
conclusie
Deze
latie van liquide middelen).
nd te kiezen
uitsluite
meer
niet
thans
belangrijk. Men behoeft
zonder overiging
nbevred
ve
behoefte
hoge
collectie
tussen een zeer
ele
individu
ng met
zeer
bevredigi
een
behoeften
heidstekort of
hoge
hoge
indivieen
tussen
kiezen
ook
kan
men
een overheidstekort;
zonder
en
kort
overheidste
zonder
duele consumptieve bevrediging
extra voorziening in collectieve behoeften (door middel van een

herverdeling van de individuele inkomens) of een even hoge
consumptieve vraag van de particuliere sector bij een meer ongelijkmatige inkomensverdeling. In het laatste geval moet tevens aan
de behoefte aan vermogenswaarden, welke dan bestaat bij de hoge
inkomensklassen worden voldaan. In het eerste geval wordt deze
door de progressieve belastingdruk wegbelast.
Het zal duideliik ziin, dat de keuze tussen de maatregelen, welke

de overheid moet nemen, om enerzlifls_ de yplle_werkgeleginhaid.
te stimuleren en anderzijds voor een evenwichtige inkomensbesteding zorg te drag-en, thans no-1%- veel - moeilijker wgrdt. Het
economische probleem waar·Goor de overheid gesteld is, wordt
namelijk niet opgelost zoals wel eens door sommige volgelingen
van Keynes wordt betoogd - wanneer men stelt, dat de in een
alle doeleinden
vrije economie braakliggende productiekracht voor
lling
daarvan, voortewerkste
een
eld,
omdat
ingeschak
kan worden
sch offer zou
economi
gekomen,
geen
stand
tot
vrijwillig
zover
betekenen. Het vraagstuk van de meest nuttige goederenvoorziening blijft ook in de theorie van Keynes bestaan. Het economisch
offer en nut zonder meer
beginsel zegt immers, dat niet alleen
tegen elkaar moeten worden afgewogen, maar dat men het meeste
nut moet bereiken met de minste economische offers. Voor de
overheidshuishouding betekent dit, dat fk volle werkgelegenhejd
.niet.ender meer bereikt mag worden door het-inschakelen_van_
braakliggsnde-productieve krachten voor de collectieve goederen-
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_voorziening, maar dat eveneens moet worden beoordeeld of men
niet beter de individuele goederenvoorziening kan stimuleren.
-HTerbii 1-omt dan nog de vraag wat de beste individuele behoeftenbevrediging is: een meer gelijkmatige consumptie zonder bevrediging van liquiditeitsvoorkeur (door middel van een herverdeling
van de inkomens)_of een meer ongelijkmatige consumptie met een
bevrediging van de behoefte aan liquide middelen (door middel
van een tekortenpolitiek) .
Uitgaande van de gedachtengang van Keynes kan men bij
voorbaat niet zeggen, dat een herverdeling van de inkomens ten
gunste van de lager-inkomenstrekkers de economische vooruitgang
zal renimen via ten beperking van de vraag naar investeringsgoederen, zoals de klassieken dachten. Het is nu zeer goed denkbaar, dat een herverdeling van de inkomens de consumptie in liet
heden zal bevoordelen ten laste van de accumulatie van liquide
middelen en niet ten laste van de investeringen (de consumptie in
de toekomst). De voorstanders van een inkomensherverdeling door
de overheid beweren, dat zelfs het tegendeel het geval kan zijn,
namelijk dat een verhoging van de vraag naar consumptiegoederen
- via een herverdeling van de inkomens - de investeringsbedrijvigheid kan bevorderen. De rendabiliteitsverwachtingen van de
ondernemers zijn immers afhankelijk van de ontwikkeling van de
vraag naar consumptiegoederen. 1¥anneer men derhalve door
middel van een stimulering v-an de cons- mptie ook flf„marginal
effidensy of capital" kan beinvloeden, blijft er van het klassieke
aliernatief ofwel consumptie ofwel investeringen 1 in het geheel
-

11iets meer over. Consumptie en investeringen gaan dan gelijkelijk
met elkaar omhoog -of oniIaag. De bepaling van de juiste overhei(ispolitiek wordt door deze onberekenbare relatie tussen consumptie-

en investeringsactiviteit nog veel gecompliceerder.
._Qp de trve de plaxats.kan_ine.rl zich afvragen of een henierdcling .
van de inkomens geen ongunstige verwachtingen ten aanzien van
de ontwikkeling van de belastingdruk zal opwekken. De nettorendabiliteitsverwachtingen (de verwachte opbrengst na aftrek van
de belastingen) kunnen door de inkomensherverdelende werk.
zaamheid van de overheid zo ongunstig worden beinvloed, dat
uiteindelijk de investeringsactiviteit van de ondernemers, ondanks
een verhoging van de consumptieve vraag, nog zal afnemen in
plaats van toenemen. Bovendien werkt een al te hoge winstbelasting een inefficiente productiewijze in de hand. De overlieid draagt
Overba&,wn&& 5
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immers bij in de extra bedrijfskosten voor een percentage gelijk aan
het marginale belastingtarief. Een dergelijke verspilling is het
ongewenste secundaire effect van een al te grote inkomens-nivellerende werkzaamheid van de overheid.
Door bepaalde belastingmaatregelen, waarop hier niet verder
wordt ingegaan, zou men echter dergelijke ongunstige effecten
kunnen voorkomen. Men zou bijvoorbeeld een bepaalde belastingpremie kunnen uitloven voor degene, die investeert. Bovendien
kan de overheid nog de investeringsbedrijvigheid bevorderen door
bepaalde uitgaven te doen ten behoeve van het bedrijfsleven.
.Tenslotte kan de vraaE yorden gesteld,.of een gratis
ve°Ein-<van de levensstandaard van de lagere inkomensklassen niet een
remmende invloed zal uitoefenen op het aanbod van arbeidskfaclle-n-Joals wij in hdofdstuk II hebben gezien, is dit een moge-

lijk gevolg van de inkomens-herverdelende iverkzaamheid van de
overheid. Tegen een dergelijk effect kan men evenwel alleen bezwaar maken, wanneer men denkt, dat een verhoging van de
levensstandaard van de lager inkomenstrekkers minder zwaar weegt
dan een zo groot mogelijke productie. A priori kan men hierover
niets concreets zeggen.

'

,

Wanneer wij thans Keynes' theorie overzien, dan kunnen wij concluderen, dat hij er in geslaagd is, een verklaring te vinden voor
het verschijnsel van de structurele onvrijwillige werkloosheid in
een kapitalistische economie. Daarmede wordt de stelling van de
klassieke theorie, dat een goed functionnerend prijssysteem automatisch tot een optimaal welvaartsniveau zou leiden, omvergeworFen. De rentevoet is thans Keen maatstaf meer voor de relatieve
voorkeur tussen heden- en toekomstgoederen, maar een uitdrukking van de min of meer willekeurige risicoverwachtingen en
rendabiliteitswensen van de ondernemers. De besparingen worden
niet meer automatisch geabsorbeerd voor de financiering van de
investeringen.
Bij een consequente doordenking van deze gedachtengang moet
men de conclusie trekken, dat het een enorme verspilling van
krachten kan betekenen, wanneer men de spaar- en investeringsactiviteit aan het particuliere initiatief zou overlaten. Het is
immers volkomen onredelijk, dat men de omvang van het investeringsvolume en daarmede de werkgelegenheid zou laten afhangen
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van min of meer willekeurige risico- en rendabiliteitsverwachtingen
van een bepaalde groep met name van de spaarders en van de
ondernemers. Het is dan ook niet te verwonderen, dat schrijvers
als Klein Keynes' theoretische argumenten gebruiken als bewijzen
voor de economische superioriteit van de communistische volkshuishoudingen. Keynes zelf maakte deze gevolgtrekking niet. Hij
meent, dat wanneer men de regels door hem gegeven voor de
openbare financien opvolgt, het kapitalistische stelsel nog niet ten
ondergang is gedoemd. Men moet zich dan evenwel volkomen
kunnen losmaken van de oude klassieke gedachtengang. De marxisten betwijfelen of de kapitalistische landen daartoe in staat zijn.
Wij kunnen Keynes' hypothesen omtrent een toenemende
_liquiditcitsvoorkeur bij een toenemend inkomen niet altijd realistisch achten. Zij gaan ons inziens slechts op in politiek zeer
onzekere tijden. Voorzover de communisten er in slagen in de
kapitalistische landen een zodanige onrust te verwekken, dat de
ondernemers tereclit een afwachtende houding gaan aannemen bij
hun investeringspolitiek, is de ondergang van de kapitalistische
landen hoogst waarschijnlijk. In ons huidig maatschappijbestel zal
evenwel de private liquiditeitsvoorkeur - althans van de ondernemers - ons inziens slechts een geringe rol spelen, indien een
zekere politieke stabiliteit kan worden gehandhaafd. In dit opzicht dreigen grotere gevaren van de kant van de publieke sector
van het economisch leven, hetgeen in het volgende hoofdstuk
nader zal worden betoogd.

HOOFDSTUK IV

EEN SYNTHESE VAN DE LEER DER

OPENBAREFINANCIEN

§ 1 - Probleemstelling
Het kan niet worden ontkend, dat Keynes een buitengewone
bijdrage geleverd heeft ter verklaring van de moderne econoinische
verschijnselen. Zijn theorie is evenwel minder overzichtelijk dan
die van de klassieken. Vandaar de eindeloze discussies, die zich
naar aanleiding van zijn gedachtengang hebben afgespeeld.
Een economische theorie, welke onzekere psychologische verwachtingen en wensen als voornaamste drijfkrachten van het economisch
leven onderkent, kan echter moeilijk een basis vormen voor een
actieve politiek van de overheid. En toch concludeert juist Keynes,
dat het optimale evenwicht niet automatisch tot stand komt, zodat
een actieve economische politiek noodzakelijk wordtt-Tegen zijn
_gpxattingen kan men dan ook het bezwaar maken, dat fij een
onvoldoende verklaring geven voor de omvang van de actieve
investeringsbedrijvigheid. Wanneer men daarop antwoordt, dat de
ondernemerspsyche zo gecompliceerd is, dat men moeilijk een

verklaring kan vinden voor hun investeringsdecisies, dan venverpt
men daarmede tevens de mogelijkheid van een economische theorie. Zover zouden wij niet willen gaan. Weliswaar is het niet doenlijk, doch het is eveninin noodzakelijk, alle motieven en drijfkrachten van het economisch leven te achterlialen en te analyseren. Dit
zou het menselijk begripsvermogen te boven gaan. De volle werkelijkheid is nu eenmaal zo ingewikkeld en rijk geschakeerd, dat wij
ons al gelukkig prijzen, indien wij de voornaamste en belangrijkste
samenhangen in liet economisch leven kunnen analyseren. Een
.mag»:economische beschouwingswijze kan ons daarbij meer dan
welke andere _helpen, omdat tengevolge van de wet der grote
.getalien de economische relaties duidelijker naar voren treden in
de macro-economie dan in de micro-economie.
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Het probleem, waarop wij ons speciaal zullen concentreren, kan
nu als volgt worden geformuleerd:-is het wel zo waarschijnlijk, dat
de private besparingen, waarvan het grootste gedeelte toch in de
vorm van ingehouden winsten in de ondernemingen blijft, niet
door private investeringen zullen worden geabsorbeerd bij een
toenemend nationaal inkomen, zoals Keynes veronderstelt; voorts:
wordt de betekenis van de overheid, ook voor de verdeling en de
besteding van het nationaal inkomen, niet een geheel andere,
indien men Keynes' hypothesen omtrent de liquiditeitsvoorkeur
van de particulieren, met name van de ondernemers, laat vallen 7
En tenslotte: heeft de moderne overheidshuishouding met haar 1
hoge marginale belastingdruk, in samenhang met de toenemende
qualitatieve discrepantie tussen vraag naar en aanbod van kapitaal,
niet veel meer invloed op de werking van het economische systeem
dan een eventuele liquiditeitsvoorkeur van de ondernemers, bij
een toenemende winstgevendheid?
§ 2 - Proeue van een nadere bepaling van het materiEle euenwicht
Bissen_besparingen en investerincen

1. .De spaarmotieven

Voor een macro-economische analyse van de spaarmotieven kan
men ons inziens volstaan met een globale indeling der
inkomens- ,
tEekkers in twee groepen, met name de groep van de loontrekkers en de groep van de ondernemers (de kapitaalverstrekkers hieronder r
begrepen). Een dergelijke functionele indeling van de inkomens- '
trekkers zal misschien niet altijd samenvallen met de personele;
voor een globale analyse is het echter volkomen verantwoord een
dergelijk karakteristiek onderscheid tussen de inkomenstrekkers
te maken.

Een onderzoek naar de hoogte van het inkomen, van de consumptiegewoonten en de functie van de bovengenoemde twee
inkomensgroepen zal ons de belangrijkste verklaringsgronden verschaffen voor de omvang van de actieve besparingen.
Een uitvoerige analyse van de bedoelde consumptiegewoonten
zou hier te ver voeren. Enkele suggesties dienaangaande kunnen
evenwel niet worden gemist.

Men kan stellen, dat de massa der toontrekkers uit hoofde van haar _
economische functie uitsluitend spaart om der wiile van de 4 46
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heid. De loontrekkers verzekeren zich vrijwillig of verplicht, individueel of collectief via pensioen- en verzekeringfondsen tegen
voorziene of onvoorziene omstandigheden. Hun consumptiebehoeften met betrekking tot hun inkomen en hun consumptiegewoonten uit hoofde van hun maatschappelijke functie zijn van
dien aard, dat zij practisch niets besparen, behalve een zeker
meestal proportioneel gedeelte van hun inkomen voor verzekeringsdoeleinden. Van huis uit zijn zij niet gewend de rol van belegger
te spelen.

Bovendien moet men bedenken, dat de besparingen van deze
categorie inkomenstrekkers, in totaal gezien, minder zijn dan de
som van de nieuwe individuele besparingen. De doelbesparingen
van het ene individu worden namelijk voor een belangrijk gedeelte
gecompenseerd door de ontsparingen van het andere individu,

wanneer het doel (de pensioengerechtigde leeftijd, het huwelijk,
de werkloosheid enz. wordt bereikt. Zelfs de besparingen voor een
eigen huisje worden grotendeels gecompenseerd door de ontsparing
van de desbetreffende afschrijvingen op huizenbezit 1).
Uit de statistiek van de netto-besparingen via spaarbanken
exclusief boerenleenbanken (het saldo van inleggingen en terugbetalingen) blijkt dan ook, dat deze voor de loontrekkers aangewezen vorm van besparingen relatief onbelangrijk is geweest.
Men mag dus, concluderen,_.dat .fle consumptie van de loon1rekkers bepaald wordt door de hoogte van hun inkomen 2), nadat
1 -dit is verminderd met het netto-bedrag van de collectieve bespaf\

'

I.ingen via pensioen- en verzekeringfondsen.
De omvang van de besparingen via pensioen- en verzekeringfondsen kan in een maatschappij met toenemende bevolking belangrijk zijn. In feite zijn deze collectieve besparingen in Nederland
zeer aanzienlijk (ongeveer 10 % van de loonsom). De conclusies,
die hieruit - op basis van het in deze paragraaf gestelde - kunnen
De aankoop van huizen beschouwen wij als een investeringl-d
niet als aankoop van duurzame verbruiksFoederen; <ze laatste rekenen wll.-#Jddrentegen niet onder het begrip investeringen.
2) Dat de hoogte van het inkomen op haar beurt mede bepaald wordt door
de bereikte levensstandaard, werd in de voorgaamde- nooidstukken reeds beFoogd.-Wij liaridhaven derhalve d€ gevonden felaties Eussen de loonvoet en
_ds vraag naar --6-32.-118£-laYiliod-vin arbeid, evenals de technischE_38-put- .
output"-relatie tussen productiefactoren en productie. Hier is slechts een„
nadere begaling van de spaar- en investeringsfuncties aan de orde, waarbil
het vanzelt spreekt, dat de betrokken economische grootheden in functioneel

1) N.B.

FErban-21-*SE-ElkiiEF -STTiaftg«.
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worden getrokken ten aanzien van de te volgen budgetpolitiek,
zijn uitermate belangrijk. In het onderstaande zal een en ander nog
nader worden uiteengezet.
Een geheel andere spaarneiging en consumptiegewoonte dan die
van de loontrekkers heerst bij de klasse der ondernemers. De
hierbedoelde inkomenstrekkers hebben uit hoofde van hun maatschappelijke staat en functie een veel hoger inkomen dan de inloondienst-werkzamen. Hun consumptiegewoonten zijn dienovereenkomstig ook hoger. Gewoonlijk hebben zij evenwel geen reden
hun consumptie onbeperkt uit te breiden. Hun inkomen is veelal
te hoog om geheel te kunnen worden verteerd. Bovendien hebben
zij van huis uit geleerd om te investeren 1).
Een van de belangrijkste drijfkrachten in de moderne maatschappij, welke de omvang van de besparingen van deze groep van
ondernemers bepaalt, is ons inziens de neiging om de consumptiegewoonten, behorende bij de desbetreffende staat en stand, niet te
verlaten. Dat wil dus zeggen: men spaart niet zozeer om het economische voordeel, dat daaraan is verbonden, maar men spaart als
men het kan, nadat men de traditionele consumptieve behoeften,
behorende bij de staat en stand waarin men zich waant, heeft
bevredigd.-pebesparinggn van deze groep kan men derhalve als
een _„inkomensoverschot" beschouwen, waarbij het nut dat een
dergelijk inkomensoverschot oplevert in Eerste instantieeenonder--geschikte betekenis heeft voor de omvang van de besparingen.
Uit de stelling, dat de consumptie van de ondernemers, in totaal
gezien, vrij stabiel is, volgt, dat_de marginale spaarquotq_qver het
beschikbare inkomen 2) van de ondernemers dicht bij_100% ligt:_
Afgezien wordt hierbij van een discrinihierende Tiscale politiek,
wdke bijvoorbeeld door middel van een dividendstop de besparingen via n.v.'s tijdelijk kan stimuleren.
Enkele statistische onderzoekingen geven enige houvast voor
deze hypothese. Kalecki kwam bijvoorbeeld voor de U.S.A. op een
marginale spaarquote der ondernemersinkomens van ten minste
67%. Zeer globale onderzoekingen door schrijver dezes verricht
met gebruikmaking van onvolledig statistisch materiaal wijzen in
dezelfde richting.
1) De kleine renteniers kunnen, vanwege hun gering quantitatief belang, bij
een macro-economische analyse in eerste instantie buiten beschouwing blijven.
2) Dit is derhalve ni aftrek van belastingen.
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-Ter vergemakkelijking van het te volgen betoog nemen wij als
eerste benadering aan, dat de consumptie van de ondernemers
constant is. De conclusies, die men op basis hiervan kan trekken
worden slechts gradueel, niet essentieel gewijzigd, wanneer men
zou rekenen met een marginale spaarquote van het beschikbare
inkomen van bijvoorbeeld 75% bij de ondernemersklasse.
2. De inuesteringsmotieven
De indeling van de inkomenstrekkers in twee groepen is niet
1 alleen van belang, omdat beide groepen totaal andere spaar_motieven hebbgn, maar ook omdat zij een geheel van elkaar
afwiikende beleggingspolitiek volgen. Uit de spaarmotieven en de
functie, die de verschillende inkomenstrekkers in het productieproces uitoefenen, vloeit logisch de desbetreffende beleggingspolitiek voort.
De ondernemers hebben tot typische functie het aanvaarden van

risicis. Hun besparingen zijn daarom grotenieels te kwalifi 11_
als typisch risico-nemende

principe bestemd voor

l

(19

besparingen, «al wil zeggen zij zin_in.

belegging in risico-dragende investerings-

projecten.
Gesteld kan worden, dat de omvang van de hierbedoelde risiconeinende besparingen op lange termijn bepalend is voor de omvang
van het actieve investeringsvolume. De investeringsdecisies van de
ondernemers immers zullen ongetwijfeld nauw in verband staan
de mogelijkheid van interne financiering. Met zelfstandigheids-

met
molief
speelt. naul_elijk een belangrijke rol bij de ondernemers.
Daaronder verstaan wij het motief der ondernemers om slechts
een bepaald gedeelte van de investeringen door middel van vreemd
vermogen te financieren van wege het risico van onzelfstandigheid
aan een dergelijke financieringswijze verbonden. Met dit begrip
bedoelen wij niet uit te drukken, dat de ondernemers volledige
souvereiniteit in eigen bedrijf wensen te bereiken. In de huidige
maatschappijstructuur valt evenwel het zwaartepunt van de zeggingschap over de expansies bij de initiatiefnemende ondernemers.
De achtergrond van de hier bedoelde quantitatieve verhoudingen
tussen eigen en vreemd vermogen is de zelfstandigheid en daarmede
de bestaanszekerheid van de onderneming.
Wii hechten ,veinig waarde aan de stflvi85-dat de liquiditeitsvoorkeur bij de ondernemers een beleggingsmotief op de lange
-----
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. termijn zou zijn. In politiek onzekere en economisch weinig stabiele
tijden zal deze zeker wel enige rol spelen. De liquiditeitsvoorkeur
kan bovendien een belangrijke verklaringsgrond geven voor de
conjunctuurgolven. Het is echter onwaarschijnlijk, dat de ondernemers op de lange termijn een belegging in liquide middelen
zullen prefereren boven een uitbreiding van hun bedrijf.- -De
uitbreiding_vatl hun economische macht geeft aan de ondernemers
meer voldoening dan de accumulAtievan liq4lde middelen.
Evenwel het zelfstandigheidsmotief schijnt veelal_zwaarder te .
wegen dan het machtsmotief. Het gevolg hiervan is, dat men over
het algemeen slechts de zaken wil uitbreiden als men de expansie
grotendeels _zelf kan financieren. Hieruit volgt de stelling, dat
veeleer -h «get€J:Efl* SPIplusill:homen (flat- is het-ondernemert-inkomen nA aftrek van het „normale" voor consumptie bestemde
_inkomen en van de belastingen) dA-n de verwochte „winst_is. le.
beschouwen als de primaire drijfkracht van de investeringsactj«
teit. Ook al zouden de winstverwachtingen plotseling zeer hoog
zijn, dan nog zullen de ondernemers over het algemeen meer de
zelfstandigheid prefereren boven een uitbreiding van hun economische macht via een financieringswijze door middel van al te veel
vreemd vermogen. Speciaal de besloten familievennootschappen,
welke in Nederland zoveel voorkomen, hechten zeer veel waarde
aan haar zelfstandigheid, met andere woorden zij zijn terecht bang
voor een onevenwichtige expansiefinanciering door middel van al
te veel vreemd vermogen.

Maar ook bij de open vennootschappen is de interne financiering
uitermate belangrijk.
In onze macro-economische beschouwingswijze kunnen wij het
begrip_ipterne financiering zelfs nog iets ruimer definieren dan
men gewoonlijk pleegt te doen. De vorming van risico-nemende
_besparingen uit de dividenden van de aandeelhouders kan m-en_
namelijk voor de ondernemersklasse als geheel als een internq
financiering in ruimere zin beschouwen. Soms worden de dividenden ook gedeeltelijk uitgekeerd in de vorin van aandelen, waarbij
dus het spaar- en beleggingsproces samenvalt. Hetzelfde kan worden gezegd van de reserveringen van naamloze vennootschappen,
de zogenaamde interne financiering in engere zin; hierbij vallen
het spaar- en beleggingsproces van de ondernemers eveneens auto·
matisch samen.
Wat de quantitatieve verhoudingen betreft van de vraag naar
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en het aanbod van risico-dragend kapitaal kan het volgende

worden opgemerkt:
Het grootste gedeelte van de risico-nemende besparingen vindt

_plaats in de bfdrjjfshuishouqingen in de yorm van ingehouden
winsten, waarbij dus automatisch vraag en aanbod .van_.risiCQi_
dra£end kapitaal met elkaar samenvallen. Een relatief veel geringer
gedeelte van de ondernemersbesparingen wordt gevormd uit de
uitgekeerde winsten, en dan nog slechts wanneer deze relatief hoog
zijn (zie voor enkele quantitatieve gegevens dienaangaande Hoofdstuk V).
Maar ook voor deze laatste categorie van ondernemersbesparingen kan men stellen dat vraag en aanbod van risicodragend
kapitaal practisch altijd aan elkaar gelijk zijn. Zijn de ondernemerswinsten hoog, dan wordt er veel aandelenkapitaal gevraagd boven
de interne middelen in engere zin voor een expansiefinanciering,
maar ook veel aandelenkapitaal aangeboden vanwege de hoge
besparingen uit de hoge dividenduitkeringen, (waarbij een gedeelte
van de dividenden reeds in de vorm van aandelen wordt uitgekeerd). Bij lage ondernemerswinsten is m.m. het omgekeerde

.

