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x.
DE ALGEi,fEENMAATSCHAPPELIJKEARBEID.

a. Tweeërlei vorm van distributie.

In de vooraf gaande hoofdstukken hebben Vle ons reeds
met de algemeene grondslag der distributie be ziggehouden. Zoo"':"
lang de goederen zich nog in de kringloop der productie bevinden,
worden ze , d oor g <3 g e ven, 11 gedistribueerdll op de
grondslag van de mnat echapp oLijlc gemiddelde pr oduc t.Let.ijd . Treden
ze uit deze kringloop, om in de indi vidueele con aumpt.Le over te
gaan) dan geschiedt de dis tri butie naar dezelfde grondslag,
terwijl de arbeidstijd de m a a t sta f' voor de indi ;;idueele
consumptie is. Eèn economische wet regelt dus het heele bedrijfs-
leven, zoovrcl de productie als de consumptie. Dezelfde economi-
sche Vlet regelt zoowel ieder onderdeel van het bedrijfsleven, als
het Geheel. Of, zooals vt e het ook kunnen zeggen:

DE EENEALGEl,tIEENEWErr. DIE HET HEELE BEDRIJFSLEVEN BEHEERSCHT,
iANIFESTEERTZICH IN IEDERE AFZONDERLIJKEVERSC~UJNINGSVORM

-'AN HET liIAATSCHAPPELIJKSTOFWISGELINGSPROCES.

viJcmoeten nu .ecrrt er- een groep van bedrijven binnen
de gezichtskring trekken, die deze algemeene wet schijnen te
door-br-eken . In de eerste plaats bedoelen we dan die bedrijven,
die bui ten het eigenlijke gebied der productie vallen, maar die
toch voor hot maatschappel~k levon onontbeerl~k z~n. Hieronder
vallenb~voorbeeld allerlei economische en politieke Raden, de
bedrijfsorganisaties voor a Lgemeen maatschappelijl<::eboekhouding,
ziekenzorg, ond er-wije , het aanleggen em het onderhouden van par-
ken, allerlei cultu~eele en sociale instellingen enz. Het eigen-
aardige van deze bedrijven is, dat ze geen eigenlijk product ver-
vaardigen, maar ze verrichten een IIdiensttl voor de samenleving.
Al deze bedr-ijt'aor-ganä sa.t.Le s verbruiken wel productiemiddeleri,
grondstoffen en levensmiddelen voorde betrokken arbeiders,
maar het is voor sommige onmogelijk, voor andere onwens che Lijk
deze ft dienst 11 tegen inlevering van vorbruiksgeld in de consump -
tie te doen overgaan. De aard van deze bedr~ven brengt mee,
dat ze hun "product", hun "dienst", zon der economische
maatstaf in de consumptie overgeven, Ze vlerken dus "gr-a t.Ls "
voor de consumenten, TEmi/IJL HIER TEVENS HET NEMENNAARDE BE-
HOEFTEVERWEZENLIJKTIS. rJe hebben hier dus een groep van
bedrijven, voor weLker- "product" de arbeidstijd n iet als
maatstaf der consumptie geldt.

Ten opzichte van de distributie der "consumptiegoe-
deren" onderscheiden we dus tw e e t.ypen van bedrijf, Het eerste
type , da t z,'n product tegen inlevering van verbruiksgeld in de
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consumptie over-dr-uug t , noemen l.'ro PR(iDU(~TlEVE BEDRIJVE ~. De
andere, 'iie lIg.ratis" werkeD} die volóeYls het principe van IInemen
naar- beho ef t.e " wer-ker; , Doemen '.'Je OPE::-1BAREBEDRIJVR.'T, of BEDRIJ-
vm~ VOORALGEl::IEE:::<:l~AATSCRAPPELIJKEAIillEr D (afgekort tot M1iA-bedrij-
ven \.