1

I

4

het geval.
Een Lotaal andere beleggingsmentaliteit dan bij de ondernemers
heerst bij de loontrekkers en de pensioen- fn veneken'giondsen.
In plaats van een avonturiersmentaliteit heeft deze categorie inkomenstrekkers in zekere zin een renteniersmentaliteit, dat wil
zeggen zij prefereren de zekerheid van een vast inkomen boven een

speculatief inkomen via het aanvaarden van risico's. Zekerheid is
het motief van hun besparingen, zekerheid is ook het motief van
_bun bfleggingen. Een actieve investeringspolitiek voeren zij slechts
in geringe mate; zij nemen grotendeels een passieve houding aan,
dat wil zeggen zij zijn slechts bereid onder bepaalde welomschreven
waarbij het maximum aan zekerheid wordt gevoorwaarden
vraagd kapitaal aan de ondernemingen ter beschikking te stellen,
bijvoorbeeld in de vorm van obligatieleningen of van onderhandse
leningen op schuldbekentenissen. De ondernemers zullen een dergelijke vorm van kapitaalverstrekking evenwel altijd als een
„vreemde" credietverstrekking beschouwen, omdat daarbij slechts
in geringe mate gedeeld wordt in de risico's van het bedrijf. Daar
enerzijds de gevraagde zekerheid van de hierbedoelde categorie
beleggers zo groot is en anderzijds het risico van het ondernemen
-

-
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in de meeste bedrijfstakken zeer aanzienlijk is, zullen de onder_nemers slechts voor het kleinste gedeelte bg.ejd.zijn een dergelijke
vorm van kapitaalverstrekking op de lange termijn_te_aanvaarden»
Door middel van een manipulatie van de rentevoet op dergelijke
geen-risico-nemende credieten kunnen de pensioen- en verzekeringfondsen slechts in geringe mate de vraag van de ondernemers naar
deze credieten beYnvloeden. Het risico van onzelfstandigheid, indien de onderneming mislukt, vloeit immers niet alleen voort uit

de vaste (soms relatief lage) renteverplichtingen, maar ook uit de
vaste (soms relatief hoge) aflossingsverplichtingen. De
voorwaarde
van een vaste aflossingsverplichting is juist een kenmerk van de
_geen-risico-nemende belegsingen· Wanneer men deze voorwaarde
zou laten vallen, dan zou men practisch evenveel risico's lopen als

de aandeelhouders. En dat is juist niet de bedoeling van de belegger, die naar zekerheid streeft.
Geconcludeerd kan derhalve worden, dat de geen:risico-nemende_beleggers geen grote invloed kunnen uitoefenen op de vraag van_
de ondernemers naar vreemd vermogen. Voorts, dat verreiveg het
grootste gedeelte van de besparingen van de loontrekkers en van
de pensioen- en verzekeringfondsen streeft naar een weinig riskante
belegging vanwege het zekerheidsmotief, dat de beleggingspolitiek
van deze inkomenstrekkers respectievelijk instellingen beheerst.
Uit liet bovenstaande volgt dan, dat de laatstbedoelde
spaarders
de investeril]gsbedriivigheid.
De _
geen actief aandeel hebben aan -i
lactieve investeringen word6Kd6or de ondernemers bepaald, waarbij de drijfkracht niet zozeer de liquiditeitsvoorkeur dan wel het 1
machtsmotief is. Dit laatste motief kunnen de ondernemers evenwel
niet in onbeperkte mate doen gelden; de
van hun <
economische macht is immers aan grenzen uitbreiding
gebonden door het
gevaar van onzelfstandigheid bij een al te riskante financierings- <
wijze door middel van vreemd vermogen.
Gesteld kan derhalve worden, dat het actieysinvesteringsvolume.
bepaald wordt_dogr _deondernemers_02-de lange termiin gezien,

beseringgb, w»rbii-Jlfi waarsENiIlljk is,. dat hun onderlinge
verhouding niet ver_ boven _de 1 -ligt.. De ondernemers zorgen er
namelijk voor, dat de balans tussen eigen en vreemd vermogen in
sterke mate ten gunste van het eigen vermogen doorslaat. Slechts
wanneer door plotselinge prijsveranderingen (bijvoorbeeld ten

gevolge van een deviluatie) de verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen zich wijzigt, kan men ceteris paribus een

,
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versterkte vraag naar vreemd vermogen verwachten. Voor een
beschourving over het economisch evenwicht op de lange termijn
kan men evenwel van een dergelijke autonome prijsverandering
abstralieren.
Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de macro-econoj mische- verhouding tussen eigen en vreemd vermogen van onder1 nemingen een andere is dan de micro-economische. Bij een macro' 1
economische beschouwingswijze valt de onderlinge credietverlening
van het bedrij fsleven (de afnemers- en leverancierscredieten) tegen
elkaar weg. Een individuele onderneming rekent daarentegen de
verkregen credieten van andere bedrijven natuurlijk wel onder
haar vreemd vermogen. Individueel gezien, kan derhalve de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aanzienlijk afwijken
van de macro-economische.
Dat de omvang van de interne financiering aanzienlijk is geweest blijkt uit verschillende statistische onderzoekingen. Hansen
bijvoorbeeld berekende voor Amerika, dat de totale bruto-investeringen van de U.S. Steel van 1921 tot en met 1948 voor circa 93%
uit interne middelen (reserveringen plus afschrijvingen) werden
gefinancierd 1). Ook in Nederland blijkt de interne financiering
in normale tijden een belangrijke rol te hebben gespeeld. 2)

Het statistische materiaal zowel over de reserveringen als over de
investeringen van de bedrijven is evenwel nog zeer onbetrouwbaar.
Het in hoofdstuk V dienaangaande vermelde cijfermateriaal dient
dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Slechts zij hier nog opgemerkt, dat men uit de statistisclie gegevens
niet zonder meer niag afleiden, dat de omvang van de besparingen
der ondernemers bepalend is geweest voor de omvang van de
investeringsactiviteit. Men zou met evenveel recht kunnen concluderen, dat de besparingen achteraf tot stand gekomen zijn, omdat
het van andere factoren (bijvoorbeeld van ongemotiveerde winstverwaclitingen) afhankelijke investeringsvolume zo hoog is geweest.
Statistisch zijn namelijk de actieve voorgenomen besparingen nauwelijks van de passieve, onverwachte besparingen te sclieiden.
Zonder theorie blijven alle statistische reeksen onverklaard. De
-lheorie van het machtsmotief tezamen met het zelfstandigheidsmotief lijkt evenwel voldoende om te kunnen stellen, dat primair
1)

;

,Fiscal Policy and Business Cycles", pag. 386.

2) Zie ook Blom „Ondernemingsbesparingen" pag. 33 e.v.
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de besparingen de investeringen bepalen dan omgekeerd de investeringen de besparingen 1).
Wij handhaven derhalve onze stelling dat het actieve investeringsvolume van de private bedrijven, op de lange termijn bezien,
in een bepaalde verhouding (niet veel groter dan 1) staat tot de
besparingen der ondernemers.

,

-

Bovenstaande analyse wijkt af zowel van de klassieke als van de
Keynesiaanse theorie, Van de klassieke, omdat wij evenals Keynes
Olls zeer goed bewust zijn, dat de actieye inve#eringen kupp-en
afwijken van de actieve -begp ,rip-gen; rllt name is dit het geval
wanneer de besparingen via de pensioen- en verzekeringfondsen
relatief hoog zijn ten opzichte van de besparingen van de ondernemers. Het aanbod van geen-risico-nemend kapitaal is dan groter
daii de Traag naar geen-risico-nemend kapitaal. (Het aanbod van
eii de vraag naar risico-nemend kapitaal is, zoals werd betoogd,
practisch altijd aan elkaar gelijk).
Van Keynes' theorie wijken-wij af doordat wij het in-vesteringsvolume op de lange termijn niet afhankelijk stellen van onzekere
winstvenvachtingen. doch veeleer van de actieve besparingen van
de ondernemers.
De bespai-ingen achten wij minder afhankelijk van de rentevoet
zoals de klassieken dachten, of van de hoogte van het totale nationale inkomen zoals Keynes meende; deze worden ons 19iens veeleer bepaald door de verdeling van het totale inkomen over.. de
twee voornaamste groepen van inkomenstrekkers: de loontrekkers
en de ondernemers in samenhang met de desbetreffende „institutionele" consumptie- en spaargewoonten.
In de plaats van de spaarvergelijkingen van de klassieken en
Reeds Tinbergen wees met behulp van een multipele correlatierekening I
er op, dat het investeringsvolume niet een zo willekeurige grootheid is, als
de theorie van Keynes schijnt te suggereren. Tinbergen liet zien, dat het
investeringsvolume grotendeels afhankelijk is van de totale winst (een half
jaar tevoren). De prijzen en de rentevoet bleken daarbij slechts een ondergeschikte rol te spelen. Wij leggen hier meer de nadruk op de ondernemersbesparingen dan op de ondernemerswinst als directe verklaring van het
investeringsvolume. De o.i. meer indirecte relatie tussen winstniveau en investeringsbedrijvigheid geldt w arschijnlijk slechts dan, wanneer als gevolg
van een continue belastingpolitiek ondernemerswinsten en ondernemersbesparingen met elkaar parallel lopen. In de periode, welke Tinbergen onder1
zocht, is dit grotendeels het geval geweest.
1)
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die van Keynes (zie de voorgaande hoofdstukken) stellen wij derhalve de volgende vergelijkingen:

(16") de besparingen van de loontrekkers:
S.36 = praktisch nihil

(17") de besparingen van de ondernemers uit het beschikbare
meerinkomen zijn aanzienlijk, wanneer hun „normale" consumptieve behoefte grotendeels bevredigd zijn:

S46 = fo" (1'14)

1
'

Evenals Kgnes nemen wij ook een inv-pteringlergeliiking in
economisch model op, namelijk de relatie tussen de onder-

ons
nem-ersb-e,paring,„ S., en de acti vein este,Tnis• v-an..kedril=k161:

161 - fo" 046)

(18")

waarbij de functie
althans op lange termijn
betrekkeliikstabiel is. Bij Keynes is de ralatie tussed- de gerealiseerde ondernemerswinsten en de actieve investeringen zeer onstabiel, omdat
enerzijds de winstverwachtingen, anderzijds de liquiditeitsvoorkeur van de ondernemers, welke deze relatie bepalen, betrekkelijk
onzekere grootheden zijn.
-

-

De -drie_ overigE-vefgelijkingen van het macro-economisch model
van de klassieken of van K6ynls - met name de vraag--eli aanbodverge kigg van arbeid en de technische relatie tussen productiefactoren en pro-duktie kunnen voor ons doell zoals gezegd, wprden.
gehandl afd. Maalit men bezwaar tegende hypothese van de vrije
concurrentie tussen ondernemers op de arbeidsmarkt, welke impliciet besloten ligt in de stelling, dat het reele loon wordt bepaald
door de grensproductiviteit van de arbeid, dan kan zonder bezwaar
voor ons betoog, een bepaalde elasticiteitscoafficient, welke de
graad van de monopolievorming aangeeft, in de vraagvergelijking
naar arbeid worden opgenomen.
Evenmin ernstig voor ons betoog is de critiek, die in de laatste
tijd wordt geuit tegen de theorie van de winstmaximatie, met
andere woorden de grensproductiviteitstheorie, ook wel de theorie
van de marginale kosten genoemd. De ondernemers zouden niet
met marginale kosten rekenen, doch slechts met een bepaalde
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normale gemiddelde winstmarge bij de vaststelling van hun prijzen.
Indien dit zo is, dan schrijve men in plaats van de tot nu toe
gebruikelijke vorm van de vraagvergelijking naar arbeid of de
daaruit afgeleide vergelijking van de inkomensverdeling (de loonquote van het nationaal inkomen werd immers bepaald door de
verhouding van de marginale en de gemiddelde productie van de
arbeid; zie hoofdstuk II, blz. 28) een andere vergelijking van de
inkomensverdeling. Indien het de gewoonte van de ondernemers
zou zijn met een bepaalde gemiddelde winstmarge, afhankelijk van
de conjunctuursituatie, te calculeren, dan is hiermede de verdeling
van het inkomen tussen loontrekkers en ondernemers eveneens
door institutionele factoren bepaald, in symbolen:
(13") yl 3 : y . een door inititutionele factoren bepaalde
Constante

In feite bliikt dan ook uit verschillende statistische onderzoekingen,
- ondq_8ndere van Douglas voor Ameri»,_fle_loonquote_v-an_het
afgezien van HEucglufbreuken en_ klqing-nationaal inkomen
conjuncturele schommelingen - vrij stabiel te zijn (voor de out-wikkeling van de loonquote in Nederland zie hoofdstuk V).
De verschillende conclusies ten aanzien van het evenwichtsbeeld
van de moderne volkshuishouding worden door deze nieuwe gezichtspunten inzake de inkomensverdeling niet gewijzigd. Onze 13
onbekenden blijven in het klassieke economische model bepaald
door 13 vergelijkingen (5 economische- en 8 definitie-relaties) . Het
stelsel van Keynes en de hier gehuldigde theorie kennen tun
vergelijking meer, als gevolg van de veronderstelling, dat de actieve
investeringen van andere motieven afhankelijk zijn dan de actieve
besparingen.. Daar_in de uiteindelijke evenwichtssituatie de actieve I
investeringen gelijk moeten zjjn aan de actieve- -bejpaEillg lt.kjn
---

-

aan 66n dezer verg jihi gen.op

den

duur niet worden voldaan.

In de practijk is -dit de aanbodvergefijking van-arbMIFERG i;T
hoofdstuk III (blz. 48 en 49) nader is uiteengezet.
Uit bovenstaande beschouwingen kunnen wij tevens een andere
uitermate_kelangrijke condusie _trekken. met name dat het zeer
goed mogelijk is, datde marginale bestedingsquote_ in_een maak I
schappij, waarin de functie van overheid en van de pensioen- en
verzekeringfondsen retatief gering is, dicht in de
buurt van 1 is,
omdat:

/

/
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1'.de loontrekkers hun beschikbaar inkomen nh aftrek van de
netto-premiebetalingen aan pensioen- en verzekeringfondsen
grotendeels consumeren;
2°. de ondernemers hun beschikbaar inkomen na bevrediging van
hun „normale" consumptieve behoeften volledig investeren;
30. de ondernemers zonder bezwaren het ten opzichte van de
ondernemersbesparingen geringe bedrag der geen-risico-nemende collectieve gezinsbesparingen, in de vorm van vreemd verniogen, kunnen opnemen voor de financiering van de investe-

ringen. Bij een gegeven inkomensverdeling is namelijk in dat
geval zowel de toeneming van het aanbod van, als die van de
vraag naar geen-risico-nemend kapitaal een relatief geriiige
fractie van de inkomenstoeneming der beide inkomensgroepen;
4'. het saldo van de overheidshuishouding een geringe quantitatieve betekenis heeft.

Alle, ook bij volle werkgelegenheid geproduceerde, goederen en
diensten worden in een dergelijke situatie opgenomen, omdat het
inkomen, voorzover het niet wordt besteed voor consumptieve
doeleinden, geheel wordt aangewend voor investeringsdoeleinden.
De klassieke hypothese van het automatische evenwicht tussen
actieye investeringen en actieve besparingen geldt sIEhfs voor de
hier bedoelde maatschappijstructuur, waarbij spaar- en investeringsfuncties nog grotendeels in 66n hand, met name van de ondernenlersklass« zli& De rentevoet speelt echter bij de totstand--

brengingyan dit evenwicht nauwelijks een rol.
Anders wordt de situatie, wanneer men rekening houdt met de
feitelijke scheiding van spaar- en investeringsfuncties tengevolge
van de enorme ontwikkeling zowel van de pensioen- en verzekeringfondsen als van de overheidsliuishouding in de laatste jaren._llc__
actuete economische situatie van Nedertand wordt dan ooh ons
inziens i,1 sterke mate door de groei van deze twee groepen van
huishoudingen bepaald.
§ 3 -_ Conclusies ten aanzien van de betehenis van de overheidshuishouding (en van de pensioen- en verzekeringfondsen) woor de
_omvang van het nationale inkomen

_De stelling, dat de marginale bestedingsquote van liet inkomen
practisch gelijk aan 1 is, geldt alleen voor het beschikbaar inkomen
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van de loontrekkers en ondernemers. De marginale bestedingsquote van het totale nationale inkomen is niet meer gelijk aan 1,
wanneer men een maatschappijvorm beschouwt, waarin de omvang
van de overheidshuishouding en van de pensioen- en verzekeringfondsen relatief groot is. In feite bevinden wij ons in een dergelijke
maatschappijvorm.
De groei van de overheidshuishoudingen en van de pensioen- en
verzekeringfondsen is sinds de tweede wereldoorlog enorm geweest.
Voor enige statistische gegevens moge hier worden verwezen naar
hoofdstuk V. D6--gi·oblemen, welke een dergelijke ontwikkeling
met zich medebrengt, zijn uitermate belangrijk.

Het ideaal van de zekerheid voor de kleine man heeft er toe geleid,
dat_relatief_Panzienlijke bedragen van het inkomen vrijwillig of
verplicht worden bespaard via de pensioen- en verzekeringfondsen.
In een maatschappij, waarin de bevolking gestadig toeneemt, zullen de premiebetalingen aan deze fondsen meestal hoger zijn dan
de uitkeringen. De individuele spaarders zijn dan immers altijd
meer in aantal dan de individuele ontspaarders. Het resultaat is,
dat de vorming van geen-risico-nemende fondsen voortdurend
plaats vindt. In een tijd, waarin de wetgever voor allerlei doeleinden nieuwe verzekeringen verplichtend stelt, zullen de hier
bedoelde collectieve besparingen sprongsgewijze toenemen.
Van de andere kant kan men niet venvachten, dat de ondernemersbesparingen, afgezien van tijdelijke hausseverschijnselen,
eenzelfde ontwikkeling te zien zullen geven als de collectieve
besparingen; zeker niet wanneer de belastingwetgeving het sparen
via pensioen- en verzekeringfondsen bevordert ten nadele van de
ondernemersbesparingen. De toegenomen belastingdruk, tengevolge van de groei van de overheidshuishouding, zal bovendien hoe
langer hoe meer de ondernemersbesparingen remmen, indien geen
bepaalde discriminerende maatregelen ter bescherming van de
reservevorming der bedrijven zijn genomen.
Evenmin is het waarschijnlijk, dat de ondernemers na de huidige
herstelperiode duurzaam bereid zullen zijn in veel grotere mate
geen-risico-nemend kapitaal op te nemen dan vroeger. Onder deze
omstandigheden is het, zonder bepaalde ingrijpende maatregelen,
hoogst waarschijnlijk, dat een gedeelte van de geen-risico-nemende
besparingen niet zullen worden geabsorbeerd voor de financiering
der bedrijven. Voorzover het bedrijfsleven er geen gebruik van wil
Owheid *Rnanciin 6
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maken, zullen zij beschikbaar blijven voor de overheidshuishouding.

-Desda hist Inoet van haar kant,

ter

voorkoming van een finan-

ciele debacle der sociale spaarinstellingeE- altilfl bejeid zijn een_
zekere en veilige belegging te garanderen vopr egeenirisiconemende besparingen _pok al heeft zij niet direct behoefte aan
_geldmiddelen. De publieke fondsen en verschillende particulier7
institutionele beleggers kunnen dan ook in de praktijk hun spaaraccres, wanneer en voorzover zij dit willen, in de schatkist storten.
De keuze tussen de inschrijving op een liquide rekening, welke
minder rente oplevert, en de inschrijving op een meer langlopende
illiquide rekening, welke meer rente oplevert, kan in beginsel
worden vrijgelaten. In welke vorm (kortlopend of langlopend) het
overschot van de collectieve besparingen wordt belegd in „overheidspapieren" is voor ons doel van minder belang. (Wij kunnen
ons met de gedachtengang van Keynes dienaangaande vrijwel verenigen. Zie hierover hoofdstuk III blz. 59 en 60).
Essentieel is de notie, dat het overschot van geen-risico-nemende
besparingen om boven aangdstipte sociale redenen_gestort- 1
worden in de overlieidskas, onafhankelijk van de behoefte van de
overheidaan geldmiddel-62--Daarv609-re-kened Evij in het vervolg

een overs-choivan collectieve besparingen -eenvoudigheidshalve
onder de overheidsontvangsten in de mees.t -ruime jill. Yall het .
woord. Men zou zelfs kunnen betogen, dai het macro-economisch
geen verschil zou uitmaken, wanneer de overheid in plaats
van de sociale lasten ten behoeve van de publieke fondsen bepaalde
belastingen zou invoeren, terwijl daartegenover de desbetreffende
uitkeringen rechtstreeks ten laste van de overheid werden gebracht.
Zowel op deze als op gene wijze zullen de overschotten van deze
fondsen ten bate van de schatkist komen. De reserveringen van de
particuliere fondsen zullen ons inziens in normale tijden ruini
voldoende zijn om de vraag van de ondernemers naar geen-risiconemend kapitaal te voldoen, zodat de besparingen van de publieke
fondsen zeker beschikbaar zullen komen voor de overheidshuishouding.
Naast de groei van het private en het publieke verzekeringswezen,
is de enorme uitbreiding van de eigenlijke overheidshuishouding
een kenmerk van de moderne maatschappijstructuur. Van een
neutrale invloed van de overheidshuishouding op de werkgelegenheid ingeval van een sluitende overheidsrekening (waarbij wij
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onder de overheidsontvangsten, zoals gezegd, ook rekenen de niet
door het bedrijfsleven opgenomen collectieve besparingen), is
thans geen sprake meer.
-Men kan steljen,_daj_49- marginale bestedingsquote van de overheid, wanneer de wetgever de overheidsuitgaven en de belasting:... tarieven voor een bepaalde tijd heeft vastgesteld, klein-er _danj is.
Ook indien tengevolge van een toeneming van het nationale
inkomen de belastingopbrengst en de premie-ontvangsten stijgen,
zullen de door de wetgever geautoriseerde uitgaven niet automatisch kunnen worden overschreden. De overheid zal derhalve bij
een stijging van het nationale inkomen en bij geen snelle aanpassing van de begroting van uitgaven en inkomsten een overschot
(respectievelijk een geringer tekort) kweken bij de Centrale Bank.
Daar een snelle herziening van de eenmaal goedgekeurde begrotingen vooralsnog in de meeste democratische landen zeer
moeilijk is, als gevolg van de reactietraagheid van de wetgevende
en uitvoerende organen van de overheid, kan juist de publieke
sector - vooral bij hoge marginale belastingtarieven - een verbreking van het evenwicht tussen actieve investeringen en actieve
besparingen veroorzaken. Voorzover dit evenwicht niet bestond,
komt men er dichter bij of verder vandaan, al naar gelang de
situatie voordien inflatoir of deflatoir was 1).
Gaan wij van een bepaalde evenwichtstoestand uit, dan zal,
ingeval van een te langzame aanpassing der overheidsuitgaven en
der belastingtarieven, een stijging van het nationale inkonien
worden geremd.
De secundaire effecten van een discrepantie tussen vraag naar
en aanbod van goederen kunnen immers niet uitblijven. Het
nationale inkomen zal moeten dalen tot het oude niveau, waarbij
de actieve besparingen in evenwicht zijn met de actieve investeringen. Daarbij is de tijdelijke oppotting van de overheid bij de
Centrale Bank verdwenen, tengevolge van een verminderde opbrengst der premien en belastingen ten opzichte van de opbrengst
bij een hoger inkomensniveau.

i

1) Het overschot (resp. het geringer tekort) van de overheid bil de CentralcBank beschouwen wii in dit verband als een actieve besaring (resp. vermindering van O66 arin -Van IE-OVEriETHEHUISiBiiaing tezamen.-met -1 yerzekeringswezen, ook al zou men kunnen stellen, dat deze besparingen onvg:=
wacht waren. De normale relatie tussen I#grile- «32.-_tiSlaltioggillvangsteIl Ennationaal inkomen blijft immers
-EEn passieve
wanneer Man
de „normale"
relatieonverwachte
met het in- besparing kan men cerst spreken, bestaan.
komen wordt verbroken.

/\t
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-:lien blijvende stiiging van het nationale inkomen, welke mogeliik
_zou zijn,_ggien de_entwik»141& van -de arbekkeroductivileit-£!3
-de beroepsbevolking, kan dus slechts gerealiseerd worden, in jen

_ de wetgever zeer snel reageert op. de gewijzigde eco-nomilche-situalie

1

door een verlaging van de belastingtarieven respectievelijk een
- verhoging van de 648-rhpi suii Nefi. -1-nEdieti dit nidtgebdill-i-zaI
een stijging van-de arbeidsproductiviteit en van de berofs.bevolking gepaard moeten gaan met een toeneming van de onvrijwillige
werkloosheid.
Bij een dergelijk „under-employment"-evenwicht zal de overheid,
zoals gezegd, geen overschot kweken bij de Centrale Bank. Men
kan thans echter niet meer stellen, dat de overheid bij een op deze
wijze verkregen sluitende financiering een neutrale invloed zou
liebben op de volkshuishouding. Integendeel zij is in dit geval
juist meer dan elke andere huishouding oorzaak van een structurele werkloosheid.
Het zou dan van uit een economisch gezichtspunt bezien onjuist
zijn aan de toeneming van de arbeidsproductiviteit
bijvoorbeeld
een
verbeterde
tengevolge van
kapitaalgoederenvoorraad - de
schuld te geven van alle kwaad. Een stijg»g van de arbeidsproductiviteit kan de economist alleen maar gejuichen, daar deze
de mggelijkheid opent voor een verbetering van de levensstandaard.
Er moet echter voor woilen - zofgge-dragen, dat het verdiende
inkomen ook weer wordt besteed; ook de overheidshuishoudiBg
dient in dit opzicht zeer snel te reageren.
-

J

-1-*--*-

Wij zijn thans in

staat een formele analogie te trekken tussen het
economische stelsel van Keynes, hetwelk hij voor de volkshuis-

*

houding als zodanig construeerde, en de hier gehuldigde theorie
over de samenhang tussen de private en de publieke sector van
het economisch leven.
Keynes zietdi_i.ovateringen (I) min of meer autonoom bellaald_
door de rendabiliteitsverwachtingen in samenhang met de- liquiditeitspreferenties van de ondernemers en kapitaalverstrekkers:

I(actief) = autonoom gegeven.
Ilig wordtgesteld, dat de overheidsuitgaven (0) oyereen bepaalde
11 - eriodevan te voren worden vastgesteld door dewetgever; hiervan
kan niet onmid ellijk worden afgeweken.
(I)

(I')

0 = autonoom gegeven.

OVERHEID EN

INKOMENSNIVEAU

85

Keynes veronderstelde een vrii constante relatie tussen de con=
sumptie of de actieve besparingen (S) en het nationale inkomen
(Y).

(II)

S(actief) = f(Y)

Hier wordt de nadruk gelegd op_de relatie tussen de belasting- _gRbrengsten plus het oyerschot -van collectieve besparingen eneri
zijds (T) en het nationale inkomen a <derzijds-(Y)_.-Tengevp.Iggyall_
e reactietraagheid der overheid kan deze relatie niet onmiddelli k
_worden gewijzigdj
(II')

T == f'(Y)

In de uiteindeliike evenwichtstoestand

moeten de actieve investe-

ringen gelijk zij n aan._de ag»ve besparingen- Voor de algemene
theorie van Keynes geldt dus:
(III)

I (actief) = S (actief)

Hier wordt de aandacht erop gevestigd, dat onder de huidige
omstandigheden (hoge marginaJe- bflast n2Qdjuk) veeleer de publieke sector dan de private sector «e _oprlaaj- kan -ziin van een_
discrepantie tussen actieve besparingen en actieve_ inveateIingl:n,
De overheidsmiddelen (inclusief de niet door bedrijven opgenomen
geen-risico-nemende besparingen) behoeven namelijk niet bij elk
inkomensniveau in evenwicht te zijn met de overheidsuitgaven,
met name ingeval van een grote reactietraagheid van de wetgevende en uitvoerende organen van de overheid. Wanneer niet tijdig
wordt ingegrepen, zal het nationaal inkomen zich moeten wijzigen,
totdat het evenwicht tussen overheidsuitgaven en -middelen weder
is hersteld:
(III')

0=T

Het nationale inkomen wordt door bovengenoemde drie verge- V
lijkingen bepaald en niet door de vra-ag- en aaybodv-e elijkingen j\
van arbeid. Formeel wiskundig is de aIialogie tussen Keynes' algemeen economisch model en de hier gehuldigde theorie duidelijk.
Zakelijk is er een belangrijk verschil in de verklaring *yan de economische werkelijkheid:
Volgens Keynes is vooral-de liquiditeitsvoorkeur van de particuliere sector bij een stijgend inkomen de oorzaak van de structurele .
werkloosheid. Hier wordt de nadruk gelegd op de enorme groei
7an de collective /paarinstellingen en van de eigenlijke overheids-
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-huishouding, waardoor de weliswaar ongewilde, doch ingeval van
een grote reactietraagheid noodzakelijk optredende, liquiditeits„voorkeur" van de publieke sector wel eens in de nabije toekomst
een veel gevaarlijker rol zou kunnen gaan spelen.
Getracht werd daarom aan te tonen, dat men bij de bepaling
van het evenwicht op de lange termijn niet te veel moet letten op
de liquiditeitsvoorkeur van de ondernemers. Veeleer realisere men
zich hoe gemakkelijk de overheid, vooral bij hoge marginale belastingtarieven, een stijging van het nationale inkomen kan tegenhouden zonder dat een en ander automatisch uit de desbetreffende
begrotingscijfers of zelfs uit de desbetreffende realisatiecijfers blijkt.
Van de ene kant wordt immers de absorptie van het overschot aan
collectieve besparingen niet begroot onder de ontvangsten van de
overheid. Men zou zich derhalve blind kunnen staren op het
begrotingstekort zonder rekening te houden met deze collectieve
besparingen, welke, afgezien van tijdelijke herstelperioden, hoogst
waarschijnlijk in de een of andere vorm in de schatkist zullen
vloeien. Van de andere kant zal men nooit gedurende lange
tijd een toeneming van het overheidssaldo bij de Centrale Bank
kunnen constateren.-Qp _den duur zullen immers, zoals in het
.hoyfnstaande werd betoogd, uilg ven ep--0-8tv-angste van de overheid automatisch met elkaar in evenwicht worden_gebracht door
de werking van het economische systeem. Het is nu maar de vraag
wie sneller reageert: de overheid of de „blinde krachten" van het
economipch 1¥steem.

Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen, dat de hier
gehuldigde opvattingen slechts gelden voor normale tijden en voor
een gesloten volkshuishouding. Het betreft hier een onderzoek
naar het economisch evenwicht op de lange termijn. Afgezien
'werd van de tijdelijke problematiek ener herstelperiode. Ons
inziens is dit laatste vraagstuk overigens voor Nederland binnen
enkele jaren niet meer actueel.
Welke conclusies kunnen wij uit het bovenstaande trekken voor
/

1

een rationele overheidspolitiek op de lange termijn?
_Inde eerste plaats moet worden voorkomen, dat de collectieve .

besparingen - voorzover het bedrijfsleven geen behoefte heeft aan
deze geen-risico-nemende kapitalen - inactief bliiven liggen in de
-overheidskas. Dat wil in concreto zeggen: de overheid zal deze
besparingen, voorzover men ze niet kan voorkomen, dienen te
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gebruiken voor de financiering van haar uitgaven, voordat zij
omziet naar een afroming van het inkomen van de particuliere
sector door middel van belastingen.
Onder overheidsuitgaven zijn hier niet begrepen de aflossingen
der overheidsschuld. Het zal namelijk duidelijk zijn, dat een aflossing van geen-risico-dragende schuldpapieren buiten het bankwezen,
in totaal gezien, weer automatisch het aanbod van deze soort van
kapitaal aan de overheid zal versterken. Een eventuele reactie van
de rentevoet op een dergelijke aflossingspolitiek van de overheid
heeft immers nauwelijks enige invloed op de effectieve vraag naar
consumptie- of investeriiigsgoederen, zoals in hoofdstuk III werd
betoogd.
In feite wordt hier dus een tekortenpolitiek bepleit; echter
slechts voor dat gedeelte van de collectieve besparingen, dat niet

door het_bl&-i i fsle\9n wordt opgenomen-voor d.e finSfici#i:in- f36 slagen door bepaalde maatinvesterinsen. Indien men erin zou
regelen dit overschot aan besparingen weg te werken, dan kan
uiteraard de anders noodzakelijke toeneming van de overheidsschuld worden voorkomen.
Verschillende maatregelen zijn denkbaar. Zeker mag de rendabiliteit van de weinig riskante overheidspapieren niet zo hoog
worden, dat de institutionele beleggers niet meer de minste moeite
doen om hun kapitaal aan het bedrijfsleven aan te bieden. Een i
duur-geld-politiek is zeker op de lange termijn, ingeval vall eenoverschot aan geen-risico-nemend kapitaal, hoog#t onwenselijk. _
Voorts kan de overheid de publieke fondsen zoveel mogelijk
volgens een omslagstelsel organiseren, opdat in deze sector tenminste geen vorm van besparingen zal plaatsvinden, waarvoor geen
vraag is.
Tenslotte kan een gedeelte van het aanbod van geen-risiconemend kapitaal worden getransformeerd in aanbod van risicodragend kapitaal, bijvoorbeeld door middel van bepaalde over- 4
heidsgaranties aan de collectieve spaarders.
In de practijk blijken hierbij nog vele moeilijkheden te rijzen,
waarop wij hier niet verder kunnen ingaan.
Geconcludeerd kan dus worden, dat men bij voorbaat niet verder mag streven naar een sluitende begroting, wanneer eenmaal
het monetair evenwicht is bereikt bij een bepaald overheidstekort,
dat gelijk is aan het onmogelijk elders onder te brengen „overschot" van collectieve besparingen.
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-In de tweede plaats is het de taak van de overheid zorg te

_dragen voor een snelle aanpassing van haar uitgaven enjof van
haar belastingtarieven aan de normale ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en van de beroepsbevolking. Een traagheid in
deze kan bij de huidige hoogte van de gemiddelde- en marginale
belastingdruk tot rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid
leiden. Een snelle aanpassing van de uitgaven eniof van de
belastingtarieven behoeft niet te leiden tot een groter overheidstekort. Integendeel, wanneer de overheid hierdoor mede zorg
draagt voor de volle werkgelegenheid, kunnen de tekorten van een
depressietijd juist worden voorkoment

§ 4 - Conclusies ten aanzien van_de betekenls p.an de overheidshuishouding voor de verdeting en besteding van het nationale
inkomen
Niet
alleen het niveau, maar ook de ontwikkeling van het natioji
2
nale inkomen wordt mede bepaald door de uitgaven- en belastingde overheid. Een en ander hangt af van de invloed
; \1 politiek
van de van
overheidshuishouding op de verdeling van het nationale
inkomen over de verschillende groepen van huishoudingen. Elke
groep van huishoudingen heeft immers, zoals wij hebben gezien,
haar typische bestedingsgewoonten. De loontrekkers reageren
anders op een inkomensstijging dan de ondernemers wat betreft
de besteding van hun meerinkomen. De verschillende groepen
eveneens anders wat betreft het aanbod
inkomenstr kkers reageren
De loontrekkers zullen wellicht hun
van haar productiefactoren.
individuele arbeidsprestaties en/of hun aangeboden aantal arbeidskrachten vermeerderen ingeval hun beschikbaar inkomen
door de belastinglieffing wordt verminderd. Bij de ondernemers zal
daarentegen ongetwijfeld een verhoging van de gemiddelde belastingdruk de spaar- en daarmede de investeringsactiviteit remmen.
Ter vereenvoudiging van het onderhavige vraagstuk nemen wij
als eerste benadering aan, dat de hoogte van de belastingdruk geen
invloed heeft op het vrijwillig aanbod van arbeidskrachten. Wij
handhaven voorts de stelling, dat de loontrekkers hun beschikbare
inkomen grotendeels consumeren, afgezien van hetgeen zij collectief besparen via de pensioen- en verzekeringfondsen.
Eveneens blijven wij veronderstellen, dat de ondernemers hun
beschikbare meer-inkomen (dus n aftrek van belastingen) grotendeels zullen besteden voor investeringsdoeleinden.
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Op de invloed van de belastingprogressie op de handelingen van
de economische subjecten kunnen wij in het kader van onze globale
studie niet verder ingaan.
Onze studie beperkt zich voorts tot een onderzoek naar het
economisch evenwicht op de lange termijn.
Wij zien dus af van de dynamische gevolgen van een autonome
wijziging der overheidsuitgaven respectievelijk der belastingtarieven. Het is duidelijk, dat een zodanige verandering in de data van
een volkshuishouding een beweging in de economische grootheden
zal teweeg brengen tengevolge van de reactietraagheid der economische subjecten. Het is daarbij zeer goed mogelijk, dat de dynamische gevolgen van een wijziging in de data eveneens de economische ontwikkeling zodanig bepalen, dat het evenwicht niet
bereikt zal worden; men denke slechts aan de economische ont-

rvikkeling in tijden van inflatie of deflatie. Het onderzoek naar
het economisch evenwicht op de lange termijn is daarom slechts
zinvol, zolang men niet te doen heeft met tijden van uitzonderlijke
inflatoire of deflatoire bewegingen.
Wij vragen ons nu af, of, en in welke mate, de uiteindelijke
inkomensverdeling bij het ene belastingstelsel afwijkt van die bij
een ander belastingsysteem, afgezien van het aanpassingsproces,
dat een wijziging van het belastingstelsel op korte termijn met zich
medebrengt.
Een micro-economische beschouwingswijze, welke de reacties van
een enkele huishouding op een belastingwijziging onderzoekt, biedt
hier geen uitkomst. Bij een dergelijke beschouwingswijze gaat men
immers uit van de ongeoorloofde „ceteris paribus"-veronderstelling, dat de vraag naar goederen en het aanbod van productiefactoren voor een enkele huishouding gegeven zijn. De vraag naar
' goederen en het aanbod van productiefactoren kan echter juist
tengevolge van de wijziging in het belastingstelsel veranderen via

de invloed van een dergelijke wijziging op de verdeling en de
besteding van het nationale inkomen.
Kan de macro-economie een antwoord geven op dit probleem 7
Ons inziens is het vraagstuk voor meerdere oplossingen vatbaar,
al naar gelang van de opvattingen, welke men huldigt, over de
inkomensverdeling. Wel kan men trachten het probleem door
middel van macro-economische begrippen iets scherper te stellen,
waardoor men de verschillende mogelijkheden beter ziet. Op zichzelf is dit buitengewoon interessant, daar aldus de onderlinge
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interdependenties van de diverse grootheden, welke in de beschouwing moeten worden betrokken, gemakkelijker te begrijpen zijn.
In hoofdstuk I werden de ven-dillende bslastingpc2erten globaal
ingedeeld in drie categorielinI_namelijk:
1. _ le-belastingen op loontrekkers (grotendeels loonbelasting)

2. de belastingen op on-dernemers (grotendeels winst-, inkomstenen vermogensbejitingen)
3. de zogenaamde kostprijsverhogende belastingee:._eveneens aangetoond, dat-de totale_1118 924jsso-m
van het product van de bedrijven is o ge uwduit verschijlende

Daafbi-vcrd

-

componenten, namelijk:

I.

la. de loonsom ni aftrek van de belastingen op loontrekkers
b. de belastingen op loontrekkers

ondernemersinkomen nA aftrek van ondernemersbelastingen
b. de belastingen op ondernemers
3. de kostprijsverhogende belastingen:

2a. het

Dit product wordt tegen de geldende marktprijzen opgenomen,
wanneer de loontrekkers hun gehele beschikbare inkomen besteden, de ondernemers naast hun eigen besparingen ook nog een

gedeelte van de collectieve besparingen besteden voor investeringsdoeleinden en de overheid de rest van de collectieve besparingen
en de belastingen weer volledig uitgeeft.
Gevraagd wordt dus, hoe de verhoudingen van de bovengenoemde componenten van het product zich zullen wijzigen bij een verandering van de respectievelijke belastingtarieven.

_Nenen wij allereerst een verschuiving van de druk van de
loon- naar de ondernemersbelasting met behoud van dezelfde
belastingopbrengst onder de loupe, bij een constant blijvend tarief
van de kostprijsverhogende belastingen en bij een evenwichtige
uitgavenpolitiek van de overheid (dit laatste wil dus zeggen, dat
de overheid haar gehele belastingopbrengst plus het deel der
collectieve besparingen, dat niet door de bedrijven wordt opgenomen, weer uitgeeft).
In beginsel zijn er twee extreme mogelijkheden:
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1'. De verhouding tussen het inkomen van de loontrekkers en dat
van de ondernemers v66r aftrek van de belastingen__blijft _. '
dezelfde.

2'.De verhouding

tussen het beschikbare inko nen (1'EL-l,yfrdiende" inkomen nit aftrek van belastingen) van -fle lcp-91733-k--_.
kers en dat van de ondernemers blijft dezelfde.

In het eerste geval heeft de overheid de uiteindelijke verdeling
van het nationale inkomen in de hand; in het tweede geval heeft
zij geen enkele invloed op de inkomensverdeling.
In het eerste geval blijft de verhouding van prijssom tot loonsom
dezelfde, nadat de productie zich heeft aangepast aan de gewijzigde
inkomensbesteding. (Deze laatste verandert immers wanneer het
beschikbare inkomen der diverse inkomensklassen wordt gewijzigd.)

In het tweede geval blijft de verhouding van prijssom tot loonsom niet dezelfde, doch de besteding van het nationale inkomen
wordt niet beinvloed. (Ook hier zien wij weer af van eventuele
psychologische nevengevolgen van een nominale loon- en prijsbeweging!)
.Hoe in feite de ondernemers hun prijzen op den duur zullen
vaststellen bij een gegeven nominale loonvoet en bij een gegeven
belastingstelsel kan op verschillende wijze worden
beredeneerd.

Op grond van de grensproductiviteitstheorie kan men de volgende
oplossing geven. ren wijziging van de tarieven der winstbelastingen
heeft geen invloed op het grensproduct van de arbeid, daar volgens
deze theorie de laatste arbeider niets bijdraagt tot de winst van de
onderneming. Het loonniveau blijft bepaald door de marginale
productiviteit van de arbeid; de verhouding tussen het inkomen
van de loontrekkers en dat van de ondernemers v66r aftrek van
belastingen wordt derhalve niet veranderd door een verschuiving
van de desbetreffende belastingtarieven. De verhouding loonsom
tot prijssom blijft weliswaar dezelfde, doch de beschikbare inkomens van de beide inkomensgroepen blijven niet gelijk bij de
genoemde wijziging van het belastingstelsel.
De overheid zou volgens deze theorie er in slagen door middel
van haar belastingpolitiek een gedeelte van het inkomen van de
ene klasse over te hevelen naar het inkomen van de andere klasse;
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zij zou dus de uiteindelijke inkomensverdeling in de hand hebben.
Een wijziging in de inkomensverdeling moet op den duur een
wijzigiog in de inkomensbesteding teweeg brengen. Indien nien
bijvoorbeeld de belastingtarieven op het looninkomen verlaagt en
tegelijkertijd de belastingtarieven op het ondernemersinkomen
verhoogt, dan moet volgens onze gedachtengang op den duur de
consumptie zich uitbreiden ten nadele van de investeringen. De
loontrekkers consumeren immers grotendeels hun meer-inkomen,
terwijl de onderneniers hun verminderd inkomen grotendeels ten
laste van hun besparingen en daarmede ten laste van de investeringen brengen.
De vraag naar geen-risico-nemend kapitaal zal pari passu met de
vermindering van het ondernemersinkomen afnemen, terwijl van
de andere kant het aanbod van collectieve besparingen van de
loontrekkers bij een gelijkgebleven loonsom (v66r aftrek van
belastingen) zeker niet zal afnemen. Integendeel, al zullen de
verplichte premiebetalingen constant blijven bij een ongewijzigde
loonsom, de vrijwillige verzekeringen kunnen zelfs nog iets toenemen bij een verhoging van het beschikbare inkomen van de
loontrekkers..Xan_de- -deflatojrf_,g 01 n yan-_efn-_penemellde
discrepantie tussen aanbod van- en vraag naar geen-risico-nelp-e-nd
kapitaal hebben wij evenwel afgezien door te stellen, dat de overheid bereld is het gehele overschot van collectieve besparingen op te
nemen. Dit betekent in feite. dat de tekorten in engere zin van de
overheid zullen moeten toenemen ingeval van een verhoogde
belastingdruk op de ondernemersinkomens, voorzover dientengevolge de vraag naar geen-risico-nemend kapitaal, door de onder-.
nemingen uitgeoefgnd,_zal afnemEn.

\/
1

,

Op grond van de grensproductiviteitstheorie over de inkomensverdeling en op basis van onze gedachtengang over de inkomens-

besteding kan derhalve worden geconcludeerd, dat een verschuide belastingdruk van de loontrekkers naar de ondernemers de investeringen van de particuliere sector zal benadelen
) ving van
ten gunste van de consumptie van de particuliere sector.
Tenslotte kan nog de vraag worden gesteld, in welke richting de
i extra-overheids-ontvangsten (= het extra overschot van de collec3 tieve besparingen) door de overheid zullen worden besteed. Komen \
de extra:11iEgiyeB- _van de overheid ten_g!inste-vall de lagere inkomensklassen, dan is de situatie duidelijk. De- consumptie van de
loontrekkers wordt dan niet alleen_gestim-uleFrd via een verlaging

/L
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van de loonbelasting, maar ook via een verhoging van de door de
overheid aan hen overgedragen inkomens.
Van de andere kant wordt de investeringsbedriivigheid niet
alleen geremd voor een bedr g preliik_aa-n de_Ifferopbrellgst_yan
- ../
de ondernemersbelastingen. maar_ovk voor dat .ge-deelte van het
A
'5rQnderde investeringsvolume, dat anders door middei van
leningen Ji de pensio-en- en verzekeringf6ndie --Qou w6;I16-n- ge-_
/
financierd.
.Het is echter 091.-m 01elfils. dat de overheid haar meer-inkomen
besteedt voor investeringsdoeleinden in overheidsbedrijve.. In dat
geval is de vermindering van het investeringsvolume op den duur
gelijk aan de vermindering van de ondernemersbesparingen tengevolge van de verhoogde belastingdruk op het ondernemersinkomen. De consumptie van de loontrekkers neemt dan slechts toe ,
met een bedrag ten hoogste gelijk aan de belastingverlichting op
het looninkomen.
Tenslotte kan de overheid haar meer-ontvangsten nog gebruiken
voor de uitbreiding van de collectieve behoeftenvoorziening in
engere zin, waarvan de secundaire gevolgen niet zonder meer
duidelijk zijn.
Hoe dit ook zij, op grond van de grensproductiviteitstheorie
komt Inell tot de conclusie, dat de overheid een grote invloed A
heeft op de uiteindelijke inkomensverdeling. Verder redenerend
op basis van de hier gehuldigde theorie van de inkomensbesteding
welke overigens grotendeels klassiek is -, komt men tot de
gevolgtrekking, dat de overheid via haar belastingpolitiek de
besteding van het nationale inkomen over investeringsrespectie- .
velijk consumptiedoeleinden mede kan bepalen.
Onze min of meer „klassieke" stellingen worden echter gedeeltelijk omvergeworpen. wanneer men de grensproductiviteitstheorie
laat vallen. Indien men van mening is, dat de ondernemers bij hun
prijsvaststelling niet met hun marginale kosten rekenen, maar met
de gemiddelde „normale" kosten en winstmarges van de „representatieve" onderneming 1), wordt de oplossing van het vraagstuk
geheel anders. Men kan thans niet meer bij voorbaat zeggin._dat----

1) De „representatieve" onderneminf is b.v. die onderneming, welke op
_papie-r door-de- divg·s _yaj- en_bedfufsgroepen wordt geconstrueerd.--HSe
meer het bedrijfsleven zal worden georganiseerd,-Herie meer invloeiFzullen
de calculatieschema's van de „representatieve" onderneming de prijspolitiek
van de ondernemers beinvloeden.
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een verhoging van de winstbelastingen niet zal worden door- gecalculeerd in de prilzeR. Het is immers in deze gedachtengang
logisch, dat de ondernemers met de gemiddelde netto-winstmarge
(de winstmarge nA aftrek van winstbelastingen) calculeren in
plaats van met de gemiddelde bruto-winstmarge. De ondernemers
wensen op den duur een bepaald netto-inkomen als beloning voor
liet aanvaarden van risico's. De prijzen zullen derhalve in het
meest extreme geval, bij een gegeven loonvoet, zodanig worden
vastgesteld, dat het uiteindelijk beschikbaar inkomen van de
ondernemers hetzelfde blijft, ondanks een verhoging van de inkomsten- en winstbelastingen. In dat geval zal de verhoudiiig
tussen het beschikbare inkomen van de loontrekkers en dat van de
ondernemers niet worden gewijzigd. De overheid zou dus op grond
van de hier gehuldigde hypothesen, kortheidshalve „normalewinst"-theorie te noemen, via haar belastingpolitiek in het meest
extreme geval geen enkele invloed hebben op de uiteindelijke
inkomensverdeling en daarmede op de inkomensbesteding.

i.

J

Op de problemen rond de verschuiving van de belastingdrirk
binnen de twee genoemde inkomensgroepen kunnen wij in het
kader van deze studie niet verder ingaan·_Ter voorkeming van
misverstand zii er hier echter op gewezen, dat de overheid waarschijnlijk veeubeter in staat is een liEA)erdeling van-de- inkomens

van loontrekkers respectievelijk van ondernemers binnen dez,
inkomensgroepen tot stand te brengen dan het inkomen pan de
ene groep over te hevelen naar het inkomen van de andere groep.
De betekenis van een herverdeling der inkomens verschilt in het
ene geval immers geheel van die in het andere geval. Een herverdeling van de inkomens binnen de groep der loontrekkers
heeft, behoudens het effect op de arbeidsproductiviteit van de
aldus gewijzigde belastingprogressie, weinig invloed op de totale
inkomensbesteding 1). Eveneens lieeft een herverdeling van de
inkomens binnen de groep van de ondernemers, belioudens het
effect van de aldus gewijzigde belastingprogressie op de efficiency,
weinig invloed op de totale inkomensbesteding 1).

1) . Tenminste bij een constante marginale spaarquote binnen de diverse inkom-ensklassen. Voor de twee genoemde essentieel van elkair- i,e6aliII6ildf
inkomensgroepen is de veronderstelling van een-eohsfink- ifiargue 195paar$u te waarschijnlijk. Iroor de volkshuishouding- -air geheel,- dus '-15ekle--iffKomensgroepen tezamen ge,Yanlen, is- le hypothese-varrEEn- ED=NI 13 TE .:t» _
spaarquote. zgals wad betoogd, onwaarscliij iIijl -

OVERHEID, INKOMENSVERDELINGEN -BESTEt)ING 95
.-I
Het vraagstuk van de overdracht van de belastingen speelt eerst
een rol, wanneer men zich afvraagt, hoe de verdeling van het
nationale inkomen tussen de loontrekkers enerzijds en de ondernemers anderzijds tot stand komt.
Over de betekenis van een verschuiving van de druk der winst- en
-5
inkomstenbelastingen naar die van de kostprdsverhogende belastingen is minder meningsverschil. Zowel de aanhangers van de
grensproductiviteitstheorie als de volgelingen van de „normalewinst"-theorie komen min of meer tot dezelfde conclusie, namelijk
dat de kostprijsverhogende belastingen op den duur worden afgewenteld op de consument 1). Er blijft echter nog een nuanceverschil tussen de beide opvattingen.
Redenerend vglgens de gedachtengang-van-de-grenspLoductiviteitstheorie moet men concluderen, dat een -verSogin_vanhet--- '
tarief der kostprijsvg,hogende be»tinger-hel ngtogrensproduct
van de arbeid vermindert met liet bedrag van-de meer-belasting,
welke over dat grensproduct verschulfligd is. Op den duur zullen
de ondernemers bij een gegeven loonvoet hun prijzen dienovereenkomstig verhogen.
Dit behoeft nog geen vermindering van de totale consumptieve
besteding te betekenen. Wanneer het gaat om een verschuiving I
-'
van de druk der belastingen op het looninhomen naar de druk van
de hostprijsverhogende belastingen, met behoud van dezelfde totale
belastingopbrengst, kan de consumptie van de loontrekkers zicli
zelfs nog uitbreiden. Dit is met name het geval, wanneer ook de f
investeringsgoederen aan een (verhoogde) kostprijsverhogende
belasting worden onderworpen. Indien men namelijk blijft stellen,
dat de consumptie van de ondernemers grotendeels stabiel zal c
blijven, dan zal een dergelijke wijziging van het belastingsysteem
veeleer de vraag naar investeringsgoederen dan de totale vraag
naar consumptiegoederen beperken.
De aanhangers van de normale winsttheorie kunnen hiertegen , 11 -in brengen, dat de ondern6Iners bij de vaststelling van _hun-noi- 1
male winstmarge op den duur zodanig rekening zullen houden met S
de prijsstijging zowel van de consumptie- als van de investeringsgoederen, dat hun reele inkomen zowel voor consumptie- als voor
,

en micro-economisch bezien heeft een verhoging van de
kostprijsverhogende belastingen voor iedere goederensoort andere gevolgen.
De samenstelling van dc producten zal ook duurzaam worden gewijzigd.