Rat ligt voor do hand, dat dit verschil in distributie
z'n verwikkelingen in hot maat ec happo Lijk bedrijfs+even meebrengt.
"Dá ens t en" a I c zi ekenz or-g , Ond0-Ci'Ji,~Sonz.., ver b r u i ken wel
allerlei maa t.sc happeLijke GrJederen, maa.r ze vo egen geon nieuw pro-
duct aar. de maat.ec happe Lijko voorraden tOE>. De zaak komt dus hier-
op noer, dat de ar'beiderl1 van de productieve bedrijven niet "de
opbrengst van hun arbeid'; alleen kunnen consumeeren, maar dat ze
ook de ar-be.i d er e ui t de openbare bedrijven moeten onderhouden, ja,
dat ze zelfs ook productiemiddelen 6n grondstoffen voor deze
IIdiensten" moeton vervaardigen.

Ziedaar de eigenaardige moeiel~kheid,

Als de arbeiders bijvoorbeeld 40 uur per we ek in hun
bedrijf hebben [;owerJrt, kunnen ze geen 40 uur aan arbeidsgeld
kr~gen, omdat dan fIlets voor de openbaro diensten beschikbaar
zou zijn! Ze:· moo t en dus oen doel van do opbrengst van hun arbeid
aan deze diensteE afstaan. Hot ifJ ccht or- ma.ar' de vr-aa.g , welk
de ol ? Hoeveel arbeid moe t en ze voor de openbar-e bEXirijven be schik-
baar stellen?

Nu i8 doz o laatsta vr aar; goluklüg al heel gauw te ba..
antwoordon. De boekhouding van de openbare diensten voltrekt
zich op dezelfde wijze als van de. pr-oduc t l eve bedrijven. Ze bere-
kenen everigo ed hun verbruik aan pr-o duc td erm d-le l.en , grondstoffen
en levende arbeid, zoodat de samenleving precies weet"hoeveel
arbeid door on~erw~ij, ziekenzorg enz~ wordt verbruikt. " In de
grond van de zaak gebeurt dus precios hetzelfde, als n:u onder
het kapitalisme ~eschi9dt: de verschillende takken van AMA~.
bedr~f maken iedor een begroeting, hoeveel arbeid ze iri de ver-
schillende vormen van p, g on a Ln hetleopende jaar deriken t e
ver-br-uä ken . Het is de ho evee Lhe l d ar bei.ö , die de samenleving
voor het loopende jaar voor de openbare bedr~ven beschikbaar
wonscht te stollen.

Om daze bo gr'o ot Lng een ovorzichtelijke vorm te geven,
bedienon ,'JO ons van do zeLf de productieformule als voor de produc-
tieve bedrijven. Al.Lo en plaatsen vre do index o aan de voet der
letters, om aan tCC)dutd en , dat »re met Openbare bedrijven te doen
hebben.

De productieformule voor ieder w i L'l elceur-Lg openbaar
bodrijf wordt dus:

( Po t go)" 1.10

Tellen we nu de Itonkosten r; van all e openbare bedrijven samen, dan
hebben vre een overzicht over het totaal-verbruik van alle open-
bare bedrijven, vrat we eenvoudig vri Ll.en voorstellen doeI' de formule'
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Vervanger:: we de letters duidelijkheidshal ve door
fictieve getallen, dan zou de a l gemeene begr-oo t.i.ng voor de
openbarodiensten kunnen zijn:

+
;

_ .. A'rJlA' - begrooting.

8 millioen r 50 millioen + 50 millioen 108 millioer:: arb. uren.

Het is nu maar de vraag, 0 p wel k e IT. ~ z. e deze
11 sociale onkosten" Geclragen worden.

c. De gebruikel~ke oplossing.

Dè gebruikel~ke oplossing in het kapitalisme is
deze, dat de staat zich denoodige middelen 'verschaft door het
heffen v~n lallerlei directe en indirecte belastingen, d.w.z.
hij ontneemt de consument het recht op een deel VÇ1nz'n consump-
toegoederen e Rus Land lost het vraagstuk op, door het grootste
deel vand~ ~insten dor otaatsbedr~ven in de.staatskas te doen
vloeien en door het heffen van indi~ecte belastingen. Zoo ver-
scha f t e Rusland zich ook dG noodige middelen, door opnieuw de
Wodka (j erie ver-) in t e voor-en , .omdat di t et telijkemillioeneri in
de schatkist bracht. SCl':'Tjet -Hongarije bediende zich van dezelfde
methoden: hot verkruog de noodige middelen door zijn "pr-ijzenpo l l >

t i ek'", m, a. »s , uit de monpo l ä ewt nat en der bedrijven en de meer-waar-'-
de dor arbeidsk~asht.

Dit i8de practische oplossing.

De th~o~iB kent echter nog tw~e oplossingen. T~n
eerste de oplossing, d.i e voor het "a Lgeme en ka r t eL" van HiJ>-
ferding geldt. In deze fantastische fantasie levert het vraag-
stuk Ln het 'geheol geen moeilijkheden. De centrale leiding der
produotio bepaalt, waar productiemiddel en en groridstoffen heen
moeten, terwijl ze tevens aan de consumenten "toevljjst", hoeveel
er voor iedE;r ter individueele consumptie staat. Het is waar:
deze theorie is nogal arm, maar dat kunnen \"Tijniet helpen.
De tweedE! oplossing is die van ho t berekenen van I1de maatschappe-
lijke pr-oduc t Le ko st.err'", dus de z.g. "pr-Lnc Lp i eë Le oplossing" van
Varg'1. HjJ '-ril do "30cialo ortko s t en " .in de prijs der pr-oduc t en
opnemen. Toch is dit geen "prijzenpoli t á ek" te rioernen, omdat. Plj
i G Cl 0 r maatschappelijk product met een vast percentage vee':
hocgd w i L zien. Van een "poli t i.ek" omtrent de prijzen kan dan geen
sprake zijn ," Jammer genoeg, gaat Varga niet verder op zin "prin-
cipieöle op Los sLrig " in, zoodat 'Ne met deze magere aanwijzing te-
vr~d0 moot~n z~n. Toch .18 deze theorie wel verder te volgen,
ma~r b~ Leiohter~ We hobben dan meteBn hot voordeel, dat we
liiürmee bij oen auti eur- komen, die het probleem exact vreet te'



d. De oplossing blj Leichter.

vatten. Later zullen we nog zien, dat Letchter z'n exacte oplos-
sing loslaat en zich ook aan de "prijzenpolitiektt te buiten gaat,
Ten slotte moet hier nog gewezen worden o~ de oplossing van Marx
(in de "Randglossen"), die zich niet met 'prijzenpolitiek" bemoeit,
die de sociale onkosten niet in de prijzen der producten opneemt,
maar die de arbeiders minder aanwijzingen geeft op het maatschappe-
lijk product.

Vatten we theoretische zoowel als de practische oplos-
singen samen, dan blljkt, dat men het algemeen over één ding eens
is: n v L, dat de onkosten op de prijs der producten gelegd moet
worden. (Uitgezonderd Marx) .

Vanuit theoretisch gezichtspunt is deze methode echter
zeer bodenkelijk, omdat we daarmee nooit een gcmd overzicht hebben
"hoeveel arb8id de vervaardiging van teder gebruiksvoorwerp kostlI.
(Zie blz. 53). Het belemmert daarom een juist inzicht in de rati-
onaliteit van de verschillende bedr~fsmethoden., Daarb~ komt nog,
dat het percentage, dat op de prijzen wordt gelegd, ieder jaar op-
nieuw vastgesteld moet word en , wat een "lastige schommeling in de
prijzen" . t eweegbr-eng t . Er komt 'echter nog bij, dat· de theoretici
die. allé pr~ducten in pr~swillen verhoogen, dit niet door-
vcer-en , maar tot de doodgewone "pr-ijaenpo Lä t.i.ek". hun toevlucht
nemen. Daarom kan bij de huidige stand van het onderzoek naar
het communistisch bedrijfsleve'n geen apr-a.ko zijn van een exacte
verhouding van producent tot product, Wat aan d.e oonsumenten
ten goede komt, blijft al tijd een greep in het dui ster: we moeten
afwachten, vrat ons wordt "toegewezenfi

,

We kunnen er echter niet genoeg de aandacht op vestigen,
dat in dtt probleem een van de belangr~kste vraagstukken van het
communisme ligt. En daarom moeten de arbeiders bij alle toekomst-
fantasieën, -dl e hun van verschillende zijden worden voorgehouden,
steeds opnieuw wee r de vraag stellen: hoe wordt het probleem van
de sociale onkosten tot oplossing gebracht?

rr a n t h i e r 1 i er t e e n v a n d El b e 1 a n g r ij k(:,
s t e w 0 r 0\- e 1 s v a n h e t s t a a t s c 0 m m u n i slJ -
m e . H i e r 1 i g t e e n v a n d e b e 1 a n g r ij k s t e
VI 0 r t e 1 s v a n d e 0 v e r h e G r s c h i n er d e r a r -(:,
b e i d 8 r s k 1 a s s e .
De bevoorrechte klassen zullen als laatste positie, om hun be-
voorrechting te handhaven, zich op het bolwerk van de prijzen-
politiok terugtrekken.