1) Op korte termijn

.
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investeringsdoeleinden hetzelfde blijft. In dat geval zou de hier
bedoelde verschuiving vande belasiingdruk geen enkele invloed
hebben op de macro-economische inkomensbesteding (afgezien van
de secundaire gevolgen van een vermindering der progressie bij de
loonbelasting, dit meestal gepaard gaat met een vermindering van
het gemiddelde tarief en afgezien van de gewijzigde samenstelling
van het consumptiegoederenpakket).
Tot enigszins van elkaar afwijkende standpunten, komt men
de ondernemersbelastingen
naar de
wanneer
men
een
verschuiving
van
kostprijsverhogende belastingen beschouwt, .enerzijds op
grond van de grensproductiviteitstheorie, anderzijds op grdnd -van

)

de „normale-winst"-theorie.
De aanhangers van de laatste theorie zullen wederom de gevolg17
duur niets verandert in de uiteinde» trekking maken, dat op den
lijke inkomensverdeling en daarmede in de inkomensbesteding.
De aanhangers van de grensproductiviteitstheorie blijven op hun
'standpunt staan, dat de kostprijsverhogende belastingen het grens,-- product van de arbeid beinvloeden, de winstbelastingen daarentegen niet. De prijzen zullen bijvoorbeeld niet dalen tengevolge
van een verlaging der winstbelastingen, zoals de aanhangers van
de „normale-winst"-theorie zullen menen, daarentegen komen
beide theorieen tot het resultaat, dat de kostprijsverhogende belastingen wel zullen worden afgewenteld op de consument. _Qp.
basis van de grensproductiviteitstheorie komt men derhalve tot .de
conclusie, dat in dit geval niet alles bij hetoudk, bljift,- maar- dat
op den duur de ondernemerswinsten en daarmede de invelteringE-nzullen stijggl ten _toste_van_fen cons-ulilflffyf_ best ®1Lvan het
- ----- - -,inationale inkomen.

\

1

Een samenvattend overzicht van de mogelijke gevolgen van een
verandering der respectieve belastingtarieven op de inkomensverdeling en -besteding wordt gegeven in tabel 5. Na het bovenstaande
behoeft deze geen nadere toelichting.
kan worden, dat de betekenis van een manipulatie der belastingtarieven voor de uiteindelijke inkomensverdeling
misschien wordt overschat, wanneer men zich uitsluitend op de
Geconcludeerd
grensproductiviteitstheorie baseert. Het standpunt van de „normalewinst"-theorie, dat aan de overheid geen enkele invloed op de
inkomensverdeling toekent, is echter in het licht van de beschikbare cijfers (zie hoofdstuk V) vooralsnog hoogst onwaarschijnlijk.
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_N met al dwingt

de

practijk van de loQI}- en prijcpnlitipk in .

_tijden van volle werkgelegenheid tQ!33 conclusie. dat- de_overhdd
slechts in geringe mate in _stajl is het reele inkomen van._de arbeiders en daarmede het grootste- gedeelte *r nationale._consumptie te belaxloeden. Evenals de ondernemers in tijden van
volle werkgelegenRid in staat geaclit kunnen worden hun reele
inkomen- op een door hen wenselijk geacht niveau vast te stellen
via hun' prijspolitiek, evenzo blijken de arbeiders in staat te zijn
hun eenmaal verkregen reele inkomen te kunnen handhaven via
de vakverenigingen. Slechts op de Jange
de_
van
duurmachtspolitiek
en op geleidelijke
wijze kan de overheid onder deze omstandigheden enige invlodd uitoefenen op de vdrdeling van een
via een stijgdde arbeidsproductiviteit toenemend nationaal inkomen.
Uit het bovenstaande volgt eveneens, dat een verschuiving van
de nationale besteding van_.deprivate--s-ectf)r _naar_flL.Ru121ieli sectorvia een verhoging van de algemene belastingdruk en van -de
reele overheidsuitgaven uiterst moeilijk is door te voerig· Een
dergelijke politiek lokt in tijden van volle werkgelegenheid ongetwijfeld inflatoire tendenties uit, ook al zou de overheidsrekening
van meer-uitgaven en meer-ontvangsten sluiten. De ondernemers
zullen op een verhoging van de belastingen reageren met prijsverhoging, waarna de loontrekkers op hun beurt op loonsverho- ---

ging zullen aandringen. Slechts een toenemillgyan het nationale
inkomen tengevolge van een stijgende arbeids oduytiviieit Aide
overheid eventueel v86r publieke doeleinden- -gE»LJ9n.
Het omgekeerde, - namelijk een verlaging van de reele overheidsuitgaven en een verlaging van de algemene belastingdruk is, althans in theorie, veel gemakkelijker door te voeren. In de
praktijk rijzen ook hier talloze moeilijkheden.
Wellicht ten overvloede zij er op gewezen, dat wij veronderstelden, dat een politiek van volle werkgelegenheid door de overheid
wordt aanvaard en dat een politiek van volledige loon- en prijscontr6le als practisch onmogelijk wordt afgewezen.
Onze conclusies gelden bovendien slechts voor een bepaalde
maatschappijstructuur, namelijk voor een maatschappij, waarin
de investeringsbedrijvigheid in handen is van het particuliere
initiatief. Het particuliere initiatief ten aanzien van de investeringsbedrijvigheid vereist privaateigendom van productiemiddelen.
Zonder garantie voor een gedeeltelijke interne financiering zullen
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de ondernemers in de huidige maatschappij zeker niet tot investeren overgaan.

Hierbi_mole eraan worden heriOnerd,_fl.ateen uitbreiding yan.
de kapita-algoederenvoorraad niet alleen een conditie voor_ de _
toekomstige werkllegenheid (widening of capital) is, maar ook
mede-oorzaak van een stijgende arbeidsproductiviteit (deepening
of capital) kan-zijn. Een belastingpolitiek, welke de ondernemersinkomens sauveert en daarmede de investeringsbedrijvigheid stimuleert ten nadele van de consumptie van de arbeiders in het
heden, bevordert de omvang van het nationale inkomen in de toekomst en daarmede de economische vooruitgang van alle klassen.
_Wij bandhavenderhalve de klassieke stelling, dat.d-e overheid,
wanneer zij de economische vooruitgang wil bevorderen, zo weinig
mogelijk de ondernemersinkomens moet aantasten, hierbij aantekenend, dat dit misschien niet zo gemakkelijk gaat als de klas--

sieken dachtep..

De overheid kan echter ook, zij het dan zeer geleidelijk, de
investeringen zelf ter hand nemen. In dat geval behoeft men terwille van een hoog investeringsvolume de ondernemersinkomens
niet te sauveren.

Er schijnt momenteel geen andere keuze: toeneming van de
privaateigendom tengevolge van een min of meer eenzijdige accumulatie van het bezit bij de ondernemersklasse; ofwel toeneming
van de collectieve eigendom bij een meer inkomens-nivellerend
belastingstelsel; ofivel geen toeneming van de publieke noch van
de private eigendom tengevolge van een inkomens-nivellerend
belastingstelsel, dat wil zeggen geen economische vooruitgang!
De wensen met betrekking tot een hoog inves gj,ngsv013-me, het

Articuliere initlidef bi] de investeringib-e-drijvigheid, en een
reclitvaardige inkomensverdeling kunnen niet alle drie tegelijker-

44 wordenvervldd!-_- - .

HOOFDSTUK V

ENKELEQUANTITATIEVEGEGEVENS
OVER DE BETREKKINGEN TUSSEN
OVERHEIDSHUISHOUDINGEN
VOLKSHUISHOUDING

§ 1 - Inleiding

Wij hebben ons tot taak gesteld de invloed op lange termijn van
de overheidshuishouding op de omvang, de verdeling en de besteding van het nationale inkomen globaal te onderzoeken. De
toetsing van de desbetreffende theorie aan de feiten stuit daarbij
op grote moeilijkheden bij gebrek aan statistisch materiaal. Voor
een duidelijke onderscheiding van de bedoelde invloed van de
overheid op de volkshuishouding zouden wij een overzicht moeten

hebben van tenminste twee voldoende lange perioden, in welke
de betekenis van de overheidshuishouding kennelijk verschillend
was.

Zo ver is men weliswaar nog niet, doch reeds thans kan, met het
nodige voorbehoud, een globaal overzicht worden gegeven over de
situatie van de Nederlandse volkshuishouding tussen de twee
wereldoorlogen. Bovendien beschikken wij over de eerste nationale
budgets van Nederland nh de tweede wereldoorlog.
De betrekkingen tussen overheid en volkshuishouding liggen
thans kennelijk anders dan v66r de oorlog. Weliswaar leven wij

momenteel nog in een uitzonderlijke herstelperiode, zodat men
voorzichtig moet zijn met zijn conclusies bij een vergelijking van
v66r-oorlogse met overeenkomstige nii-oorlogse gegevens. Bovendien
zijn onze gegevens nog niet definitief. De recente nationale budgets
zijn namelijk enerzijds nog niet nagecalculeerd; zij geven nog
slechts plannen en prognoses weer. Anderzijds zijn de v66roorlogse
gegevens nog niet volledig. Voor de bepaling van een globaalquantitatieve gedachtengang zijn de beschikbare cijfers echter zeer
goed bruikbaar.

I.
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_Met=jet ng-dige_ voor-behoud_ wordt in het onderstaande een
poging gedaan de v66r-gorlgEF..U acro-economische structuur van
Nederland met de ni-oorloge_ tg vergeliiken, pefiaal met het 001
-Lop-de..5etekenis van de overheidshuishouding voor de -yolkshuishouding. Een en ander zal in macro-economische grootheden
worden uitgedrukt, zoals deze in hoofdstuk I werden gedefinieerd
en gesystematiseerd.

§ 2 - Een vergelijkend overzicht van de nationate boekhouding
gemiddeld over de conjunctuurcyclus 1924 t m 1936 met het
nationaal budget 1949 voor Nedertand
Ter verkrijging van een zo goed mogelijke v66r-oorlogse basis,
waarmede de Nederlandse volkshuishouding van na de tweede
wereldoorlog kan worden vergeleken, werden de gemiddelden
berekend van de desbetreffende jaarcijfers over de conjunctuurcyclus 1924 t/m 1936. Deze werden vergeleken met de overeenkomstige begrotingscijfers voor het jaar 1949. Voor een nadere
orientatie in het gebruikte bronnenmateriaal zij verwezen naar
bijlage II.
De splitsing van de rekening gezinshuishoudingen over de groep

van de loon-, pensioen- en steuntrekkers en de groep ondernemers
is voor onze verantwoording en kan als volgt worden beredeneerd:
De primaire verdeling van het nationaal inkomen over de twee
genoemde groepen is bekend. Onbekend is de verdeling van de
belastingen en de premiebetalingen. Aan de hand van de beschikbare gegevens kan men evenwel een en ander globaal schatten.
Uit de onderzoekingen van ir. Vos in zijn boek „Enige onderzoekingen over de kwantitatieve betrekkingen tussen overheidsfinancien en volkshuishouding" blijkt, dat de lagere inkomenstrekkers v66r de oorlog relatief weinig hebben bijgedragen in de
totale belastingopbrengst van de gezinshuishoudingen. Wij schatten dit getal op 4 % van het totale inkomen van de loon-, pensioen- en steuntrekkers, dit is op ongeveer 110 mln gld.
Voor het jaar 1949 kan men de hierbedoelde belastingopbrengst
gelijk stellen aan de opbrengst van de loonbelasting plus een gedeelte van de personele belasting en een relatief gering gedeelte
van de inkomstenbelasting 1). Wij schatten het desbetreffende
D Inkomstenbelasting moeten vnl. betalen de loontrekkers. welke meer dan
3 15.000 per jaar verdienen. De salarissen van de directeuren der n.v.'s zijn
gemakshalve onder de totale loonsom begrepen.
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bedrag op ruim 600 mln gld., dit is gemiddeld bijna 8 % van
het inkomen van de loon-, pensioen- en steuntrekkers.
De premies voor pensioen- en verzekeringfondsen worden grotendeels uit het looninkomen betaald. Weliswaar komt een groot
gedeelte daarvan rechtstreeks ten laste van de werkgevers; daar
evenwel het looninkomen ruim werd gedefinieerd, dat wil zeggen
inclusief de sociale lasten betaald door de werkgevers, moeten de
desbetreffende premies ook ten laste van de rekening der loontrekkers worden gebracht. Wanneer men hiermede rekening houdt,
moet men concluderen dat de zelfstandigen slechts een relatief
gering bedrag - naar onze schatting slechts circa 20 % - van de
totale netto-premiebetalingen opbrengen.
Indien men tenslotte een veronderstelling maakt over de ver-

deling van de individuele gezinsbesparingen over de twee genoemde inkomensgroepen, dan kan men eveneens de verdeling
van het gezinsverbruik over deze groepen bepalen. Naar ons gevoelen is zowel v66r als ni de oorlog relatief weinig door de groep
van de loon-, pensioen- en steuntrekkers, als geheel, bespaard, zodat
wij de gezinsbesparingen geheel aan de ondernemers toerekenen.
In tabel 6 is het resultaat van onze berekeningen weergegeven.
De groepering van het cijfermateriaal behoeft na onze uiteenzettingen, neergelegd in hoofdstuk I, geen nadere uitleg.
Daar speciaal de onderlinge verhoudingen van waardebedragen
voor ons onderzoek van belang zijn, werd er van afgezien de
volume- en prijsindices in de tabel op te nemen. Voor een beoordeling van de reele ontwikkeling van de Nederlandse volkshuis-

houding sinds de tweede wereldoorlog zijn deze indexcijfers onmisbaar. Pro memorie moge hier warden volstaan met enkele
sterk afgeronde indices voor 1949 (basis 1924/36 - 100) :
niveau van de beroepsbevolking
niveau arbeidsproductiviteit
prijsniveau consumptiegoederen
prijsniveau investeringsgoederen

bijna
bijna
bijna
bijna

125

100

200
300

Ter verkrijging van een zo goed mogelijk beeld van de (wijziging in de) onderlinge verhouding der waardebedragen zijn deze
in tabel 6 tevens uitgedrukt in % vah het nationaal inkomen
verdiend in bedrijven.
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§ 3 - De voornaamste wijzigingen in de directe en indirecte retaties tussen de publieke en private sector sinds de tweede wereldoorlog.

Het inkomen- en uitgavenniveau van de Nederlandse overheidshuishouding
Over het algemeen is het genoegzaam bekend, dat zowel de druk
van de verschillende belastingsoorten, als de omvang van de
diverse uitgavencategorieen van de overheid nh de tweede wereldoorlog sterk zijn toegenomen. In rekening no. 2 van tabel 6 is een
en ander nog eens op de meest eenvoudige Ivijze iveergegeven.
Hierbij kan het volgende worden aangetekend:
De gemiddelde belastingdruk is verdubbeld; hij bedraagt momenteel bijna 33 % van het nationaal inkomen verdiend in bedrijven, tegenover v66r de oorlog slechts cira 16 %. Voor de
hogere inkomenstrekkers (de ondernemers) is de directe belastingdruk kennelijk nieer gestegen dan voor de loontrekkers, nan]elijk
van 1 1% van het ondernemersinkomen naar ruim 26 %, respectievelijk van 4 % van het looninkomen naar 8 %. Dit wijst er op,
dat de gezins- en winstbelastingen, ook in totaal gezien, aanzienlijk
meer progressief zijn dan v66r de oorlog. Bij een nominale inkomensstijging (bijvoorbeeld in geval van een devaluatie) mag
men bij de huidige progressie zeker met een meeropbrengst der
gezins- en winstbelastingen rekenen gelijk aan het dubbele van
het gemiddelde belastingtarief maal het meerinkomen, dit is ongeveer 32 % van het meerinkomen verdiend in bedrijven.
Frappant is eveneens de sterk toegenomen druk van de kostprijsverhogende belastingen met name van ruim 7 % naar ruim
16 % van het nationaal inkomen verdiend in bedrijven. Hoewel
de opbrengst van de accijnzen, welke naar een hoeveelheidsgrondslag worden geheven, bij een nominale inkomensstijging niet zal
toenemen, mag men venvachten dat bijvoorbeeld de omzetbelasting, welke volgens een cascadestelsel wordt geheven, meer zal
opbrengen dan de prijsindex van het nationaal inkomen zal
A.

suggereren.

Al met al mag men wel concluderen, dat de overheid ingeval
van een nominale inkomensstijging bijna de helft van het meerinkomen der volkshuishouding voor zich zal opeisen. Men realisere
zich wat dit betekent: een algemene loon- en prijsstijging van
bijvoorbeeld 10 % - dat betekent een stijging van het nationaal
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inkomen met circa f 1,5 milliard - zal zonder een onmiddellijke
belastingherziening aan de overheid een meeropbrengst van de
belastingen verschaffen van f 750 millioen! Daartegenover behoeft
men niet te verwachten, dat de overheidsuitgaven in een zodanig
geval in dezelfde mate zullen toenemen. Talrijke grote posten op
de begroting van uitgaven zijn namelijk onafhankelijk van het
dienst van de nationale
prijsniveau. Men denke slechts aan de vaste
schuld!
Ook wat de overheidsuitgaven betreft is een sterke groei te conde sociale
stateren. Duidelijk spreken uit de tabel de toeneming van
en
ns
inkome
aan
bijdragen
gezinnen (overgedragen
voorzieningen
aan sociale fondsen) en de subsidies aan bedrijven (op voedingsmiddelen en kolen) . Deze laatste post is evenwel als tijdelijk te
beschouwen.
Eveneens opvallend is de toeneming van de loonsom en van de
materiele uitgaven bij de overheidshuishouding. Voor verreweg
het grootste gedeelte is deze stijging te wijten aan de uitbreiding
van ons militaire apparaat. Zoals het zich thans laat aanzien, is de
deze uitgaven in belangrijke
nA-oorlogse maatschappij niet in staat
ns
veel geringere) uitbreidiIig
(overige
de
mate te reduceren. Ook
van het
(inclusief onderwijs) dient ons inziens

burgerlijk apparaat
grotendeels als structureel te worden beschouwd. De taak van de
overheid is nu eenmaal zodanig gewijzigd dat men niet mag hopen
op een terugkeer van de v66r-oorlogse omvang van het ambtenarencorps (in de meest ruime zin van het woord).
Opmerkelijk is, dat de inkomsten veel meer zijn gestegen dan de
en ander heeft ook voor de overlopende overheidsuitgaven. Een
heidsinstanties een onverwacht verloop gehad. Men vergelijke eens
de oorspronkelijke raming van de belastingopbrengsten in de
laatste jaren met de gerealiseerde
ontwerp-middelenwetten van de
men rekening houdt met een
belastingopbrengsten ! Ook wanneer
relatief niet eens zo belangrijke inhaal van belastingachterstand
welke trouwens eveneens telkens werd onderschat - komt men
de
tot ontstellende verschillen tussen raming en realisatie over
-

afgelopen jaren.

De kapitaaluitgaven van de overheid in de

meest

ruime zin 1)

welke in de officiele rekeningen als zodanig
1) Behalve de kapitaaluitgaven,
worden aangemerkt, begrijpen wij hieronder eveneens het grootonderhoud en
fonds perdu, welke in de officiele rekeningen op de
de kapitaalverstrekkingen h
Gewone of' Buitengewone Dienst I worden geboekt.
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zijn relatief het meest toegenomen. Daaronder namen de oorlogsschadevergoedingen aan bedrijven circa f 350 millioen, de kapitaalverstrekkingen aan de overheidsbedrijven circa f 400 millioen, de
rechtstreekse woningbouwfinanciering (grof geschat op f 250
millioen) en de militaire investeringen (circa f 200 millioen) wei

de voornaamste plaats in. Een aantal
posten, met name de oorlogsschadevergoedingen, draagt hierbij een aflopend karakter. Op den
duur zullen de kapitaaluitgaven van de overheid weer een meer

v66r-oorlogs niveau kunnen bereiken, althans zonder ingrijpende
wijzigingen in de huidige maatschappijstructuur.
Een globale analyse van het overheidsbudget 1949 leidt tot de
conclusie, dat men zich er niet over behoeft te verwonderen, wanneer in de nabije toekomst het totale kastekort van de overheid in
engere zin (= saldo van de kapitaaluitgaven en -inkomsten exclusief aflossingen, minus het overschot op de lopende rekening v66r
aftrek van afschrijvingen 1) ) veel geringer zal zijn dan men thans
nog veelal verwacht. Ook in de afgelopen jaren werd het begrotingstekort sterk overschat. In ieder geval was het totale overheidstekort (exclusief de baten uit vermogensheffingen en inhalen van
belastingachterstand) in 1949 relatief geringer dan gemiddeld v66r
de oorlog: respectievelijk 3,4%
en 4,5% van het nationaal inkomen
verdiend in bedrijven.

B. De quantitatieve betekenis uan de overheid uoor de verdeling
van hit nationaal inkomen
Ook uit onze berekeningen blijkt een duidelijke verschu
iving in
de primaire verdeling van het nationaal inkomen verdiend in
bedrijven 2). De ondernemersinkomensquote van bedrijven is blijkens tabel 6 met ruim acht punten gedaald van circa 50%
naar
41%. Daartegenover is de loonquote toegenomen met ruim vier
punten van ruim 39% naar 44%. De overheid boekte nog de
meeste vooruitgang via de toegenomen druk van de kostprijs1) Het door ons gehanteerde begrip kastekort van de overheid in engere zin
wijkt af van het gangbare begrip, doordat wij de aflossingen en de credietverlening aan het buitenland buiten beschouwing Iaten.
2) Ook bij de bespreking van de inkomensverdeling is het nuttig het nationaal inkomen verdiend in bedrijven als maatstaf te nemen in plaats van het
totale nationale inkomen. De groei van het ambtenare
ncorps moet men
immers buiten beschouwing laten bij de bepaling
van de relatieve positie der
markt-partijen met betrekking tot het aandeel in het door hen voortgebrachte
product.
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verhogende belastingen van 7% naar 16%, waartegenover evenwel
een geringere ontvangst uit hoofde van deelnemingen in bedrijven
staat (circa 2 punten) ; totale vooruitgang voor de overheid: 7
punten, afgezien van de toegenomen uitgaven uit hoofde van
prijsverlagende subsidies (circa 3 punten negatief!) .
Mag men uit bovenstaande cijfers concluderen, dat de ondernemers er niet in geslaagd zijn om de kostprijsverhogende belastingen af te wentelen op de consument?
Vooralsnog lijkt ons een zodanige gevolgtrekking op zijn minst
genomen voorbarig. Hiervoor zijn de gegevens over 1949 nog te

veel beinvloed door tijdelijke factoren.
In de eerste plaats moet in dit verband genoemd worden de
prijspolitiek van de overheid. Deze heeft, zeker in bepaalde sectoren
van het economisch leven, het ondernemersinkomen aanzienlijk
gedrukt. Men denke slechts aan de huur en pachtstop, waardoor
het ondernemersinkomen van de huis- en grondeigenaren praktisch
op het vooroorlogse niveau van circa f 500 millioen werd gehandhaafd.

In de tWeede plaats speelde de geldillusie in 1949 bij de ondernemers zeker een belangrijker rol dan gemiddeld v66r de oorlog.
Het valt niet te ontkennen dat vele ondernemers (zeker de kleine)
momenteel nog niet voldoende rekening houden met de gestegen

vervangingswaarde van hun bedrijfsmiddelen. Zij rekenen, mede
onder invloed van de fiscale wetgeving, tot winst wat eigenlijk
behoorde te worden afgeschreven. Op de lange duur zullen de
ondernemers zich zeker niet meer door schijnwinsten laten bedriegen en dienovereenkomstig hun prijzen aanpassen (althans bij
een normale conjunctuur).
In de derde plaats moge eraan worden herinnerd, dat v66r de
oorlog de bedragen aan rente en winst, ontvangen uit het buitenland, een relatief veel grotere omvang hadden dan thans. Een en
ander is, zoals bekend, mede de oorzaak van onze huidige betalingsbalansmoeilijkheden.
Voorts kan er nog op worden gewezen, dat vele (kleinere) ondernemers, onder invloed van de lioge progressie der inkomstenbelasting, thans meer dan vroeger particuliere uitgaven ten laste
van hun bedrijfsrekening brengen, waardoor zowel de private
consumptie als het private inkomen der ondernemers wordt weggewerkt in de onderlinge leveringen der bedrijfshuishoudingen.
Deze komen in het onderhavige budget niet tot uitdrukking, omdat
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statiszij met elkaar zijn gesaldeerd. Dit laatste is bij gebrek aan
tische gegevens evenwel moeilijk te quantificeren.