De eerste, die de oplossing van dit probleem naderb~
gebracht heeft, is Otto Leichter, wat hem mogel~k was, doordat
hjj het bedrijfsleven op de bodem van de arbei dstijdrekeling plaatste.
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De eer-nt.e "bron van onkoms t.en" voor do sociale onkosten vi:lden
we in de "w tr.s t en " der bedrijven. Eigenlijk is dat bj] Leichter
0CD eiserlaardic; [;oval. Ofschoon hij hot "he t moest voor de
hand liggende vindt!:; de productenstroom langs de baan V3..nde
"eraan be s t ede maat.ao happe Lijko arbeidstijd" (Leichter - blz. 38)
te Le Lden , voert hij dit n iet "door, Wel vereenigt hij de
gelijksoortiGG bo!lrjjven tot een "Gildel; , maar hij benut dit niet,
omde t.egens t.e Lt i.ng t.us sc hen de vor ech'i I'Lende bedrijfsgemiddelden
an het maatsch~ppcl~k gemiddelde op to lossen. (Zie hiertoe het
hoofdstuk: Kaut.nky aan sc he moeilijkheden). De productiotijd van
hot slechtste, dU;3 hot lIduurste" bodrijf [~Gldt als "pr-ijs" van het
product, zoodat do beter ingorichto bedrijven, juist als onder
het kap i t.e.Ll erno, OC:!-: "extra-winst" kunnon maken. Van deze "winst-
gevende" bGjri~ver: ZiJgt hij dan:

"Dezo zullen dar; een differentiaal-rente, of - kapi t.a .
Lls t Lac.h IY,Jsprokon - een extra-winst maken, di e natuurlijk
niet deze fabriek alloen mag toevloeien, maar - alweer
kapitalistisch Ges~roken - door bel~6tingen vereffend moet
wordon . II

(Leichter - als boven - blz. 31)

Natuur-Lijk zijn d.ezo 11 inkomsten". niet voldoende en voor
Ler cnt.cr ook n l et pr-Lnc Lpi eë L, Als hij het vraagstuk verder onder-
zoekt, tracht hIJ het exact te vatten, wat een wezenlijke vooruit-
gang 1;:) bj,~alJ.93, vrat vte op dit gebied hebben. H:ijwil ten eerste
alle ::11[(em3()!luonkos t on samentellen, zooa.Ls wij dat in onze fic-
tieve AL.:\.. - becrootil.g hebben gedaan en dan tevens vaststellen,
hoeve eI a r-boLdaur cn per jaar door a 1 1 e arbeiders te zamen .:
wordt GGwerkt" (Dat hi ervoor een algemeen maat schappelijke boek-
houdi r.g riood zu.keLijk is," spreekt wel van zelf). Brengt men deze
twee getalle"_ Lr, verhouding, dan meent Leichter daarmee een ge-
tal Gevon~en te hebben, dat aangeeft, hoeveel arbeid8t~d ieder
arbeider per UU]] aan de .":,g,merlev:1:og moet afstaan, om 3..11e sociale
onkosten Gedekt" te krtjgen ~ Deze 11 aftrek" laat hij dan tot stand
kamer" door de productietijd dor produc ten overeenkomstig het er
aan be.o>tede aantal uren te verhoogen, Alvorens dit nader te
verduidelijken, ;_~evenwe eer s t woordelijk, vrat hij daaromtrent op-
merkt: "

"Iedor bedrijf zal dus mot oen jaar"lijks bij het opstel-
Lor. der balans of - socialistisch gesproken - van het pro-
ductio-plan, va.st to stollen norm voor algemeene onkosten
van he L boiriifsleven moeten rekenon .... , ....

f' "'De totaal-som der algemeene onkosten, die daardoor
óp de totaal-productie rusten, zullen tot een of andere
grootheid in betrekking gezet worden, vraarsch~nl~k het
beste tot het totaal van de bij de productie en distributie
gewerkte arbeidsuren en het zoo ontstane verhoudingsgetal
zal bij de berekening der kosten van het product op de ui t-
gegeven loonsom toegeslagen worden, ZOODATIN DE KOSTPRIJS
DER iiJARENOOKDE l\OSTEN DER SAMENLEVING1NORDENOPGENOMEN.