Tenslotte dient erop te worden gewezen, dat het nationaal
budget 1949 slechts begrotingscijfers weergeeft. Hoogst waarschijnlijk heeft zowel het nationaal inkomen als de nationale consumptie
(voornamelijk van ondernemers) in 1949 hoger gelegen dan werd
verwa(lit.
thans, doch
Al met al mag men concluderen, dat misschien reeds
van
althans
zeker op den duur, de ondernemersinkomensquote
de
van
zoveel
niet
de niet-huis- en grond-eigenaren v66r-oorlogse
verhoudingen zal afwijken als veelal wordt aangenomen. De stelling van de economische theorie dat de kostprijsverhogende belastingen op de lange termijn worden afgewenteld op de consument,
kan ons inziens op grond van de beschikbare gegevens niet worden
verworpen. Indien men de bovengenoemde factoren zou mogen
quantificeren op rond f 1 milliard, dan zou men reeds de v66roorlogse ondernemersinkomensquote verkrijgen.

Het argument, dat de momente hoge w«kgelegenheid een van
de redenen is van de hoge na-oorlogse loonquote, achten wij niet
erg zwaar wegend. Integendeel juist in tijden van hoge werkgelegenheid zien de ondernemers kans met een hogere winstmarge
te calculeren. Hierdoor wordt verklaard waarom in de hausse de
loonquote lager is dan in de depressie.

C. De quantitatieve betekenis van de p.veheid voor de besteding
van het nationaat inhomen
Veel belangrijker dan de primaire verdeling is de uiteindelijke
verdeling van het nationaal inkomen; deze laatste beslist immers
over de besteding van het nationaal inkomen en daarmede over
de mate, waarin de doeleinden van een economische politiek zijn
bereikt. Aan de hand van de v66r- en nA-oorlogse spaar- en consumptiecijfers zullen wij trachten de quantitatieve betekenis van
de overheid in deze nader te analyseren.
Een vergelijking van de beschikbare gegevens over de besparingen der diverse groepen van huishoudingen biedt een verrassend
beeld: _de besparinlen_blijken 9yer -4e gehele linie te zijn toe-genomen, niet alleen absoluut maar ook in procenten van Ilet natio-

na in-k-olnEn e 6iiffin-58ai:iji-e-n)-7- --

-

.-

Waren de totale ondernemersbesparingen (op basis van een
vervangingswaardecalculatie der afschrijvingen) v66r de oorlog ge-
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middeld sleclits f 220 millioen of circa 4,3% van het nationaal

inkomen (verdiend in bedrijven), momenteel worden deze door

ons op circa f 600 millioen, dat is op ongeveer 4,670 van het
genoemde inkomen, geschat. Hierbij moet evenwel onmiddellijk

worden aangetekend, dat het gemiddelde bedrag der v66r-oorlogse
ondernemersbesparingen geen goede vergelijkingsbasis verschaft
voor het hoogconjunctuurjaar 1949. Wanneer men bedenkt, dat in
de goede vooroorlogse jaren zeker f 500 A f 600 millioen door de
ondernemers werd bespaard, dan kan men het huidige bedrag van
f 600 millioen in het liclit van het gestegen prijsniveau (voor
investeringsgoederen bijna 300 % ten opzichte van het gemiddelde
v66r de oorlog) niet overweldigend hoog noemen.
Het ligt voor de hand de gestegen belastingdruk op het ondernemersinkomen verantwoordelijk te stellen voor de relatief lage
ondernemersbesparingen in het hoogconjunctuurjaar 1949. In feite
is de situatie evenwel iets meer gecompliceerd door de (tijdelijke?)
discriminerende fiscale politiek, welke momenteel ons inziens twee
contraire werkingen op de ondernemersbesparingen uitoefent.
Enerziids remt de hoge progressiviteit van_de inkomstenbelasting , /
_ongetwiifeld de besparingen van de ondernemers.
welke niet in '
een n.v.-vorm zijn georganiseerd, anderzijdf worden de reserve- 2 \
ringen via n.v.'s door de huidige fiscale politiek sterk gestimul rd._ i \
Dat de uitkeringen aan aandeelhouders niet alleen in reele termen,
maar zelfs in absolute zin veel lager zijn dan v66r de oorlog is niet
voor twijfel vatbaar. Blijkens gegevens van het C.B.S.1) beliepen
de door n.v.'s uitgekeerde dividenden en tantidmes v66r de oorlog
gemiddeld over de conjunctuurcyclus 1924 t/m 1936 ruim f 450
millioen; in 1949 heeft de dividendbelasting slechts circa f 50
millioen opgebracht, zodat men - rekening houdend met het
slechts tot een bedrag van f 330 millioen aan
tarief ad 15%
van
dividenden
door n.v.'s zou mogen concluderen.
uitkeringen
een
Blijkens
steekproef van het C.B.S. bij 400 naamloze vennootschappen beliepen de tanti2mes in 1948 ruim 10 9 van de dividenden. Het is onwaarschijnlijk dat de uitkeringen van die n.v.'s,
welke ter voorkoming van dubbele belasting niet of niet geheel
onder de dividendbelasting vallen, zoveel hebben belopen, dat het
gemiddelde v66roorlogse bedrag in totaal zou worden bereikt.
_Drie factoren kunnen worden aangewezen als verklaringsgrond
van de sterk afgenomen uitkerip n-van Ild·Yj jn.de.eel K-plaa-1
-

1) Monograficen van

de Nederlandse

conjunctuur, 1948, nr.

7,

tabel 36.
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vallen thans de v66r de oorlog relatief hoge uitkeringen van in
het buitenlAnd_(Ned.-Indle!1 werkzame_p.y.'s_gptendeels weg; in
r) de tweede plaats zullen voornameliik de besloten n.v.'suitkeringen
_zoveeLErlogelijk voorkomen ti vermi iding.-van de relatief hoge
marginale belastingdruk der inkomstenbelasting; en in de derde
plaats heeft de (tijdelijke) dividendstop duideli» j_njnvlogl doen
geld58: Wanneer de dividendstop zal worden opgeheven, kan men
in elk geval hogere uitkeringen van open n.v.'s verwachten (ceteris

j.

paribus ! ) .

Voorts dient nog te worden opgemerkt, dat, zoals boven reeds
werd aangestipt, vele kleinere ondernemers momenteel door schijnwinsten worden bedrogen en bedragen op de reserverekening
boeken, welke eigenlijk op de afschrijvingsrekening thuis behoren.
Het statistisch materiaal laat nog niet toe zich hierover enigszins
quantitatief te orilnteren. Het is echter denkbaar, dat de hierbedoelde bedragen zo hoog zijn (zeg bijvoorbeeld in totaal f 500
millioen), dat men voor het jaar 1949 tot een bedrag van subjectieve ondernemersbesparingen (op basis van een historischekostprijs calculatie van de afschrijvingen) komt, dat niet ver afwijkt van de desbetreffende v66roorlogse hoog-conjunctuurcijfers.
Tenslotte zal de behoefte aan interne middelen voor de finan-cierjng van he.t_herstel Rrgetwijfeld de spaarneiging der bedriiven
(met name van n.v.'s) tijdelijk bevorderen. Opden duur, wanneer
de herstelperiode voorbij is en de dividendstop afges-chaft is, kan
men echter relatief lage ondernemersbesparingen venvachte-8 gndkr

-de huidige fisfaltomjlandigheden.
Men zou kunnen beweren, dat de dividendstop de ondernemersbesparingen niet bevordert, doch slechts de doorstroming van
deze besparingen naar andere rendabele bedrijven remt. Vooralsnog kunnen wij deze stelling niet onderschrijven, en wel om de
volgende reden. Uit de door het C.B.S. verzamelde gegevens volgt
dat de ondernemers v66r de oorlog gemiddeld f 220 millioen
hebben bespaard; hiervan komt voor rekening van de n.v.'s circa
f 110 millioen, zodat de overige ondernemersbesparingen ongeveer
op eenzelfde niveau hebben gelegen als de reserveringen van n.v.'s.
Wanneer men zich realiseert, dat een groot gedeelte van het
Nederlandse bedrijfsleven (inclusief boeren en kleine zelfstandigen) niet in een n.v.-vorm is georganiseerd - men denke aan de
talrijke vennootschappen onder firma enz. - dan lijkt het onwaarschijnlijk, dat de niet-n.v.'s zoveel minder hebben gereser-
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veerd dan de n.v.'s. Hieruit volgt, dat voor ondernemersbespa-

ringen uit dividenden niet veel meer kan resteren. Het beschikbare
cijfermateriaal dwingt derhalve vooralsnog tot de conclusie, dat de
JA<gigkeerde dividenden en--ta lit es. vocpr. v-efrew_53-het .grootste_
-gedeelte in de_consumptieve sfeer terecht komen. Hoe zou men
ook anders de reele achteruitgang van de ondernemersconsumptie
kunnen verklaren? Ook wanneer men rekening houdt met het
sub B van deze paragraaf gesuggereerde, dat de nA-oorlogse cijfers
over het inkomen en over de consumptie van de ondernemers
eventueel te laag zijn gecalculeerd, en voorts dat de huis- en grondeigenaren in een relatief ongunstige positie zijn gedrongen, dan
nog is de ondernemersconsumptie relatief laag. Voorlopig zien
wij weinig andere verklaringsgronden voor dit verschijnsel dan de
kennelijk, in vergelijking met v66r de oorlog, sterk gedaalde
inkomens van de aandeelhouders.
In hoofdstuk III hebben wij betoogd, dat de ondernemersbelastingen voornamelijk de besparingen drukken in plaats van de
consumptie. Wijzen de beschikbare gegevens niet juist op het
tegendeel: namelijk dat de ondernemersbesparingen
althans
subjectief gezien tamelijk onaangetast zijn gebleven, terwijl daartegenover de ondernemersconsumptie sterk is gedaaldP Hierop kan
worden geantwoord, dat in het jaar 1949 de bovengenoemde speciale factoren, waarvan wij welbewust in ons theoretisch betoog
hebben geabstraheerd, een zodanige rol hebben gespeeld dat de
situatie tijdelijk anders is. De herstelperiode en de dividendstop
zijn evenwel niet eeuwigdurend. Wanneer men op iets langere
-

-

termijn kijkt, dan kan men ons inziens nog een toeneming van de
ondernemersconsumptie verwachten ten koste van de besparingen.
Op grond van de beschikbare gegevens kan wel worden geconcludeerd, dat het meer-inkomen van de ondernemers niet tot
een zodanige meerconsumptie aanleiding heeft gegeven als veelal
wordt gedacht. Onze stelling. dat de marginale spaarquote van de
ondernemers in totaal hoog is, blijkt dus vooralsnpg niet in -tg;elspraals_met de feitgn..Eveneens kan men de stelling van_dc „BEL:--male-winst"-theorie, dat de ondernemers ir totaal in staat zouden
zijn ook de winstbelastingen volledig.af te.£chuiven op de consument, vooralsnog- nbewezen -:I ijiten.. D !Yo r z n de_ 4.ujdige
bedragen der ondernemersbesparingen-en.-co-nsumptie vesl te la.al.
Over de individuele besparingen van de loontrekkers zijn geen
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directe statistische gegevens beschikbaar. Zij zijn ons inziens zowel
v66r als nh de oorlog relatief onbelangrijk. Maar ook indien men
onze veronderstellingen dienaangaande niet geheel wil aanvaarden,
kan men onze voorgaande conclusies nauwelijks aantasten. Een
positieve besparing van de loontrekkers betekent een mindere
besparing voor de ondernemers (het totaal van de besparingen van
de particuliere sector staat immers statistisch vast) . De door ons
geschatte ontwikkelingslijn zal moeilijk door dergelijke correcties
kunnen worden gewijzigd.
Opvallend is de stijging van de consumptie van de loon-,.
pensioen- en steuntrekkers tegenover de daling. -39n _ di_endsrl

nemersconsumpti.ei_Het is dan ook niet te betwijfelen, dat de
uiteindelijke inkomensverdeling meer dan de primaire inkomensverdeling ten gunste van de loontrekkers is gewijzigd. Het
is de vraag of de arbeiders de door hen bereikte levensstandaard
nog ooit zullen opgeven. Politiek lijkt het ons vooralsnog onmogelijk de consumptie van de loontrekkers te drukken ten behoeve
van een grotere vorming van risiconemende besparingen.
Kan men met reden enige vrees koesteren over het toekomstig
gebrek aan risico-nemend kapitaal, de collectieve besparingen van
de pensioen- en verzeheringfondsen zijn reeds thans boven het v66roorlogse niveau uitgegroeid. V66r de oorlog werd gemiddeld
f 160 millioen collectief bespaard, momenteel ten minste f 460
millioen en het einde van nieuwe sociale verzekeringen is nog niet
in zicht. Men kan ook niets anders venvachten in een tijd, waarin
de sociale zekerheid zoveel opgeld doet. Niet alleen de vrijwillige
particuliere verzekeringen hebben een uitbreiding ondergaan, doch
vooral de door de overheid verplicht gestelde sociale verzekeringfondsen hebben een enorme vlucht genomen. Nieuwe sociale
verzekeringwetten zijn in voorbereiding. Via de pensioen- en verzekeringfondsen worden thans enorme, weinig risico-nemende besparingen gevormd en deze zullen in de toekomst zonder ingrijpende maatregelen nog toenemen. Het is duidelijk, dat de verhouding tussen de diverse soorten van besparingen mede onder
invloed van de fiscale politiek van de overheid scheef wordt
getrokken.

Voorlopig gaat alles nog goed, wij leven nog in een herstelperiode,
niet thans reeds verder kijken 7

maar moet men
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Het saldo van de lopende overheidsrekening 1) (v66r aftrek van
mirabile dictu - een sterke
afschrijvingen) vertoont eveneens
de
oorlog. Ook wanneer men
verbetering vergeleken met v66r
de
wil
houden
met
afschrijvingen
op de eigenlijke overrekening
heidsinvesteringen, dan nog blijft onze conclusie gehandhaafd.
Het Centraal Planbureau berekent de overheidsafschrijvingen voor
het jaar 1949 op circa f 480 millioen; stel dat deze v66r de oorlog
rechtstreekse, statistische geruini f 150 millioen bedroegen
gevens hierover zijn niet beschikbaar -, dan kan men concluderen
dat de overheidsrekening v66r de oorlog gemiddeld een klein
tekort vertoonde, terwijl momenteel circa f 700 millioen via de
overheid wordt gespaard!
In het hiernavolgende zal er nog op worden gewezen, dat de
veelbesproken en veelal overschatte financiele moeilijkheden van
onze na-oorlogse overheidshuishouding, evenals overigens van de
gehele volkshuishouding, vooral liggen in de investeringssfeer,
welke (ons inziens tijdelijk) buiten alle v66r-oorlogse proporties is
uitgegroeid. Hierbij zij er aan herinnerd, dat wij in dit verb:ind de
kapitaaluitgaven van de overheid in de meest ruime zin nemen,
daaronder begrepen de oorlogsschadevergoedingen en de subsidiering van de woningbouw, etc. In totaal beliepen deze in 1949
bruto ruim f 1,6 milliard tegenover v66r de oorlog slechts f 370
millioen.
-

-

D. _pe betehenis van de overheid voor de omvang van het nationaal inkomen
Het is niet verwonderlijk, dat de investerigsbedrijvigheid na een
_periode van verwoesting en uitgestelde vervancing een ui-Gon2erlijk hoog niveau heeft bereikt. Gemiddeld bedroegen v66r de
oorlog de bruto-investeringen ongeveer 18% van het nationaal
inkomen (verdiend in bedrijven). Voor het jaar 1949 kan dit
cijfer blijkens de ramingen van het Centraal Planbureau op het
buitengewoon hoge percentage van ruim 34% worden geraamd.
-Het beroep op de nationale middelen ten behoeve van de kapitaalgoederenvorming is bijna verdubbeld!
De verdeling van de financieringslast van deze investeringen
over de publieke en de private sector is niet zoveel gewijzigd als
1)

Exclusief grootonderhoud en kapitaalverstrekkingen

A

fon(Is perdu, welke

wij onder de kapitaaluitgaven begrijpen, dit in tegenstelling tot de bockint:swijze der officiele rekeningen. (Zie ook de noot op bladzijde 103).
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men misschien zou verwachten. Zowel v66r als nh de oorlog blijkt

bijna 40% van het bruto-investeringsvolume gefinancierd te zijn
via de overheid. De totale kapitaalbehoefte is evenwel zoveel
<groter, dat men nog steeds bii de overheid en vooral bii de bedriiven van een tekqrt aan -hapitaal kan spreken, ondanks het
hogere spaarvolume in beide sectoren, vergeleken met het gemid"delde volume v66r de oorlog.

De financiering van het overheidstekort bood in 1949 niet veel
moeilijkheden. Als tijdelijke financieringsbronnen stonden vooral
ter beschikking de bedragen uit hoofde van het inhalen van de
belastingachterstand en de vermogensheffingen en bovendien nog
een gedeelte van de buitenlandse hulp.

Iets anders is het gesteld met de financiering van de private
investeringen. De behoefte aan risico-dragend kapitaal was kennelijk in 1949 reeds groter dan de desbetreffende middelen. De
soni van de voor de ondernemingen beschikbare afschrijvingen en
besparingen (circa f 1,6 milliard + f 0,6 milliard = circa f 2,2
milliard) was kennelijk niet voldoende om de totale kapitaalbehoefte van het particuliere bedrijfsleven (ad f 2,5 milliard) te
dekken, zeker niet wanneer men nog rekening houdt met de
achterstallige belastingen en vermogensheffingen, welke moesten
warden betaald.
Het kan niet anders of het bedrijfsleven moet een aanzienlijk
bedrag vreemde middelen hebben aangetrokken met name van de
institutionele beleggers en waarschijnlijk ook nog van het buitenland. (Import op crediet of vooruitbetalingen op export!)
Een dergelijke toeneming van de vreemde middelen van het
bedrijfsleven kan uiteraard niet duurzaam zijn. De nk-oorlogse
hausse- en herstelperiode is niet onbeperkt. Hierna zullen de
actieve investeringen tot een normaal niveau terugkeren, vrijwillig
wanneer het herstel gereed is gekomen, ofwel gedwongen wanneer
de buitenlandse hulp wordt stopgezet. Over enige tijd zullen ook
de rijksbijdragen ter goedmaking van de geleden oorlogsschade
zijn uitgeput, evenals de omvangrijke investeringen der overheidsbedrijven (P.T.T., spoorwegen, mijnen, openbare nutsbedrijven
enz.), waardoor de kapitaaluitgaven van de overheid sterk zullen
verminderen. Na de periode van herstel zullen de actieve
investeringen wederom worden bepaald door de actieve ondernemersbesparingen en de „normale" uitgaven van de overheid te
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dien aanzien. Hoe lagen deze normale relaties v66r de tweede
wereldoorlogP

Uit tabel 6 blijkt duidelijk, dat de ondernemers v66r de oorlog in
totaal betrekkelijk weinig behoefte hebben gehad aan „vreemd"
kapitaal, dat wil zeggen aan kapitaal, dat niet door hun „klasse"
netto
werd gevormd. In totaal blijken hun bruto-besparingen

(.

afschrijvingen tezamen gemiddeld circa f 730
millioen) zelfs hoger geweest te zijn dan hun actieve investeringen
in liet binnenland (gemiddeld circa f 570 millioen) Gedeeltelijk
werden de ondernemersbesparingen dan ook in het buitenland
belegd, en gedeeltelijk ook in overheidspapieren.
Deze cijfers suggereren, dat het Nederlandse bedrijfsleven in
totaal gezien zelfgenoegzaam is geweest. Weliswaar is het niet voor
bestrijding vatbaar, dat ook de collectieve inkomenstrekkers, met
name de levensverzekeringmaatschappijen, enige bijdragen hebben
geleverd voor de financiering van de kapitaalgoederenvorming,
relatief belangrijk kunnen de hierbedoelde kapitaalverstrekkingen
v66r de oorlog niet geweest zijn. Verreweg het grootste gedeelte van
de private investeringen moet op de lange termijn gefinancierd
besparingen

+

.

zijn uit de ondernemersbesparingen.
Het gemiddelde investeringsvolume is v66r de oorlog niet overweldigend geweest - men spreekt veelal van een Nederlandse
achterstand in deze -; men kan echter zeker niet beweren, dat
gebrek aan kapitaal in welke vorm dan ook, een verklaringsgrond
daarvoor kan zijn. De Nederlandse ondernemer schijnt in normale
tijden, in overeenstemming met onze volksaard, eerst de kat uit de
boom te kijken, voordat hij tot investeringen overgaat, die boven
zijn eigen financiele draagkracht liggen.
Enige verandering in mentaliteit in deze ten overstaan van v66r
de oorlog kan men wel verwachten; de regels voor een gezonde,
ook bedrijfseconomisch verantwoorde, financiering zal men evenwel nooit uit het oog kunnen verliezen. Een exact macro-economisch verhoudingsgetal, dat een gezonde verhouding tussen eigen
en vreemde financieringsmiddelen aangeeft, is vooralsnog niet te
geven. In het licht van de vooroorlogse verhoudingen is echter de
uiterste waakzaamheid geboden. Het is zeer te betwijfelen of de
ondernemers ook nA de herstelperiode duurzaam bereid zullen zijn
in belangrijke mate vreemde middelen van pensioen- en verzekeringfondsen aan te trekken.
Owhcidijinan£iln 8
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Het-Brebleem van een overschot van pieen risico-nemend kapitaal
wordt dus des te actueler, naarmate de overheid haar -40 glal- .
u4gayen ziet verminderen en naarmate het bedrijfsleven wederom tot meer normale investerings- en financieringsverhoudingeBjerug- keert. Het is bij de huidige hoge marginale belastingdruk geenszins meer ondenkbaar, dat, zonder een snelle aanpassing van de
overheidshuishouding aan de ontwikkeling van de volkshuishouding, het totale overheidstekort niet meer voldoende zal Zijn om
het door ons venvachte overschot aan collectieve besparingen te
neutraliseren.
Zonder een voortdurende analyse en prognose van de structurele
ontwikkeling der Nederlandse volkshuishouding kan de moderne
overheidshuishouding juist door haar relatieve belangrijkheid een
groot gevaar opleveren voor de algemene bedrijvigheid. Evenals
zij in de afgelopen jaren tekorten kon maken, waartoe het particuliere bedrijfsleven niet in staat zou zijn, evenzo gemakkelijk kan
zij tezamen met de pensioen- en verzekeringfondsen ons inziens in
de toekomst
althans potentieel
overschotten kweken, waarbij
de liquiditeitspreferentie van de particuliere sector in het niet zou
vallen. Uiteraard zullen deze potentiele overschotten niet worden
gerealiseerd, daar bij een dergelijke situatie een stijging van het
nationaal inkomen niet tot stand zal komen.
Budgetaire planning is onder deze omstandigheden meer dan
ooit geboden, al ware het alleen maar om de moderne overheidshuishouding tegen de gevaren, voortvloeiend uit haar eigen om-

-

vang, te beschermen.
Ter voorkoming van misverstand moge er nogmaals op worden
geivezen, dat wij in de vorige hoofdstukken niet het oog hebben
gehad op de huidige herstelperiode, waarbij een overschot van
collectieve besparingen nog niet merkbaar is, zodat een overheidstekort slechts inflatoir kan werken. Onze analyse heeft betrekking
op een meer normale periode, welke o.i. binnen niet al te lange

tijd, wanneer de investeringsbedrijvigheid wederom door meer
normale factoren wordt bepaald, is te verwachten.

HOOFDSTUK VI

HOOFDLIJNEN VAN

HET BETOOG

EN SAMENVATTING VAN
DE VOORNAAMSTE CONCLUSIES
Hoewel onze gedachtengang in de voorgaande hoofdstukken reeds
zeer beknopt werd geformuleerd, volgt hieronder nog een korte
samenvatting. Deze is echter slechts in het licht van voorgaande
beschouwingen goed begrijpelijk.

-Probleemstelling
De algemene probleemstelling luidt: kan de overheid het economisch leven duurzaam in een bepaalde richting stuwen, indien
men afziet van een rechtstreeks ingrijpen in het economisch proces;
welke directe en indirecte betrekkingen tussen de overheidsfinancien en de volkshuishouding dient men daarbij globaal in het oog
te houden?

1. Definities
Bij een globale beschouwingswijze is het nuttig gebruik te maken
van het macro-economische begrippenapparaat, zoals dat in de
laatste jaren werd ontwikkeld en verdiept door de nationale
boekhouding.
De overheid kan men in het kader van de nationale boekhouding ,
}
beschouwen als-een productiehuishouding, waarin het collectieve
produ-ct wordt givormd; voorts als een hgishouding welke de 11
individuele inkomens herverdeelt; en tenslotte-als.een consumptie- 31
huishouding, welke het collectieve produ-ct „verbruikt". De collec- J
tieve goederen en diensten worden niet via een markt afgezet in '
tegenstelling tot de individuele goederenvoorziening, yaarbij de
markt als regel wel wordt ingeschakeld.
2. Methode
De reacties van de private sector van het economisch leven op de
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financiele gesties van de overheid verschillen al naargelang van de
maatschappijstructuur waarin men zich bevindt. Een bepaalde
economische theorie heeft meestal betrekking op een bepaalde,
niet altijd actuele, maatschappijstructuur. Tot uitgangspunt van
bet_be_pog_Tv-orden daargm drie, essentieelyan elkaar afwijkende,
algemeen-economische theorieen gekozen.
Ter verkrijging van een zo eenvoudig mogelijk overzicht van de
mogelijke gevolgen der overheidsfinancien voor de volkshuishouding worden de gebruikte theoretische gedachtengangen enigszins
gestyleerd met behulp van macro-economische vergelijkingenstelsels.
Met behulp van zodanige typerende modellen wordt de betekenis
van de openbare financien voor de omvang, de verdeling en de
besteding van het nationaal inkomen gededuceerd.
3. Kl sieke__gedachtengangen
Volgens klassieke gedachtengangen komt het evenwicht tussen
de vraag naar en het aanbod van goederen op den duur altijd tot
stand door de functie van de rentevoet. Onder de klassieke condities is een structureel underemployment-evenwicht niet denkbaar.
De productie schept onder deze veronderstellingen altijd haar
vraag.