(Leichter - als boven - blz. GR/G6)
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"Omdat getallen alt~d beter spreken dan woorden, willen
TIe de bedoeling van Leichter in fictieve getallen weergeven.

Leichter stelt de kwestie zoo:
Laat de AhA - begrooting in totaal zijn 108 millioen ar-b.uren.
Laat het aantal gewerkte uren van alle arbeiders te zamen
650 millioen zijn. Per uur en per hoofd geeft dat" aan sociale
onkosten 108/650 = 0.166 uur.: ""

Nu moeten de sociale onkosten nog" in de pr~s der waren
opgenomen" worden, Daartoe nemen we weer esns ons voorbe eld van
de schoenenfabriek. (Zie blz. 56). De prijs word t nu bij Leichter
als volgt:

(p t g)- + A1ViA" _ prijs.a

1250 + 61250 _ 62500 + 62500 x 0~166 _ 135375

Dat is gemiddeld 3.384 uur per paar.

De "productiekosten" zijnnu dus hooger, dan in onze
berekening, wat trouwens van zelf spreekt. De "meeropbrengst"
moet nu door alle bedrDven aan de algemeenekas afgedragen wor-
den, waarmee inderdaad alle kosten gedekt zijn.

We hebben deze nadere toelichting van het Leichtersche
principe niet weergegeven, omdat we het er mee eens zijn. Integen-
deel. De formuleering is fout. Dat zou zich daarin openbaren,
dat bij deze wijze van berekening zelfs mee r dan de sociale
onkosten worden opgebracht. We vrillen deze "onreinheid" er
echter niet uithalen, omdat we het hoele principe van de hand
wijzen. De fout is echter ontstaan, doordat Leichter in werkelijk-
heid geen klare voorstelling h ee'ft.; van wat er eigenlijk gebeurt,
Dat blijkt hieruit, dat hij zegt, dat de sociale onkosten w a a r -
s c h D n 1 ~ k het beste tot de arbeid in verhouding gebracht
kunnen wcr-den . De vverkelijkheid is echter, dat er geen andere
mogelijkheáid is!

e. De practische oplossing
bij Leicht,er.

I

Ondertusschen zijnbovenstaande béschouwingen van
Leichter voor hem niet meer dan een theoretische aardigheid,
Hij meent het evenwe I niet zoo ernstig. En voor wie het' niet be-
grijpt, is het heelemaal niet erg, want Leichter past het in de
practijk toch niet toe. In de practijk stoort hij zich in het geheèl
niet aan z'n ver-heudLngage ta'L, Ja, hij kijkt er zelfs niet naar!
Het is zelfs een raadsel, waarom hij het eigenlijk berekend wil zien.
Dit verhoudingsgetal heeft alleen dan zin, als alle producten
volgens deze maat staf in prijs verhoogd worden ~n hoe .tJast



Leichter het toe? Hel; als volgt:

"Wel is waar zou het onrechtvaardig zijn, en zou het
b~na als indirecte belasting werken, als men op alle goe-
deren; op de primi~iefste zoowel als op de meest gecompli-
ceerde, op de beslist noodzakel~k~ zobwel als op de meest
overbodige, dezelfde norm voor t;11gemei3neonkosten werd
gezet. Het zal t 0 't~ d e bel a n g r ~ kst e
t a a k van het e con 0 mis c h par 1 e men t
o f d e 0 p per s tel e i ~ i n g 'v a n het b.e
d r ~ f s 1 e ven b e h 00 r e rt·, voor iedere tak
van industrie of voor ieder prodüqt ;de norm voor algemeene
onko st en vast te stellen, .aIt ijd toch zoo, dat de totaal-
onkonten der samenleving gedekt worden. Zoo zal het ook
mog eLijk zijn, de prijspolitiek vanuit centrale gezichtspunten
te beinvloeden "