In een dergelijke optimistische zienswilze van het economisch
leven moet de functie van de openbare finanfien-bepf» blijven.
Elk beroep door de overheid op de werkkrachten komt dan immers
ten laste van de individuele goederenvoorziening. Overheidsconsumptie en -investeringen komen ten laste van de particuliere
investeringen, indien zij worden gefinancierd door middel van het
absorberen van de particuliere besparingen, m.a.w. door middel
van leningen. Indien zij daarentegen worden gefinancierd door
middel van belastingen komen zij eveneens ten laste van de particuliere consumptie. De belastingen drukken nl. zowel de particuliere consumptie als de particuliere investeringen.
Daar alle besparingen zullen worden doorgegeven voor de
financiering van de investeringen, dienen deze zoveel mogelijk te
worden gesauveerd. Hoe meer men investeert, des te rijker wordt
immers op den duur de volkshuishouding. De overlieidsschuld
dient zo snel mogelijk te worden afgelost opdat de bij het ontstaan
van deze schuld uitgestelde particuliere investeringen kunnen wor-

den voortgezet.

Ter voorkoming van verspilling der nationale middelen dient
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de overheidshuishouding zo klein mogelijk te worden geliouden.
Het vrije marktmechanisme leidt immers automatisch tot een optimale toestand. De overheid dient derhalve machtsmisbruik tegen
te gaan en voor de rest een volledige neutraliteit in acht te houden.
Een inflatoire financieringswijze van het kastekort door middel I ,
van geldschepping is even ongewenst als een deflatoire oppotting 1
van kasoverschotten bij de Centrale Bank. Dergelijke maatregelen 1
kunnen slechts ongewenste prijsbewegingen in het leven roepen;
een duurzame uitbreiding of beperking van de productie is immers onder de klassieke veronderstellingen niet mogelijk.
4. .Keynesiaanse gedachtengangen
Volgens Keynesiaanse gedachtengangen komt het evenwiclit tussen
de vraag naar en het aanbod van goederen niet altijd tot stand
bij volle werkgelegenheid. In de moderne volkshuishoudingen zou
de marginale bestedingsquote van het inkomen geringer zijn dan
1 tengevolge van een toenemende liquiditeitsvoorkeur bij een toenemend inkomen. Indien de vraag geringer is dan de productie,
moet het inkomen noodzakelijk dalen, totdat de totale vraag weer
in evenwicht is gebracht met het totale aanbod. Bij een zodanig
inkomensniveau bestaat er een structurele werkloosheid, doordat de
productie bij gebrek aan vraag wordt beperkt op een lager niveau,
dan mogelijk geweest zou zijn, gezien het vrijwillige aanbod van
werkkrachten.
In een dergelijk pessimistisch beeld van de maatschappijstructuur is de taak van de overheid belangrijk: de overheid dient in
de eerste plaats zorg te dragen voor een voldoende effectieve vraag.
Dit kan op verschillende wijzen geschieden. Beslissend voor de
desbetreffende conclusies is tevens het gehuldigde standpunt ten
aanzien van de betekenis der overheidsmaatregelen voor de marginale spaarquote van de volkshuishouding als geheel.
Staat men op het standpunt dat de openbare financien geen
invloed hebben op de marginale spaarquote van de volkshuishouding als geheel (nl. in het geval van een gelijke marginale
spaarquote bij de verschillende inkomensklassen), dan kan het
volgende warden geconcludeerd:
Indien men een sluitend overheidsbudget wenselijk acht en
toch een volle werkgelegenheid wil bereiken, dient het particuliere
inkomen op het underemployment-niveau te worden gehouden.
Slechts bij een zodanig inkomen kan men nl. een ongewenste op-
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potting van inkomen door de particuliere sector voorkomen. Het
verschil tussen de full-employment- en de under-employmentproductie moet in dat geval door de overheidshuishouding worden

opgenomen. Wenst men daarentegen een hogere particuliere besteding van het nationaal inkomen, dan dient de overheid ter
voorkoming van werkloosheid de oppottingen van de particuliere
sector te neutraliseren door middel van ontpottingen; dit betekent in concreto een inflatoire financieringswijze van een welbewust gekweekt overheidstekort.
Men kan derhalve kiezen tussen een relatief hoge collectieve

behoeftenbevrediging of een relatief hoog overheidstekort. Deze
Keynesiaanse conclusies staan kennelijk lijnrecht tegenover de
„orthodoxe" regels der openbare financien.
De bovenstaande Keynesiaanse gevolgtrekkingen worden evenwel gewijzigd indien men op het standpunt staat, dat men de
marginale spaarquote van de volkshuishouding als geheel kan
verminderen door middel van een herverdeling der inkomens ten
gunste van de lagere inkomenstrekkers. Men behoeft in dit geval
niet meer het particuliere inkomen op een under-employmentniveau te houden ter voorkoming van ongewenste oppottingen;
men behoeft eveneens niet meer overheidsschulden te maken ter
absorptie of Aeutralisatie van „overtollige" particuliere besparingen of oppottingen; men dient slechts de inkomens zodanig te
herverdelen ten gunste van de lagere inkomenstrekkers, dat de
liquiditeitsvoorkeur van de hogere inkomenstrekkers geen kans
krijgt.
Indien de volle werkgelegenheid door een dergelijke inkomensherverdelende werkzaamheid zou worden bereikt, zou men automatisch een garantie voor een zo hoog mogelijk investeringsvolume hebben. Basis voor een hoge investeringsbedrijvigheid is
nl. in deze gedachtengang een zo hoog mogelijke consumptieve
vraag. Consumptie en investeringen zijn geen alternatieve beste_dingsmogelijkheden van het nationaal inkomen, zoals d6 klassieken denken, _maar. ga n volgens de Kgnesiense_ ShERrie van de
ondernemersverwachtingen gelijkeliik met ejaar.pmhoog_jf «Inlaag.

Door toevoeging van een nieuwe economische relatie aan het
klassieke economische model, nl. die van de zelfstandige bepaaldheid van het investeringsvolume, worden de klassieke conclusies
omgedraaid!
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5. Een synthese
In ons derde economische model vindt men zowelklassieke als

KeygpiaAgss_.gedadllea terug. Het lijkt ons onwaarschiji;iijk, dat
de ondernemers hun besparingen bij een toenemend inkomen
liever we-dien aan -te houden in liquide vorm dan deze te gebruiken voor een uitbreiding van hun bedrijf. Wij zien dan ook het
investe»lgsniveau in normale tijden grotendeels afha kelijk van
de omving der ondernemersbesparingen. Is de dinvang van de
betrekkelijk gering, dan is er
penWoen- en verzekeringfondsen
....i--..
o.i. weinig reden, waarom bij toenemend inkomen en dus bij toe- *
nemende ondernemersbesparingen en toenemende investeringen de
ondernemers niet bereid zouden zijn de betrekkelijk geringe toeneming van de collectieve besparingen te absorberen ten behoeve
van een expansiefinanciering.
Dat de loontrekkers, afgezien van hun collectieve besparingen,
in totaal in belangrijke mate op individuele wijze zullen sparen
acliten wij onwaarschijnlijk. Een globale analyse van de spaar- en
beleggingsgewoonten van de verschillende inkomensgroepen brengt
ons tot de conclusie dat de Keynesiaanse gedachte, dat de marginale bestedingsquote van de volkshuishouding kleiner zal zijn
dan 1, onwaarschijnlijk is in een maatschappij waarin de collectieve besparingen een ondergeschikte rol spelen.
In tegenstelling met de klassieke veronderstellingen is het onderhavige structuurmodel evenwel uiterstlabiel: het evenwicht komt
hierbij immers niet tot stand door de functie van de rentevoet,
doch slechts doordat spaar- en beleggillgsltincties grotendeels in
66n hand, namelijk in die van de ondernemers,' zijn. Gezien de
spaar- en beleggingsgewoonten van de ondernemers lijkt ons een
sterke discrepantie tussen totale besparingen en totale investeringen onder de genoemde voorwaarden onwaarschijnlijk.
Anders wordt de situatie, wanneer de overheidshuishouding en
de pensioen- en verzekeringfondsen in betekenis toenemen. Onder
de huidige omstandigheden is dit in Nedelia-nd zeker het geval.
De groei van de collectieve besparingen ten opzichte van de
ondernemersbesparingen, mede onder invloed van de fiscale politiek, leidt tot een toenemende qualitatieve discrepantie van de
vraag naar- en het aanbod van kapitaal, welke niet door de functie
van de rentevoet kan worden opgeheven.
Indien men een verdere uitbreiding van de collectieve besparingen niet kan tegenhouden, dient de overheid in de toekomst bij '
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gebrek aan vraag naar deze soort van besparingen welbewust
te kweken ter voorkoming van een ongewenste daling
tekorten
van de effectieve vraag.
Een transformatie van de bedoelde geen-risico-nemende besparingen in risicodragende heeft slechts een betrekkelijke betekenis,
daar ook de vraag naar aandelenkapitaal van de kant van de
ondernemers in zekere mate afhankelijk is van de omvang der
ondernemersbesparingen in engere zin.
Het meest doelmatig schijnt onder de geschetste omstandigheden een organisatie van de pensioen- en verzekeringfondsen
- althans van de publieke - volgens een omslagstelsel door een
verlaging van de premietarieven. De inkomensbesteding kan hierdoor worden gewijzigd. Voor de werkgelegenheid maakt het evenwel weinig verschil of men overheidstekorten in engere zin kweekt
door een verlaging van de algemene belastingtarieven en aldus de
„overtollige" premiebetalingen absorbeert, dan wel de algemene
belastingdruk handhaaft en de premietarieven verlaagt ter vermijding van overtollige besparingen.
_J.k.groei van 49 -Ipoderne overheidshuishouding heeft tot een
l

1

111,1

i

1

1

_gevaarlijke verhoging vande marginale belastingdruk voor de
volkshuishouding als geheel geleid. Het is thans waarschijnlijk dat
de -6verheid bijna 50% van het meerinkomen van de volkshuishouding voor zich kan opeisen. Een zodanig hoge marginale belastingdruk zal een mogelijke stijging van het nationaal inkomen
remmen en tot werkloosheid leiden, indien de overheidshuishouding traag reageert. Het zou in de toekomst even ernstig zijn
wanneer de overheid „overschotten" zou kweken tengevolge van een
te gerhlge reactiesnelheid, als het in het recente verleden was met
betrekking tot de overheidstekorten. In het verleden, en misschien
nog in het heden, kwamen de wensen tot verhoging van de overheidsuitgaven eerder aan bod dan de wensen tot verhoging der
belastingtarieven met alle inflatoire gevolgen van dien. Moet men
niet bevreesd zijn, dat in de toekomst, wanneer de herstelperiode
voorbij is, de reactietraagheid van de wetgevende en uitvoerende
organen der overheid oorzaak zal zijn van een deflatoir effect in
plaats van een inflatoir effect? Het kweken van overschotten,
wanneer het omslagpunt van de hausse reeds bereikt is, en van
tekorten, wanneer men reeds de diepste depressie doorgemaakt
heeft, mag zeker niet de procyclische werkelijkheid zijn van een
anti-cyclische politiek.
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Naast een mogelijk negatief effect van de
sfinancien op
overheid
de volkshuishouding wordt eveneens gewezen
op een mogelijk
de
de
verdeling en de
omvang,
positief effect. De overheid kan
- althans geleidelijk - ook
besteding van het nationaal inkomen
in gunstige zin beYnvloeden.
De theorie dat de ondernemers in staat zouden zijn hun prijzen
zodanig vast te stellen, dat liun beschikbaar inkomen zou worden
ondernemersbelasgehandhaafd onafhankelijk van de hoogte der
Eveneens hechten
de
feiten.
met
aak
tegenspr
in
ons
tingen, lijkt

svoorkeur van
wl], zoals gezegd, weinig betekenis aan de liquiditeit
- enigszins in de
de ondernemers. Geconcludeerd wordt derhalve
de belastingen op
lijn van de klassieke opvattingen iii deze - dat
de ondernemers grotendeels de ondernemersbesparingen drukken
en daarmede de investeringen, en dat de belastingen op de loontrekkers evenals de zogenaamde kostprijsverhogende belastingen
grotendeels de consumptie verlagen.
De overheid kan zodoende de investeringsbedrijvigheid stimuleren door voor een van dit gezichtspunt uit doelmatige inkomensverdeling zorg te dragen. In de huidige maatschappijstructuur,
waarbij de investeringsbedrijvigheid voor een groot gedeelte door
het particuliere initiatief tot stand komt, is het ongewenste gevolg
van een doelmatige investeringspolitiek een ongelijke inkomensslechts bereid in voldoende
verdeling. De ondernemers zijn immers
er
voldoende
indien
mate te investeren,
risico-dragende financiewoorden wanneer er
andere
met
ringsmiddelen aanwezig zijn,
voldoende ondernemersbesparingen worden toegestaan door de
fiscale politiek.

De doelstelling van een meer gelijke inkomensverdeling kan
samengaan met de doelstelling van een hoog investeringsvolume,
wanneer men de overheid in staat acht zelf voor een redelijke voor-

ziening van de volkshuishouding met kapitaalgoederen te kunnen
de inveszorgen. De doelstelling van het particuliere initiatief bij
vallen.
laten
teringsactiviteit moet men in dit geval echter
Ten tijde van volle werkgelegenheid is de machtspositie zowel
van de ondernemers als van de arbeiders zo sterk, dat het onwaaren ingrijschijnlijk is, dat de overheid de inkomensverdeling snel
de
fiscale
verdeling en daarmiddelen. Op
pend kan wijzigen met
mede op de besteding van een toeneming van het nationaal
inkomen heeft de overheid onder deze omstandigheden waarschijnlijk meer invloed.

'
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6. Algemene conclusie
Algemeen kan worden geconcludeerd, dat de overheid naast een
negatieve zeker ook een positieve invloed k-an hebben op de om- vang, de verdeling en de besteding van het nationaal inkomen.
-De-Begatieve_invloed kan bij een grote reactietraagheid van de
_ovedle lshuishouding. snel effect hebben.- positieve invloed kan
daarentegen ten tijde yan volledige werkgelegenheid slechts zeer geleidelijk een duidelijk_waarne-embaar resultaat. a-fweEP.en· __

TABEL

HET REKENINGENSTELS

1

Inkomensuorming
BEDRIJVEN (INCLUSIEF OVERHEIDSBEDRIjVEN)

1.

Productieopb'rengst:

van binnenlandse productiefactoren (v66r aftrek van belastingen)
van buitenlandse productiefactoren (invoer van goederen en diensten)

Afschrijuingen:

2. OVERHEID ALS PRODUCTIEHUISHOUDING

Productieopbrengst:

van binnenlandse productiefactoren (v66r aftrek van belastingen)

CONFRONTATIE VAN DE PRODUCTIEOPBRENGST DER
PRODUCTIEFACTOREN EN DE AFZET

Productieopbrengst:
van binnenlandse productiefactoren

„

buitenlandse productiefactoren (invoer)

Afschrijuingen:

VAADE INKOMENSVERDELING
Inkomensverkrijging
1.

BEDRIJVEN (INCLUSIEF OVERHEIDSBEDRI VEN)

Lever tieopbrengst
1

(satdo -uan tabet 1:)

nnenlandse productiefactoren (v66r aftrek van belastingen)
aan

es:

T.euel, Overheid
an

2. OVERHEID

Ull'

Proirftieopbrengst (satdo van tabel 1:)
van innenlandse productiefactoren (v66r aftrek van belastingen)

nkonan:
verdiend in bedrijfshuishoudingen (uit hoofde van kapitaaIverstrekking)

ostprijsuerhogende belastingen:
:elastz gen:
door loontrekkers
door ondernemers
bet:la
(van d
ersonen en van juridische zelfstandige lichamen)

r-hen ingen:
et buitenland

van

3. LOONTREKKERS
1, nkom n:
verdi nd in de bedrijfshuishoudingen
in de overheidshuishouding

;

terg :ts:Unk«mens:

ukom en:

4. ONDERNEMERS

verdi nd in bedrijfshuishoudingen (ondernemersloon, rente, uitgekeerde en niet
uitge eerde winst)
verdi nd in de overheidshuishouding

5. BUITENLAND

: produ·ctieot}brengst (saldo van tabel 1:)

1

van

buitenlandse productiefactoren (invoer van goederen en diensten)

Sc/len,kingen:
van de overhFid
CONFRONTATIE VAN BESCHIKBARE INKOMENS EN
PRODUCTIEOPBRENGSTEN VAN DE PRODUCTIEFACTOREN

Lprod ctieopbrengst

van binnenlandse productiefactoren (nationaal product)
(saldo van tabel 1)
van Buitenlandse productiefactoren (invoer)
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TABEL

HET REKENINGENSTELpEL·,1

3

.--'1

Inhomensverdeling
la. BEDRIJVEN

m

:

Bruto-investeringen:

lb. BANKEN

Credieten:
aan diverse groepen van huishoudingen

2. OVERHEID

„Ferbruik" van goederen en diensten:
geleverd door bedrijven;

,

geleverd door de overheid (als productiehuishoqing)

Besparingen, (besteed voor:)
a. netto-credieten;

b.

toeneming kasvoorraad

2. PENSIOEN- EN VERZEKERINGFONDSEN

Uitkeringen:
aan gezinnen

Reserueringen (besteed uoor:)
a. netto-credieten;
3.

b.

toeneming kasvoorraad

LOON-, STEUN- EN PENSIOENTREKKERS

„Verbruik" van goederen en diensten:

geleverd door bedrijven (incl. administratiekosten van pensioen- en verzekeringf· mdsen)
geleverd door de overheid

Netto-premies:

betaald aan pensioen- en verzekeringfondsen

Besparingen (besteed uoor:)
a. netto-credieten;

b.

toeneming kasvoorraad

4. ONDERNEMERS

„Verbruile' van goederen en diensten:
geleverd door bedrijven;

geleverd door de overheid

Netto-premies:

betaald aan pensioen- en verzekeringfondsen

Besparingen

1)

(besteed voor:)

a. netto-credieten; b. toeneming kasvoorraad
5. BUITENLAND

Besparingen (besteed uoor:)

a. netto-credieten; b. toeneming kasvoorraad
6. CONFRONTATIE VAN INVESTERINGEN EN BESPARINGEN

Netto-inuesteringen (saldo van tabel 3:)
van bedrijven

1)

Ind. reserveringen van n.v.'s.

1

1

fAN DE INKOMENSVORMING
Afzet
1.

roduc
van b

Subsidi

BEDRIJVEN (INCLUSIEF OVERHEIDSBEDRIJVEN)

anties van „consumptie"-goederen en diensten:
individuele gezinshuishoudingen
le collectieve gezinshuishouding overheid
het buitenland (uitvoer van goederen en dienste

yan d anties van kapitaalgoederen:
a· bedrijven
(p. : voorraadvorming van bedrijven . bruto investeringen)
2. OVERHEID ALS PRODUCTIEHUISHOUDING

Leveranties van „consumptie"-goederen en diensten:
aan individuele gezinshuishoudingen

„ het buitenland (uitvoer)
„ de collectieve gezinshuishouding overheid
CONFRONTATIE VAN DE PRODUCTIEOPBRENGST DER
PRODUCTIEFACTOREN EN DE AFZET

Afzet uan goederen en diensten:
aan,het binnenland
buitenland (uitvoer)
„
et
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TABEL

HET REKENINGENSTELSEL1

2

Inkomensbesteding
1.

BEDRIJVEN (INCLUSIEF OVERHEIDSBEDRIJVEN)

Inkomen:

van de overheid (uit hoofde van kapitaalverstrekking)
loontrekkers (beloning van de productiefactor arbeid)
„
„ ondernemers (beloning van de productiefactor ondernemersactiviteit)

Kostprijsuerhogende belastingen:

(aandeel van de overheid in de opbrengst van de productiefactoren)

2. OVERHEID

Inkmnen:
van loontrekkers (beloning van de productiefactor arbeid)
ondernemers (beloning voor kapitaalverstrekking)
„

Subsidies:

I

aan bedrijven

Overgedragen inhomens:

A

aan gezinshuishoudingen (werkIozensteun, armenzorg enz.)

Giften:

aan het buitenland

Beschikbaar inhomen:

3/

3. LOONTREKKERS
Belastingen:

betaald aan de

1

overheid

1

Beschikbaar inhomen:
4. ONDERNEMERS

Belastingen:

<11

betaald aan de overheid

1

Beschikbaar inkomen:
van ondernemers pius juridisch zelfstandige lichamen (n.v.'s)

5. BUITENLAND

Giften:

aan de overheid

Beschikbaar inkomen:
CONFRONTATIE VAN BESCHIKBARE INKOMENS EN
PRODUCTIEOPBRENGSTEN VAN DE PRODUCTIEFACTOREN

inkomen:
van het binnenland

Beschikbaar
„

(nationaal inkomen)
het buitenland (uitvoer minus buitenlandse hulp)

1

f.1

rAN DE INKOMENSBESTEDING
Middeten
la. BEDRIJVEN
I fschrijvingen:
Jetto-investeringen, (gefinancierd door:)
b.

a. netto-leningen;

afneming kasvoorraden

lb. BANKEN

poeneming geldhoeveelheid:

in de kassen van de verschillende huishoudingen
2. OVERHEID

inkomen (saldo van label 2:)
leschifbaar

2. PENSIOEN- EN VERZEKERINGFONDSEN

Tetto premies: 5
betaall door loontrekkers;

3.

betaald door ondernemers

LOON-, STEUN- EN PENSIOENTREKKERS

eschikbaar inkomen (saldo van tabel 2:)

4. ONDERNEMERS

leschihbaar inhomen 2)

(saldo van tabel 2.)

5. BUITENLAND

leschihbaar inkomen (satdo van tabet 2:)
6. CONFRONTATIE VAN INVESTERINGEN EN BESPARINGEN

iesparingen (saldo uan label 3:)

van de overheid
pensioen- en verzekeringfondsen (collectieve gezinsbesparingen)
„
„ loontrekkers
„ ondememers (ind. reserveringen van n.v.'s)
„

1)

het buitenland

minus administratiekosten. - 2) Incl. reserveringen van n.v.'s.
Prl:mie
Ourrhrid- nana 9
,

TABEL 4
HET REKENINGENSTELSEL VAN DE
Omschrijuing uan de lastm

Symboten

I. Bedrijuen (inct. overheidsbedrijum)
y13

Y14
Tlz

sa

Inkomen van loontrekkers (lonen en salarissen incl. sociale lasten)
Inkomen van ondernemers (ondernemersloon, rente, uitgekeerde en nietuitgekeerde winsten)
Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies
Saldo in- en uitvoer van goederen en diensten van en naar het buitenland 1)
2. Collectieve gezinshuishoudingen (overheid en pensioen- en uerzekeringfondsen)

Ym

Yu
| T:3

l'Tei
C21

SIG
'S26

Inkomen van loontrekkers (lonen en salarissen ind. sociale lasten)
Inkomen van ondernemdrs (rente-uitkeringen)
Overgedragen inkomens aan gezinnen (werklozensteun, armenzorg etc. ;
Uitkeringen aan gezinnen (pensioenen etc.)
Netto „consumptie" van goederen en diensten geleverd door bedrijver
(en buitenland)
Saldo: overheidsoverschot (excI. kapitaaluitgaven, netto credietverlening
en kapitaalverstrel,king A fonds perdu)
Saldo: reserveringen van pensioen- en verzekeringfondsen (excl. kz-pitaal·
mutaties)
3. Indiuiduele gezinshuishoudingen van de loon-, pensioen- m stantrekke,s

| 'I'32

irr32

01
S36

Belastingen betaald door loontrekkers
Netto premies betaald door loontrekkers
Netto „consumptie" van goederen en diensten geleverd door bedr jven

Saldo: individuele besparingen van loontrekkers
4. Gezinshuishoudingen van de ondernemers'

i T42
1 'T42
41
46

Belastingen betaald door ondernemers (van personen en juridis h zei
standige lichamen)
Netto premies betaald door ondernemers
Netto „consumptie" van goederen en diensten geleverd door bedrijven
Saldo: individuele besparingen van ondernemers plus reserveringfn var,
n.v.'s

5· Buitenland 1)
6. Mutaties nationate balans

Isi

1)

Netto investeringen van bedrijven

buiten beschouwing gelaten

ECONOMISCHE INKOMENSKRINGLOOP
3>mbotm

Omschrijuing uan de baten
I. Bedrijuen (inct. owrheidsbedrijuen)

CA
Cat

(341

Iii

Netto leveranties van goederen en diensten aan de overheid
Netto leveranties van goederen en diensten aan de gezinnen van de loon-,
pensioen- en
steuntrekkers
Netto leveranties van goederen en diensten aan de ondernemersgezinnen

Netto investeringen van de bedrijven

2. Collectieve gezinshuishoudingen (overheid en pensioen- en verzekeringfondsm)

Ti,
f

T32

1'-ra:

Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies
Belastingen betaald door loon-, pensioen- en steuntrekkers
Netto premies betaald door loontrekkers aan pensioen- en verzekering-

T:2

fondsen (premies minus administratiekosten)
Belastingen betaald door ondernemers (van personen en juridisch zelfstandige lichamen)

1,r•,

Netto premies betaald door ondernemers aan pensioen- en verzekering-

1

fondsen (premies minus administratiekosten)

1 Indiuiduele gezinshuishoudingen uan de loon-, pensioen- m steuntrekkers
Y13
Y43

1 TH

lrI'*3

Inkomen verdiend in de bedrijfshuishoudingen
Inkomen verdiend in de overheidshuishouding
Overgedragen inkomens door de overheid
Uitkeringen van pensioen- en verzekeringfondsen
4· Gezinshuishoudingen van de ondernemers

Yld

Inkomen verdiend in de bedrijfshuishoudingen

YN

uitgckeerd inkomen)
Inkomen verdiend in de overheidshuishouding (uit hoofde van kapitaalverstrekking)

(uitgekeerd plus niet-

5. Buitentand D

is"
1,Sts
Ses
Sce

S4

6. Mutaties nationale balans
Overschot van de overheid

Reserveringen van pensioen- en verzekeringfondsen (z.g. collectieve besparingen)
Individuele besparingen van de loon-, pensioen- en steuntrekkers
Individuele besparingen van de ondernemers plus reserveringen van n.v.'s
Overschot van het buitenland (= tekort van het binnenland op de goederen- en dienstenbalans met het buitenland) 1)

TABEL 5

OVERZICHT VAN DE MOGELUKE GEVOLGEN VAN EEN

EN DE BESTEDING VAN HET

Wijziging van de belastingtarieven met
Theoriegn

ia grensproductiviteitstheorie

inkomensgroepen

ondernemers

loontrekkers

ehoud

belastinguerschuiping

verhoging ondernemersbe·
lastingen
verlaging loonbelastinger.

pensioen- en verzekeringfondsen

Ib „normale winst"theorie

ondernemers

loontrekkers

verhoging ondernemersbe·
lastingen

verlaging loonbelastinger

pensioen- en verzekeringfondsen
ea grensproductiviteits-

theorie

ondernemers

loontrekkers

verhoging kostprijsverho·
gende belastingen
verlaging loonbela6tinger

pensioen- en verzekeringfondsen

gb „normale winst"theorie

ondernemers

loontrekkers

verhoging kostprij,Iverho
gende belastinged
verlaging loonbelastinge

pensioen- en verzekeringfondsen
3a grensproductiviteits-

ondernemers

theone

verhoging kostprijsverho
gende belastinger
verlaging onderneniersbe
lastingen

loontrekkers
pensioen- en verzekeringfondsen
Sb „normale

winst"theorie

ondernemers

loontrekkers
pensioen- en verzekeringfondsen

verhoging kostprijsverho
gende belastingen
verlaging ondernemersbe
lastingen

WUZZGING DER BELASTINGTARIEVEN OP DE VERDELING
NATIONAAL INKOMEN

van dezelfde totale belastingopbrengst
1" -prijsvzrhouding

reele verlaging beschikbaar

geen prtisverhoging

dezelfde nominale loonvoet

gecumuleerde
ging

dezelfde

prijsverho-

nominale

uiteindelijke
inkomensuerdeling

loon-

voet

verschuiving
inkomensbesteding

verlaging van de reele in-

inkomen
retle verhoging beschikbaar inkomen
stijging reEel aanbod van
collectieve besparingen

verhoging van de reBle consumptie
groter overschot van geen
risiconemend kapitaal

hetzelfde retel beschikbaar

dezelfde reele investerin-

inkomen
hetzelfde reeel beschikbaar

vesteringen

gen

dezelfde reele consumptie

inkonnen

daling reeel aanbod van
collectieve besparingen

overschot van
geen risiconemend ka-

geringer
pitaal

proportionele prijsverhoglng

tlezelfde

nominale loon-

voet
1

gecumuleerde
ging
dezelfde

prijsverho-

nominale loon-

proportionele

prijsverho-

ging

nominale

loon-

voet

deen

ptijswijziging

leze/d(t nominale loon-

voct 1

stijging reele consumptie

inkomen
daling reeel aanbod van
collectieve besparingen

ongeveer hetzelfde overschot geen risiconemend

hetzelfde reeel beschikbaar
inkomen
hetzelfde reeel beschikbaar

daling reele investeringen

kapitaal

dezelfde reele investeringen

dezelfde reele consumptie

inkomen

voet

dezelfde

daling reeel beschikbaar
inkomen
stijging reeel beschikbaar

daling reeel aanbod van
collectieve besparingen

geringer overschotvangeen
risiconemend kapitaal

stijging reeel beschikbaar
inkomen

verhoging

reeel beschikbaar
inkomen
daling reeel aanbod van
collectieve besparingen

verlaging reele consumptie

dating

retle investe-

teringen

geringer overschot vangeen
risiconemend kapitaal

hetzelfde re6el beschikbaar
inkomen

dezelfde reele investerin-

hetzelfde reeel beschikbaar

dezelfde reele consumptie

hetzelfde reeel aanbod van
collectieve besparingen

hetzelfde overschot van
geen risiconemend kapi-

inkomen

gen

TABEL 6

OOR

DE NATIONALE BOEKHOUDING

a) in milliarden gu dens
Bedragen
Sym-

Gemiddeld
1924 Um 1936

Omschrijuing van de lasten

bolen

a)

1.

b)

1949

M IN

Bedrguen

y12 Inkomen

van overheid (rente en

winst) . . . . . . . . . .
0,14
'Yle Inkomen van pensioen- en verzeke0,03
ringfondsen (rente en winst) . .
y13 Inkomen van loontrekkers (lonen en
2,05
salarissen incl. sociale lasten) . .
yld Inkomen van ondernemers

+

2,7

0,10

0,8

0,6

0,04

0,3

39,6

5,66

43,9

49,7

5,33

41,4

7,4
9,8

2,09
1,58

16,2
12,3

reser-

verin en van n.v.'s . . . . . .

Tig Kostprilsverhogende belastingen .

.

Iie Afschrijvingen . . . . . . . .

2.57
0,38
0,51

Sse Saldo in- en uitvoer van goederen en
diensten . . . . . . . . . . - 0,09

- 1,7

5,59

108,11)

dragen) . . . . . . . . . .

0,13
0,34

2,5

taalverstrekkers).......

0,16

3,1

0,17

3,3

0,31 8

0,61

2,4 d
4,7

15,11 A 117,3 6
15,41

119,6

0,34

2,6

2. Overheid
'y22 Inkomen van pensioen- en verzekeringfondsen (rente, winst, bij-

y23 Inkomen van loontrekkers....
y96 Inkomen van ondernemers (i.c. kapi-

T

Overgedragen inkomens aan gezinnen
T91 Subsidies aan bedrijven . . . .
Cll Netto-„consumptie" van goederen en
diensten, geleverd door bedrijven .
Sw Saldo overschot v66r aftrek van af-

. -

p.m.

6,6 1,26 9,8

-

.m.

0,34
0.50

2,6
3,9

0,34

2,6

0,33

2,6

schrijvingen . . . . . . . . 0,14 2,7 1,19 9,3
0,94

18,2

4,30

33,4

0,18

3,5

0,49

3,8

0,16

3,1

0,46

3,6

0,34

6,6

0,95

7,4

'2. Pensioen- en verzekeringiondsen

'T,3 Uitkeringen aan gezinnen (m.n. pensioentrekkers) (administratiekosten,
opgenomen onder consumptic van
gezinnen) . . . . . . . . .

'Sm Saldo reserveringen (accres van collectieve besparingen).....

Het verschil tussen het debet- en credittotaal is een gevolg van afronding der
afzonderlijke getallen.

1)

EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
b) in °/0 van het nationaal inkomen verdiend in bedrijven
Bedragen

Sym- .
bden

Gemiddeld

Omschrijuing van de baten
i

1.

1949

1924 tim 1936

a) b) a,1 b)

Bedroven

Cn Netto-leveranties van

consumptiegoederen en diensten aan overheid
(31 Netto-leveranties van consumptiegoederen en diensten aan loon-

trekkers . . . . . . . . . .

01 Netto-leveranties

p.m.

p.m.

0,33

2,6

2,48

48,-

6,83

33,-

2,17

42,-

0,57

11,--

0,37

7,2

5,59

108,211

van consumptiegoederen en diensten aan ondernemers

Tel
Subsidies . . . . . . . . . . Iei Bruto-inve
steringen, gefinancierd via
de private sector . . . . . . .
Bruto-investeringen, gefinancierd via
de publieke sector......

IB2

'

hoofde van deelnemingen)...
Ti, 1 Kostprijsverhogende belastingen .
Belastingen, betaald door loontreki

.

Tn

kers

.

.

Belastingen,

.

betaald

door

'Y

2,51 A

26,9

2,6

2,81

19,5 h
21,8

1,63

12,7

15,11 & 117,3 A
15,41

1]9,6

0,14

2,7

0,10

0,8

2,09

16,2

0.38

7,4

0,11

2,1

0,61

0,31

6,-

1,50

11,7

4,7

onder-

nemers

y12

4,47

0,34

2. Overheid

Yu 1 Inkomen, verdiend in bedrijven (uit

T42

-

0,94

18,2

4,30

33,4

0,03

0,6

0,04

0,3

0,13

2,5

0,34

2,6

0,15

2,9

0,47

33

0,03

0,6

0,10

0,8

0,34

6,6

0,95

'2. Pensioen- en verzekeringiondsew
Inkomen, verdiend in bedrijven
(rente, winst)

.

Inkomen, verkregen van overheid
(rente, winst, bijdragen) . . . .
'T:;1 Netto-premies van loontrekkers (van
werknemers en werkgevers !)

.

.

'T42 Netto-premies van ondernemers (van

zelfstandigen)........

7,4

Vervolg tabel 6

Bedragen

Sym-

Gemiddeld

Omschrijuing van de lasten

bolen

a)

3. Loon-, pensioen- en steuntrekkers
C.31 Netto-„consumptie" van goederen en
diensten, geleverd door bedrijven
Tn Belastingen, betaald aan overheid
'T32 Netto-premies, betaald aan pensioenen

Sw

.

2,48

.

0,11

verzekeringfondsen.....

Saldo: individuele besparingen

1949

1924 tim 1986

.

.

4. Ondernemers
C41 Netto-„consumptie" van goederen en
diensten, geleverd door bedrijven .
T42 Belastingen, betaald aan overheid
'1'42 Netto-premies, betaald aan pensioenen verzekeringfondsen . . . . .
S#G Saldo:
individuele besparingen en
.

b)

a)

48,2,1

53,4,7

6,83

0,61

0,47

2,9
p.m.

0,15
P.m.

b)

3,7

p.m.

p.m

2,74

53,-

7,91

2,17

42,6,-

3,47

26,9

1,502)

11,7

0,31

0,03

4,3

0,11
en reserveringen van n.v.'s . . .0,11

52,9

2,73

5. Mutaties nationate batans
Ial Bruto-investeringen, gefinancierd via
0,57
de private sector . . . . . . .
Ios Bruto-investeringen, gefinancierd via
de publieke sector . . . . . .
0,37
(w.v investeringen van de bedrijven
0,74
incl. overheidsbedrijven)...
0,79
161
Ic·2 (w. v. investeringen van de overheid
0,20
excl. overheidsbedrijven) . . . .0,15

0,94

0,6

1)

11,-

7,2
A

A

14,3

3,9

18,2

61,4

0,10

0,8

0,60

4,6

5,67

44,-

2.51 h
2,81

21,8

1,63

12,7

19.5 fi

3,51 21 29,6 A
3,81

27,3

0,63

4,9

4,14

21

32.2 A

4,44 34,5

1) Het verschil tussen debet- en credittotaal is een gevolg van afronding der afzonderijke getallen,
) Excl. vermogensheffingen en inhalen van belastingachterstand, w.v. in vri geld
ca. f 200 min. werd betaald.

Vervolg tabet 6

Bedragen
Symbolen

Gemiddeld

Umschr#ving van de baten

1

3. Loon-, pensioen- en steuntrekkers

y13 Inkomen, verdiend in bedrijven .

.

y23 Inkomen, verdiend in overheidsdienst
T23 Overgedragen inkomens van de overheid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1949

1924 1/m 1936

.

«1 6'1 a) b)
2,05
0,34

39,6

43,9

5,66

6,6

1,26

9,8

van pensioen- en ver-

0,17

3,3

0,50

3,9

zekeringfondsen.......

0,18

3,3

0,49

3,8

2,74

33,-

7,91

61,4

2,57

49,7

5,33

41,4

3,1

0,34

2,6

2,73

32,81)

5,67

44,-

0,51

9,8

1,58

12,3

'Tn Uitkeringen

.

4. Ondernemers

y14 Inkomen, verdiend in bedrijven .
YS#

5. Mutaties nationale balans
I1'; Afschrijvingen van bedrijven

.

.

Ssa Besparingen van het buitenland
26

.

verdiend van overheid
(rente)....······

Inkomen,

0,16

(saldo goederen- en dienstenbalans) - 0,09
Besparingen van de overheid v66r
aftrek van afschrijvingen op overheidsbezit.........
0,14

'S<6 Besparingen van de pensioen- en
verzekeringfondsen (collectieve besparingen)....,..,,

Sa' Besparingen van de loon-, pensioenen steuntrekkers (individuele) . .
S46 Besparingen van de ondernemers (individuele en reserveringen van
n.v.'s)

...........

0,16
P.m.

0,223)

0,94

- 1,7

0,31 0
0,61

2,4
4,7

2,7

1,19

9,3

3,1

0.46

3,6

p.m.

4,3

18,2

p.m.

P.m.

0,60

4,14
4,44

4,6
A

32,2 &
34,5

3) IIi de hoog-conjunctuur beliepen de ondernemersbesparingen f 500 A f 600 mln.;
in de laag-conjunctuur waren ze daarentegen f 100 A f 200 min. negatief.

BI LAGE I

VERGELI KEND

OVERZICHT VAN DE

GEBRUIKTE MACRO-ECONOMISCHE

STELSELS 1)
Omschrijuing uan

de „economische"

of technische

Een
klassiek model

Een
Keynesiaans model

Een
ander model -

juncties

(IS) vraagfunctie
naar arbeid

yu -fl (1:p)

)'13 = fl (1: p)

y13 - fl ( 1:p)
Ofyn:Y=eendoor

institutionele factoren bepaalde
constante
C I 4) aanbodfunctie van arbeid

( I 5) productie-

functie
(I6) en

y13 - f: (1 : p)

y13 - f,2

y = f, (yl; yl,)

Y - G (yls'yl*)

(1)

y13 - f, (1 : p)

y = f; ( liyla,

(I 7)

(Y13)

spaarfuncties 1f S36
f4 (r)
(r)
S,e -- fs

< Sde
S36 -- f*'
f*' (Ylt)

saG = te verwaarlozen

st' = f"S (Yla)
( I 8) investering-

functie

I•1 - SS, +

Sdi

Iel = autonoom I61

-

Pi (S'.)

gegeven

Toelichting:
ad (13) De vraag naar arbeid (y 13) is afhankelijk van de hoogte
van het reele loon (1 : p) in alle drie modellen. Keynes
hield rekening met de beperkte concurrentie van de
ondernemers op de arbeidsmarkt. Wanneer machtsfactoren een grote rol spelen op de arbeidsmarkt, kan men
beter stellen, dat de loonquote ( 13 : Y) door institutionele factoren bepaald is. Voor het onderhavige vraagstuk

1) Voor de definitie van de economische grootheden zij verwezen naar
hoofdstuk I, tabel 4 en bladzijden 21, 22 en 23.
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blijken deze aspecten van de vraagfunctie naar arbeid van
geen betekenis.

ad (14) Keynes wees erop, dat de arbeiders ingeval van werkloosheid wel een daling van het geldloonniveau (1), doch niet
een daling van het reele loonniveau (1 : p) kunnen bewerkstelligen, zoals de klassieken dachten. Deze wijziging
van de aanbodfunctie van arbeid is voor onze probleemstelling niet essentieel. Wel wordt de aandacht erop gevestigd, dat de machtspositie van de arbeiders ingeval van
volle werkgelegenheid zeer sterk is, met andere woorden,
dat het aanbod van arbeid in een dergelijke situatie zeer
onelastisch is.
ad (15) De relatie tussen de „input" van de productiefactoren
(y 13 : hoeveelheid arbeid, y 14 : hoeveelheid kapitaalgoeren) en de productie (y) is een technisch gegeven. Van
belang voor een beschouwing op de lange termijn is, dat
de gemiddelde arbeidsproductiviteit mede afhankelijk is
van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad.

ad (16) De besparingen (S) worden in de klassieke gedachtengang
en (17) voornamelijk bepaald door de hoogte van het kapitaalinkomen (r), verdiend per eenheid verstrekt kapitaal.
Keynes legde meer de nadruk op de hoogte van het
inkomen (Y) als bepalende factor van het spaarvolume.
In ons economisch model wordt een functionele onderscheiding gemaakt van de inkomensgroepen. De besparingen van de loon-, pensioen- en steuntrekkers (S36)
menen wij te mogen verwaarlozen; de marginale spaarquote van de ondernemers achten wij daarentegen in
„normale" tijden zeer hoog. Deze hypothesen omtrent het
verschil in spaargewoonten van de loontrekkers en de
ondernemers leidt tot een bepaald standpunt inzake het
vraagstuk, of de marginale spaarquote van de volkshuishouding als geheel onafhankelijk dan wel afhankelijk is
van de inkomensverdeling.

ad (18) De klassieken kenden slechts twee alternatieve bestedingswijzen van het nationaal inkomen: namelijk ofwel een
consumptieve besteding ofwel een besteding voor inves-
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teringsdoeleinden. Het niet-verteerde inkomen (S) wordt
volgens deze denkwijze steeds doorgegeven voor de financiering van de investeringen (I61) Volgens de Keynesiaanse gedachtengang worden de investeringen autonoom
bepaald door de rentabiliteitswensen van de kapitaalverstrekkers en de rendementsverwachtingen van de on.

dernemers. Het is daarbij zeer goed mogelijk, dat de

besparingen liever in liquide geldvorm worden aangehouden dan in een illiquide kapitaalgoederenvorm.
In het laatste economisch model wordt de aandacht erop
gevestigd, dat de omvang van de ondernemersbesparingen
een belangrijke factor kan zijn, welke de omvang van de
investeringsbedrijvigheid voor een zeer groot gedeelte
bepaalt. Men bedenke daarbij, dat zowel de spaar- als de
investeringsactiviteit grotendeels in de hand van de ondernemers zijn in een maatschappij, waarin de collectieve
besparingen via pensioen- en verzekeringfondsen en via
de overheid een ondergeschikte rol spelen. Een sterke
discrepantie tussen de ondernemersbesparingen en de
investeringen lijkt ons in dat geval onwaarschijnlijk, gezien de spaar- en beleggingsgewoonten van de ondernemers.

Anders wordt de situatie in een maatschappij, waarin
de collectieve besparingen in betekenis toenemen. Gewezen wordt op de gevaren van een zeer hoge marginale

belastingquote en de hoge omvang van het spaaraccres
der pensioen- en verzekeringfondsen in verband met het
toekomstig evenwicht tussen de totale besparingen en
investeringen.
Voor de conclusies ten aanzien van de betekenis der
overheidshuishouding voor de volkshuishouding op grond
van bovenstaande algemeen- economische interdependenties wordt verwezen naar de tekst.

BI LAGE II
DOCUMENTATIE VAN HET

CI FERMATERIAAL,
VERMELD IN TABEL 6
1924 t/m 1936:

Yle: MonografieEn van de Ned. conjunctuur, no. 7 (C.B.S. 1948).
tabel

7,

regel totaal.

'yle: Idem, 30 0/0 (eigen schatting van totaal tabel 5.
y13: Idem, tabel 39, regel 1 en 2 minus totaal van tabel 27 en
tabel 28.
y14: Idem, tabel 39, regel totaal minus (yle t 'y12 yl.3
1·12: Idem, tabel 42 totaalkolom.
S*: Maandschrift C.B.S., jaargang 1940 (1945), blz. 216.

y23 .

I 6: Sluitpost.
'y22: Monografieen etc., no. 7; tabel 5, regel totaal plus totaal van
tabel 15* van „De Nederlandse con)unctuur, speciale onderzoekingen", C.B.S. (Oct. '39) minus yis.
Y=3: No. 7 der monografieen etc.; totaal van tabel 27 en tabel 28.
y24: Idem, totaal van tabel 11 minus totaal van tabel 5 plus 'Y12.
T . Idem, tabel 12, regel 14 plus 16.
Tui: Idem, tabel 44, regel totaal.

(21: Per saldo geschat op nul.
S96: Sluitpost.
'T23: MonografieEn etc., no. 7, totaal van tabel 10.
'sso:

Sluitpost.

< (31 + C41): -Statistische en econometrische onderzoekingen" (C.B.S., 1949),
biz. 103.

C T32 + T42): Idem, blz. 102, regel: directe belastingen.
('1'32 + '1'42): MonografieEn etc., no. 7, tabel 2, regel 1, 8 Um 9 plus totaal
4 minus administratiekosten van pensioen- en verzekeringfondsen; deze zijn geschat op totaal van tabel 25 +

van tabel

25 °/0 onkosten.
(S38 + S46): Sluitpost.

IGI en I 62: Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen
tussen overheidsfinancien en volkshuishouding, 1946, tabel 11.

1949:

Yis: Centraal Economisch Plan 1949 (C.P.B.), tabel B.I. 2, post 307.
'y12: Idem, post 309.
y13: Idem, post 305 minus f 200 mln. in verband met een foutieve
berekening van de loonsom incl. sociale lasten. (Op de werkelijke loonsom excl. sociale lasten werden de wettelijke premietarieven in plaats van de werkelijke premietarieven tocgepast;
de wettelijke tarieven mag men slechts toepassen op de wette-
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lijke loonsom, welke veel Iager ligt dan de werkelijke loonsom.
Volgens berekeningen van de heer J. Wijnmaalen (medewerker
Centraal Planbureau) wordt de loonsom incl. sociale lasten
ca. f 200 mln. lager dan in het Centraal Plan 1949 wordt
vermeld. Ceteris paribus moet het ondernemersinkomen met
f 200 mln. worden verhoogd.)
y14: Idem, post 306 plus post 126 plus f 200 mln. (zie aantekening
sub Y13) minus f 60 mln. C = meer-opbrengst kostprijsverhogende belastingen dan raming C.P.B.).
Tis: Idem, post 303 plus f 60 mln. (zie aantekening sub y14

Iift: Idem, post 304.

S56: Idem, post 504; realisatie waarschijnlijk j 300 mln. lager
(eerstgenoemd bedrag).

'Y22. Idem, post 222 plus post 223.
y23: Idem, post 411 plus post 412.
Ye<: Idem, post 404 plus post 413.

T : Idem, post 405.
Ta: Idem, post 407.

(21: Idem. de posten 401, 402, 409 en

410 minus de posten 421, 422

en 423.

S16: Idem, de posten 403, 414, 415, 416, 417 plus f 390 mln. (meeropbrengst belastingen dan raming C.P.B.) minus post 429.

'T23: Idem, post 201.
'S,0: Idem, post 202.
( (31 + (41): Idem, de posten 101, 102 en 103.

C 1'31 + 1,41): Idem, de posten 104, 106, 308 plus f 330 mln. (mecropbrengst
gezins- en winstbelastingen dan raming C.P.B.).

("r31 + 'T41): Idem, post 105

( S36 + S#6): Idem, post 107 minus post 130 plus post 310 minus f 390 mln.
(meeropbrengst belastingen dan raming C.P.B.).
Iel en I62: Idem, post 601 en post 602; rcalisatie waarschijnlijk f 300 mln.
lager (cerstgenoemd bedrag).

N.B. Zowel het nominaal nationaal inkomen als

de nominale nationale
consumptie waren in 1949 volgens C.B.S.-gegevens (voorlopige realisatiecijfers) hoger dan volgens ramingcijfers van het C.P.B. i.v.m.
onverwachte prijsstijgingen (o.a. devaluatie).

APPENDIX I

ENKELE KANTTEKENINGEN OVER DE

BETEKENIS VAN DE
OVERHEIDSHUISHOUDING VOOR HET
BETALINGSBALANSEVENWICHT

§ 1 - Inleiding
In het voorgaande werd de betekenis van de overheidshuishouding

voor een volkshuishouding zonder buitenlands verkeer geanalyseerd. De conclusies, die daarbij werden getrokken, gelden dan ook
alleen voor een gesloten volkshuishouding. Daar Nederland echter
een natie is, welke in zeer sterke mate afhankelijk is van het
internationale handelsverkeer, is het wenselijk ook enige aandacht.
te schenken-aan de implicaties tenge-volgg_vanj t_verkeer met het
buitenland.
Het ligt niet in onze bedoeling het uiterst ingewikkelde vraagstuk van het betalingsbalansevenwicht hier aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Ter voorkoming van misverstand lijkt
het evenwel gewenst hier, zeer in het kort, de richting aan te
geven, waarin onze conclusies moeten worden gewijzigd, wanneer
men in plaats van een gesloten een open volkshuishouding in
ogenschouw neemt.
De algemene conclusies, die wij zullen trekken ten aanzien van
de betekenis van de overheidshuishouding voor het betalingsbalansevenwicht zijn niet nieuw. De in dit hoofdstuk aangeroerde
problemen dienen dan ook slechts beschouwd te worden als een
noodzakelijke aanvulling van het in voorgaande hoofdstukken
gestelde. Hierdoor komt een en ander minder in een al te eenzijdig
nationaal licht te staan.