(Leichter - als boven - blz. 66)

Tot onze sp~t moeten we hier verklaren, dat b~ Leich-
ter de spraak klaarbl~kel~k dient, om de gedachte te verbergen.
Om het verwijt van '.'indirectebelaetingen'" te ontgaan, wil hij
niet alle leden der samenleving de ko~ten van onderw~s,zieken-
zorg enz. Gel~kel~k doen dragen, maa~ klaarbl~kel~k op hen met
een "grooter inkomen" zwaar-der- doen rusten, dan op hen, die door
de voedingsphysiologen gelukkig gemaakt zijn., We moeten hier
ronduit zeggen, dat het voor ons nu JUIST WEL het kar-ak t er'
van indirecte belastingen dr-aa.gt , De zaak waar-om het hier gaat,
betreft toch de koeten der ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE INRICHTIN"-:
G&:J. i-laarommoeten de rijken hier meer bijdragen, dan do ph;ysio-
logisch-vretenschappelijk-gevoeden?

Is dat misschien het kwade geweten van Leichter voor
z'n anto.gonitische verdeelingvan het .maatscl}appelijkproduct?

Overigens gelooven we met Leichter, dat het inderdaad
tot de belangrijkste taak van "het economisch parlement" zal be-
hooren, om vast te stellen 0 p wel k e pro d u c ten
en hoe vee 1 indirecte belasting zal wo rd en.geheven.
Nat.uur-Lijk I Dat is een strijd om de verdeeling van het "volk:sinko-
men" en hoe deze verdeeling dan tP,Y'qlotte tot stand zal ..komen,
dat wordt beslist door D E M ACH T·S VER HOU DIN GEN
I N D E L·E: I C'H TER .S C HEK LAS SEN M A A T S C HAP -
P IJ!

Het zal daarvan afhangen, hoeveel macht de arbeiders-
klasse tegen de "opperste leidingll kan ontwikkelen.

f. De marxistische oplossing.

Wanneer wij spreken van .de "mar-x.Le t.ische ~plossingti
van het probleem, dan bedoelen vle daarmee geenszins, dat .arx
deze gegeven heeft. Of h~ zich wel of niet over het vraagstuk
heeft uitgelaten, heeft daarmee niets te maken. Om dit duide-
lijkte mak en , zijhier meegedeeld, dat vt e het belangrijkste ge-
schrift van ;'hrx op dit punt, de "Raridg losserr'", bij ons onderzoek



g. De uitbetalingsfactor.
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naaz- de pr ot Lomcn var: hr::t commum.e t i ec n bedrijfsleven niet konden
Voor de op Lo s ei.nv van hot probleem der 11 sociale oriko s t en" moesten
vre oris daarom laten dragen door de marxistische den k vt ij z e
die ons direct tegenover alle cornmunistischeeconomen f,laatste.
Eerst later, na afs Lu'i, ting onz er studie, kregen we de 'Randg.l ossen"
in handen, waarb~ bleek, dat onze ziensw~ze vol kom e n met
die van Marx overeen komt.

Bij ho t onderzoek naar de beweging van het cornmuni stisch
bedrijfsleven moeten we ons laten dragen door het bewustzijn, dat .
iedere vorm van samenleving z'n eigen economische "bewegingswettenl

'

he ef t .' ,'Als centrale categorie, die zoowel het bedrijfsleven als
geheel, ZOOWGlals ied~r deel afzonderl~k regelt en ordent, vonden
we de maat schappelijk gemiddelde productie tijd .