§ 2 - Het verband tussen het overheidssatdo, het betaling*glanssaldo en de we«gelegenheid _ _Er- i3 een belangrijk verschil tussen de functionnering van_een
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gesloten en die van een open volkshujshouding. De omvang van
de effectieve vraag naar goederen en diensten is bij een volkshuishouding met buitenlands verkeer niet alleen een zuiver binnenlandse aangelegenheid, zij wordt mede bepaald door buitenlandse
vraagfactoren. Aan de andere kant worden de middelen van een
open volkshuishouding niet alleen gevonden uit de binnenlandse
productie, maar eveneens uit de import van goederen en diensten,
welke in het buitenland worden geproduceerd. Behalve de goederen- en geldkringloop tussen de binnenlandse huishoudingen heeft
in feite ook een uitwisseling plaats van goederen (en geld) tussen
binnen- en buitenland.
Kan in een gesloten economisch stelsel de nationale besteding
niet groter zijn dan de nationale productie, in een open economisch systeem kan zowel een tekort als een overschot van de
nationale productie ten opzichte van de nationale vraag worden
overbrugd door middel van een import- respectievelijk export-

overschot van goederen en diensten.
In een maatschappij zonder buitenlands verkeer moet op den
duur noodzakelijk werkloosheid ontstaan, wanneer de effectieve
vraag tekortschiet, of er moet een continue inflatie teweeg worden
gebracht, indien de effectieve vraag boven de productiemogelijkheden uitgaat.
In een maatschappij met buitenlands verkeer kan, tenminste in
principe, zowel werkloosheid als inflatie woflen v-Roriomen-door
middel van export- respectievelijk importoverschotten.
Onze stelling, dat werkloosheid slechts kan worcfdn voorkomen, ,
indien het overheidstekort gelijk is aan het overschot van collec- 1
tieve besparingen, dat bij volle bezetting niet door het bedrijfs- 1 1\/
leven kan worden opgenomen, gaat nu niet meer op. In de plaats
van de overheid kan het buitenland treden ter handhaving van
het binnenlandse evenwicht tussen inkomensvorming en inkomensbesteding. Wanneer het buitenland bereid is meer goederen en
diensten van het binnenland af te nemen dan het zelf via zijn
eigen exporten (onze importen) verdient, kan het overschot van
de collectieve besparinpn geneutraliseerd worden door het tekort
van de buitenlandse goederen- en dienstenbalans (. het overschot
van onze goederen- en dienstenbalans met het buitenland), zonder
dat de overheid tekorten op haar eigen rekening behoeft te
kweken. De overheid kan in dat geval het overschot van collectieve
besparingen uitsluitend gebruiken voor de financiering van de
--$
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credietverlening aan het buitenland. Het nationaal inkomen wordt
hierbij niet meer volledig in het binnenland besteed; een gedeelte
wordt op crediet of il fonds perdu afgedragen aan het buitenland.
De volle werkgelegenheid kan dus eveneens worden gehandhaafd
door een eventuele belegging in het buitenland, in geval van een
overschot aan collectieve besparingen, dat noch door het bedrijfsleven noch door de overheid voor een binnenlandse bestedingswijze wordt gebruikt. Voorwaarde is daarbij, dat het buitenland
bereid is de goederen en diensten van het binnenland te aanvaarden. (Omgekeerd kan natuurlijk eveneens een inflatie worden
voorkomen, in geval van een tekort aan collectieve besparingen
om de totale behoeften van bedrijfsleven en overheid te dekken.
Voorwaarde is wederom, dat het buitenland bereid is hulp te verlenen aan het binnenland.)
Men kan nu stellen, dat een full-employment-politiek en een
politiek van exportbevordgipg in zekere mate alternatieven zijn.
De eerste politiek vereist juist de maatregelen (uitbreiding van de
binnenlandse vraag), die tegengesteld zijn aan die van de andere
politiek (beperking van de binnenlandse vraag). .Bejde _ doeleinden kunnell niet teglijkertiid hel yolle resultaat afwerpen!
Hierbij bedenke men, dat een deflatoire budgetpolitiek ter bevordering van een exportoverschot eigenlijk eerst zal slagen, wanneer er op de buitenlandse markt nog een duidelijke schaarste
valt waar te nemen. Een deflatiepolitiek, welke de export door
middel van prijsdalingen tracht te bevorderen op een relatief
verzadigde wereldmarkt, heeft, gezien de lage waarden, welke in
recente statistische onderzoekingen voor de export- en importelasticiteiten werden gevonden, slechts een geringe quantitatieve
betekenis.

Uit het bovenstaande volgt, dat de overheid_yan 4et ene land
niet_in staat zal zijn hAar _ eigen werk posheidsprobleem op te
lossen, wanneer de overheden van dg_U-n<eTS_lande I«et_ fedoen.
Indien op de wereldmarkt een relatieve overvloed van goederen
is, met andere woorden indien in het buitenland werkloosheid

heerst, kan het binnenland alleen de volle werkgelegenheid handhandhaven ten koste van haar betalingsbalansevenwicht. Een fullemployment-politiek van de binnenlandse overheid zal dan behalve haar eigen ook een gedeelte van het buitenlandse werkloos-

heidsprobleem oplossen.
Omgekeerd kan men thans niet meer stellen, dat een eventueel

B E:T A L I N G S B A L A N S E N W E R K G E L E G E N H E I D 147

overschot van de binnenlandse overheid (inclusief het overschot
van collectieve besparingen) volledig zal uitwerken op de binnenlandse werkgelegenheid. Hierbij zal eveneens via een verscherping
van de concurrentie met het buitenland de internationale werkgelegenheid warden beYnvloed. Op internationaal niveau blijven
evenwel de in de voorgaande hoofdstukken behandelde problemen
bestaan.
Een doeltreffende werkgelegenheids- irn betalingsbalans-politi_ek
is dan ook slechts mogqlijk -1?ii_ een internationale samenwerking
9pgc9119-misch gebied!

A P P E N D I X II

ENKELE DYNAMISCHE ASPECTEN

VAN DE OPENBARE FINANCIEN
§ 1 - Inleiding
In onze voorgaande beschouwingen werd gebruik gemaakt van de
methode der comparatieve statica. Dat wil z-e3-ge_ni nagegaa-9 wfrd
door welke economische wetmatigheden het uiteindelijk evenwichtsbeeld van de economische maatschappij werd bepaald. Zonder verandering in de economische data blijft deze evenwichtssituatie, wanneer zij eenmaal is ingetreden, bestaan. Een geleidelijke ontwikkeling in de economische data zou het economische
gebeuren eveneens geleidelijk en evenwichtig doen verlopen.
In feite is het economische leven echter aan talloze schokken
van buitenaf onderhevig. Indien nu de economische subjecten zich
aanonmiddellijk aan de nieuwe constellatie van de data zouden
passen, zou de statische theorie voldoende zijn voor de verklaring
van de werkelijkheid. Het beschreven economisch evenwicht zou
dan altijd onmiddellijk worden gerealiseerd. In de dynamische
werkelijkheid wordt het evenwicht, dat de statische theorie beschrijft, meestal niet gerealiseerd tengevolge van de traagheid der
economische subjecten bij de aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Dat wil zeggen: aan de normale economische relaties kan
(tijdelijk) niet worden voldaan, doordat de gevolgen van de veranderingen in de economische data meestal onverwacht zijn. De
tendentie tot terugkeer naar de normale economische relaties zal
evenwel altijd blijven bestaan, ook al zal tengevolge van de reactietraagheid der economische subjecten het statisch evenwicht misschien nooit bereikt worden. De dynamische theorie is daarom
realistischer. Zii verklaart meer dan de statische, ppldat zij mej de
in,_ werkelijkheid optredende reactietraagheden rekening houdt.
De statische theorie wordt hierdoor echter niet overbodig. Deze
laatste verklaart, waarom de economische grootheden niet tot rust
komen, wanneer zij afwijken van hun „normale" economische
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relaties. Zij beschrijft de trend, waaromheen de economische variabelen schommelen tengevolge van de reactietraagheid der economische subjecten op plotselinge dataveranderingen. Slechts indien
de bewegingen, die door een verandering der data worden ontketend, anti-gedempt ziin, hetgeen in tiiden_yan .ujtzonderliike.
inflalle of deflatie het gevaLk, is de betekenis van de statische
theorie- nihil. bergelijke situaties zijn echter uitzonderingen op de
normale economische ontwikkeling. De tendentie tot evenwicht is
gewoonlijk duidelijk te bespeuren.
Het is hier niet de bedoeling een analyse te geven van de
dynamische economische verschijnselen. Ter voorkoming van misverstanden lijkt het evenwel gewenst het in de voorgaande hoofdstukken gestelde ook - zij het zeer in het kort - in het licht van
een dynamische beschouwingswijze te plaatsen. De bedoeling van
dit hoofdstuk is dan ook slechts er op te wijzfn, _-oe- in le#£_df
betrekkingen tussen overheidshuishouding en volkshuis oudigg _
tijdelijk kunnen afwijken van de „normale" verhoudingeo_-tengevolge van de reactietraagheid der verschillende groepen van
huishoudingen. Hierdoor wordt een en ander op een meer realistisch niveau geplaatst.

§ 2 - De invloed van de overheidshuishouding op de coniunctuur

In de voorgaande hoofdstukken werd gesteld, dat in de uiteindelijke evenwichtstoestand noch de investeringsbedrijvigheid, noch
de spaaractiviteit een gedwongen, onvrijwillig karakter bezitten.
Slechts indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal er geen
aanleiding zijn tot evenwichtsverstoring.
Indien een dergelijke toestand bij een gegeven structuur van
het belastingstelsel en bij een gegeven omvang der overheidsuitgaven is bereikt, zal het economisch evenwicht zich daarbij kunnen
handhaven?

Waarschijnlijk niet. Tengevolge van de toeneming van de kapitaalgoederenvoorraad, welke in elke moderne volkshuishouding
plaats vindt, en eventueel tengevolge van de toeneming van de
beroepsbevolking, zal het nationale inkomen stijgen. In een maatschappij, waarin de functie van de overheidshuishouding en van
de pensioen- en verzekeringfondsen nog betrekkelijk gdring is, zal
het op deze wijze verdiende meer-inkomen, practisch geheel worden
besteed. Anders wordt de situatie, wanneer de overheidshuishou-
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ding een zodanige omvang heeft bereikt, dat de druk van het
marginale belastingtarief relatief hoog is. De overheid kan in dat
geval een betrekkelijk groot gedeelte van het meer-inkomen afromen, indien zij niet tegelijkertijd voor een overeenkomstige
verhoging van haar uitgaven, respectievelijk verlaging van haar
belastingtarieven zorg draagt.
De economische subjecten zullen, na aanpassing van hun uitgaven aan hun tengevolge van de toegenomen arbeidsproductiviteit gestegen inkomsten, meestal niet onmiddellijk rekening houden met de progressieve toeneming van hun belastingschulden,
die eerst later te hunner kennis komen. Voorzover zij daarmede
wel rekening houden, zullen hun belastingreserves in eerste instantie aanzwellen. In het eerste geval zal de, tengevolge van de
toegenomen arbeidsproductiviteit mogelijk geworden productiestijging, tijdelijk kunnen worden gerealiseerd. In het laatste geval
zal de productiestijging niet worden gerealiseerd, tenzij tegenover
de meer-oppotting van belastingreserves ergens in de economische
kringloop meer geld wordt ontpot; dit is echter a priori onwaarschijnlijk. In dit geval moet derhalve een toeneming van de arbeidsproductiviteit geleidelijk een toeneming van de werkloosheid
ten gevolge hebben bij gebrek aan vraag. Tegenover het meerinkomen staat een geringere vraag. Een gedeelte van het meerinkomen wordt immers voor belastingdoeleinden gereserveerd.
Indien geen belastingreserves worden gevormd, wordt de hoogconjunctuur eerst afgebroken enige tijd nadat de definitieve aanslagen over het hoge full-employment-inkomen worden opgelegd.
De belastingplichtige subjecten zullen hierbij hun belastingschulden niet uit de gevormde belastingreserves kunnen voldoen; zij
kunnen tijdelijk financieringsmoeilijkheden voorkomen door
liquidatie van hun vermogensbezit; hoogst waarschijnlijk zullen
zij echter tevens hun normale inkomensbesteding beperken. De
producenten, welke op een dergelijke plotselinge beperking van
de vraag niet hebben gerekend, zullen hun voorraden onverwacht
zien toenemen. Uiteindelijk zal de productie worden beperkt, arbeiders zullen worden ontslagen etc. etc.!
De werkloosheid zal in dit geval eerst ontstaan, wanneer de
ondernemers, na enige tijd van gedwongen voorraadvorming, hun
productie zullen beperken, tengevolge van de vermindering der
vraag, welke op haar beurt werd veroorzaakt door de onverwacht
hoge belastingaanslagen.
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Uit het bovgnstaande bliikt, hoe gemakkeliik de normale relaties

inkomen en belastingen resp. ondernemersbesparingen en
investeringen kunnen worden verbroken, tengevolge van de reactietraagheid zowel van de publieke als van de private sector van het
economisch leven. Enerzijds worden de belastingaanslagen voor een
groot gedeelte niet pari passu met de inkomstenstijging opgelegd,
zodat de economische subjecten tijdelijk een meer dan normaal
behoeft
gedeelte van hun inkomen kunnen besteden; anderzijds
werkloostot
een
llijk
onmidde
niet
van
vraag
de
ring
een verminde
heid te leiden, omdat gedurende enige tijd nog gedwongen voorraadvormingen kunnen plaatsvinden.
Het zal evenwel duidelijk zijn, dat het omslagpunt van de
conjunctuur weliswaar langer zal uitblijven, maar ook des te
heviger zal zijn, naarmate de traagheid van de overheid in liet
naarmate de ecoopleggen van belastingaanslagen groter is enjof
nomische subjecten minder rekening houden met de progressieve
inkomen.
toeneming van belastingschulden bij een stijgend
tussen

Het is nu zeer goed mogelijk, dat het aanpassingsproces naar
beneden verder gaat dan het evenwichtspunt, dat bereikt zou zijn
bij een oneindig snelle reactiesnelheid van de private en publieke
hoofdsector (dit is het evenwichtsbeeld, dat in de voorgaande
stukken werd beschreven).
Naast de gedeprimeerde venvachtingen van de ondernemers,
welke ongetwijfeld haar invloed zullen hebben op de investeringsbedrijvigheid en daarmede op de algemene bedrijvigheid, moge
meer in
hier nog op een andere factor worden gewezen, welke
verband staat met de in de voorgaande hoofdstukken besproken
problernen.
In een situatie van verminderde vraag zullen de ondernemers
in eerste instantie trachten hun producten tegen lagere prijzen
te verkopen, voordat zij tot productiebeperking overgaan. De
winstmarges, welke zij in de depressie calculeren, zijn ongetwijfeld
schommelager dan de winstmarges in full-employment-tijden. De
te
wijten
aan
inkomen
zijn
dan
ook
meer
lingen van het nationaal
de
fluctuaties
aan
dan
inkomen
de fluctuaties van het ondernemers
van de loonsom in de conjunctuur-periode. De loonvoet is veel
stabieler dan de winstvoet. De fluctuaties van het ondernemersinkomen tengevolge van de gevoeligheid der winstmarges voor de
conjunctuursituatie geven, naast andere factoren, een verklaring
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voor de sterke schommelingen van de investeringsneiging gedurende de conjunctuur-cyclus.
Wanneer nu de vraag naar investeringsgoederen sterk fluctueert
en daarmede de vraag naar geen-risico-nemend kapitaal, is het niet
verwonderlijk, indien bij een meer stabiele loonsom en daarmede
bij een meer constant aanbod van collectieve besparingen het overschot van geen-risico-neInend kapitaal eveneeris sterk fluctueert.
Deze stelling wordt nog versterkt, wanneer men aanneemt, dat de
ondernemers in de hausse bereid zijn meer vreemd vermogen op te
nemen dan van uit het oogpunt van een gezonde financiering
verantwoord is, zodat zij in tijden van depressie zoveel mogelijk
vreemd vermogen trachten af te lossen.
Het gevolg is, dat in de neergaande conjunctuur een relatief
groot overschot van geen-risico-nemend kapitaal in de kassen van
de overheid zal worden geaccumuleerd. Houdt men hierbij nog
rekening met de extra hoge vorderingen van de overheid enige
tijd na de hausse uit hoofde van achterstallige belastingen, dan
is het geenszins denkbeeldig, dat de overheid procyclisch in plaats
van anticyclisch op de volkshuishouding werkt.
Etbovenstaandebliikt een nieuw aspect van de economische
Jabilitdit vap de huidige maatschappijstructuur, zodra de overh-eid
daarin een grote_.plets_inneemti Efny.elatieflichte rem,pingvande full-employment-ontwikkeling door de reactietraagheid van de
moderne overheidshuishouding kan gemakkelijk de oorzaak zijn
van een versneld proces in benedenwaartse richting!.
§ 3 - -De invloed van de conjunctuur op. «ovgheidshuishouding

In het bovenstaande werd betoogd, dat de reactietraagheid van de
overheid bij het innen van belastingen de conjunctuur in benedenwaartse richting kan doen ombuigen, dat dus de overheid vooral
bij hoge marginale belastingtarieven mede oorzaak kan zijn van
het omslagpunt in de hausse.-De omg keerdf 9usaliteit, namelijk

dat.de_conjunctuursituatie de toestand van de openbare _finabpln.

mede-beinvloedt,_is veel al_gemener bekend.
In de bestaande litteratuur is op dit punt zo vaak de aandacht
gevestigd, dat wij hier kunnen volstaan met een korte samenvatting
van de bedoelde verschijnselen. Wanneer de vermindering van de
effectieve vraag heeft geleid tot een daling van het inkomen van de
particuliere sector, zullen op den duur, afhangend van de snelheid,
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waarmede de definitieve belastingaanslagen worden opgelegd, ook
de belastingontvangsten van de overheid dalen en wel des te meer,
naarmate het nationaal inkomen beneden het evenwichtsniveau is
male opbrengst
gezakt. Het „inflatoire" effect van een beneden-nor
van de belastingen kan nu eventueel worden gecompenseerd door
het „deflatoire" effect van een boven-normaal overschot van de
pensioen- en verzekeringfondsen. Het is dan ook een bekend veroverheidshuishoudiog in engere __
_schiins91, dat de tekorten van de
zin in depressietijden tengevolge van abnormaal _1Rge belastingl
ontvalleteu.91[lgewoon hoog zijn.
Meestal zullen in een secundaire depressie op den duur ook
bepaalde categorieen van overheidsuitgaven stijgen, met name de
werkloosheidsuitkeringen. Dit gebeurt echter eerst in die fase van
de conjunctuur, waarin de ondernemers op de vermindering van
de effectieve vraag hebben gereageerd door een beperking van de
daarproductie. Voordien daalt eerst het ondernemersinkomen en
na de investeringsbedrijvigheid, zoals boven werd betoogd. Er kan
onder bepaalde omstandigheden een lange tijd verlopen, voordat
een dalende conjunctuur zichtbaar wordt in de werkloosheidsstatistiek (welke bovendien vaak slechts de lagere groepen van
loontrekkers registreert!). Op den duur zullen echter bij toenemende werkloosheid de overheidsuitgaven toenemen. Dit is zonder
meer duidelijk, wanneer de werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks
ten laste van de schatkist komen. Maar ook indien de werkloosheidsuitkeringen uit een werkloosheidsfonds zullen worden be-

streden, zal het overheidstekort (in ruimere zin) toenemen via een
vermindering van het overschot van geen-risico-nemend kapitaal.
Wanneer de overheid nu geen zogenaamde aanpassingspolitiek
bedrijft, met andere woorden indien zij haar toegenomen uitgaven
niet tracht te compenseren door bezuiniging op andere uitgaven,
zal het economisch proces langzamerhand uit de secundaire
de effectieve
depressie kunnen worden opgeheven. Slechts indien
vraag, teweeg gebracht door de overheidshuishouding, zal toenemen, kan het economisch gebeuren zich weer naar boven bewegen I

Voorzover het aldus bereikte meer-inkomen van de particuliere
sector niet weer wordt afgeroomd door de belastingdienst, kan de
inkomensstijging blijvend zijn. Het is daarbij waarschijnlijk, dat de
belastingopbrengsten na een depressie minder snel zullen stijgen
dan in een hausse, tengevolge van de fiscale mogelijkheid om
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gedurende enige tijd nog de verkregen winsten te compenseren met

AU

0

de verliezen uit de depressiejaren.
Hoe dit ook zij. het is niet te venvachten, dat een toeneming van
dewerklnosheidsuitkeringen allegn _VQI-doenda zal zijn.om_weder --_een full-employment-inkomen te kunnen bereikep. Verdergaande
maatregelen ziin daartoe nodig. Het moeilijkste probleem is
daarbij, hoe men de winstmarges weer op een normaal peil kan
brengen, opdat de vraag naar investeringsgoederen kan worden
gestimuleerd en hierdoor een overschot aan geen-risir.0-dragend
kapitaal kan worden beperkt.
Wij kunnen in het kader van deze studie niet verder op de hier
aangestipte buitengewoon interessante vraagstukken ingaan. Met
di yqlgindi conclusies ten opzichte van het dynamische aspect van,
_de ovg.deidshuishou*ing moge hier worden volstalt
1'. Bij gegeven overheidsuitgaven en bij gegeven belastingtarieven
behoeft de overheidshuishouding ingeval van een stijgend nationaal inkomen niet onmiddellijk overschotten te kweken (zoals
in voorgaande hoofdstukken stilzwijgend werd aangenomen)
tengevolge van de traagheid in het innen der belastingen.
2'. De volle werkgelegenheid zal in dat geval bij stijgende arbeidsproductiviteit echter alleen worden gerealiseerd, indien bij gegeven belastingtarieven de particuliere sector niet al te veel
liquide belastingreserves gaat kweken.
3: Op den duur zal de overheid echter het meer-inkomen bij gegeven belastingtarieven afromen, waardoor het economisch
proces zich in neerwaartse richting moet aanpassen.
4'. Het grootste gevaar van een dalende conjunctuur is de daling
der winstmarges, waardoor de vraag naar investeringsgoederen
op cumulatieve wijze wordt beperkt.
5'. Op den duur zorgt de overheidshuishouding vrijwel op automatische wijze voor een licht herstel in de conjunctuur via een
stijging van de werkloosheidsuitkeringen respectievelijk een
daling van de belastingontvangsten.
6'. Een dergelijke automatische conjunctuur-compenserende werking van de overheidshuishouding is niet voldoende voor het
herstellen van de volle werkgelegenheid.
Uit het bovenstaande volgt, dat een lanpassingspolitiek,.welks .in
de_dePIessie de overheid korte-n- wil verminderen, via een nog
verdergaande daling.xin de-Effestjevf vraag, de tek-ortennBg zal
vermeerdey-pn.
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Ilit_het feit.daL hier in nay ging_yan_zoyelenifordl:_geoppaneerd tegen een „klassieke" aanpassingspolitiek in depressietiiden,
leide men niet af, dat wij vurige voorstanderf_zij.n van egl.,_,-K-eynesiaanse" overschottenpolitiek voor de hau seigerl.ZIn het bovenstaande werd juist betoogd, dat de hoge marginale belastingtarieven in de hoogconjunctuur in samenhang met de reactietraagheid van de belastingdienst de oorzaak kunnen vormen van
een conjunctuuromslag in benedenwaartse richting. Slechts in een
excessieve hausse is een overschottenpolitiek nog verantwoord.

Indien de doelstelling van een volle werkgelegenheid is aanvaard, is er ons inziens bij de huidige omvang van de overheidsuitgaven weinig reden voor een overschottenpolitiek van de kant

van de overheid. Integendeel, voorzover het gehele bedrag van de
collectieve besparingen in deze situatie niet door het bedrijfsleven
zou worden opgenomen, dient de overheid nog tekorten in engere
zin 1) te kweken, opdat de totale effectieve vraag in overeensteinming kan worden gehouden met de full-employment-productie.
_Een snelle aanpassing van de overheidsuitp. ven fspectieyslijk _ .
belastingtarjeven aan de structurele ontwikkeling van een volks-

huishouding blijft, met name bij een pregrEssie.f.1,91Kstinfrstf.sel,
een conditio sine qua non voor een volle-werkgelegenheids-politiek.
Het schijnt ons gemakkelijker toe de volle werkgelegenheid te
handhaven door middel van een goed geplande uitgaven- en
belastingpolitiek, dan hiermede volle werkgelegenheid te bereiken,
wanneer men een keer in een depressie is aangeland.
Een anticyclische budgetpolitiek, welke, indien zij te laat wordt
toegepast, overschotten kweekt wanneer het omslagpunt van de

hausse reeds bereikt is, of welke tekorten wil toestaan wanneer
men reeds midden in de depressie zit, is zinloos. Een dergelijke
politiek kan spoedig omslaan in een procylische, namelijk indien
men eerst maatregelen durft te nemen wanneer de al te traag
reagerende barometers van het economisch leven extreme waarden

aangeven. Planning en prognose kunnen dan ook onder de huidige
on:standigheden minder dan ooit worden gemist!
1) Hierbij moge in herinnering worden gebracht, dat wij onder overheidstekort in engere zin verstaan alle overheidsuitgaven exclusief aflossingen en
inclusief alle overige kapitaaluitgaven, minus de overheidsmiddelen exclusief
ontvangen aflossingen en ontvangen credieten. In de practijk zal het door
ons bepleite tekort op de gewone dienst nogal Iheevallen, daar de moderne
overheidshuishoudingen tegenwoordig belangrijke bedragen uittrekken voor
de zgn. kapitaaluitgaven. Deze kunnen dus grotendeels gefinancierd worden
door middel van het overschot aan collectieve besparingen.
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