Deze bewegingswet bepaalt. echter tegelijk de oplossing
van het probleem der "sociale onkosten". : Zeer zeker is het "denk-
baar-:", dat de kosten 1 a n gsd e omweg van tip r ij s -
ver h oog i n g e n" gevonden worden. Maar daarmee is dan
de wet van de gemiddelde productietijd doorbroken, wat in de "inter-
nationale" goederenbeweging tot allerlei verwikkelingen voert en
bovendien (zooals we nog zullen zien) d e g r,O e i van het
c 0 m m u nis m e belemmert. De regelende functie van de ge-
middelde productietijd moet -VOL gehandhaafd worden, zoodat de
,;sociale onkosten" alleen verl{regen.kunnen worden uit een d i -
r e c t e aft rek van het verbruiksgeld . DAT IS DE PRINCI-
PIEELEOPLOSSING. Of deze aftrekt direct in het bedr~f geschiedt,
of op andere w~ze ryo~dt verrekend, dat doet niet ter zake.

Na deze pricipieele oplossing kunnen we tot een meer
concrete beschouwing overgaan. Daartoe moeten vve goed in het oog
vatten,wat er bij de verdeeling van het maatschappelijk product
e i.gen l.ijk Gebeurt. Dat is dan dit: .

. Stellen we ons voor, dat alle b~voorbeeld in een jaar
vervaardigde goederen in één groot magazijn te zamen gebracht zijn.
Ui t deze maatschappelijke voorraad nemen allereerst de z . g. "pro-
ductieve" bedrijven hun verbruikte productiemiddelen en grondstof-
fen, om een nieuwe productieperiode te kunnen beginnen. Daarna
nemen de "openbare': bedrijven zooveel productiemiddelen en grond-
stoffen, als hun begrooting aangeeft. Der est wordt door
a 1 1 e a r bei der s t e z a men gec~nsumeerd.

Dit is het wezenl~ke van Vi a t er eigenl~k gebeurt.
l.laar- de wijze vt a a rop de verdeeling zich vol trekt, is na tuur-
l~k niet zoo. In de werkel~kheid geschiedt deze niet na een jaar,
maar op iedere minuut van de dag. Ook dient niet uit het oog ver-
loren te vrorden, dat het kenmerk van "productieve" bedrijven dit
is, dat ze niet "cratis" werken en zich daardoor zelf reproducee-
ren. Ze hoeven echter volstrekt geen eigenlijk "product" t.e leve-
ren. Zoo b~voorbeeld transportbedr~ven, voor zoo ver ze niet
onder de "openbare" bedrijven vallen. Al deze bijkomstigheden
v 0 r s 1 u ier ende wezenl~ke gang der dingen.



We laten deze versluierlngen voorloopig voor wat ze
zijn en willen de wezen Lijke gang; zooals deze boven i s geformu-
leerd) aan de hand van getallen nog ,eens geven. Daartoe nemen
\'10 aan, dat de begrooting voor d.e "productievef1 bedr-ijven er
als volgt uitziet:

G : )( p + A PRODUCTENMASSA"+

100 mille + 600 mille + 600 mill. _ 1300 mill. arbeidsuren.

Uit deze productenmasssa van 1300 tnillioen arbeids-
uren ver-n l euvr en deze bedrijven dus eerst hun productiemiddelen
on grondstoffen, zoo dat e r 'n 0 g 6 OOm i 1 1 i 0 e n
pro d u c t 0 ver blij ft.
VA N D E Z ERE S T moet het benoodigde voor de openbare
bedrijven afgenoemen worden. Waaruit blijkt, dat de "sociale
onkost.en" a 1 1 een d oor del e ven d e a r bei d s -
kracht gedragen kunnen worden.

Vervolgen we de verdeeling van het maatschappel~k
totaal-product verder, dan moeten Vle de reeds vro eger aangegeven
begrooting voor de sociale bedrijven nog even opzetten.
Deze was;

+ + _ "dienstenll

8 mille + 50 mille + 50 mill. - 108 mille arbeidsuren.

Volgens dezo begrooting hebben de openbare bedrijven dus voor
58 millioen arbeidsuren product noodig, om hun productiemiddelen
en grondstoffen te vernieuwen. Deze worden dus van de rest van
EOO millioen afgetrokken, zoodat nog 542 millioen arbeidsuren
product over blijft. Deze 542 millioen staan voor a I 1, e
a r bei cl e r <;1 te z a men ter indi vidueele consumptie.

Do vraag is nu maar: Hoevee L is dat voor ieder arbei-
der? Omdit te beantwoorden, zullen we vaststellen VI elk
g ede e 1 t e ze ieder van het product krijgen 0 Daarmee is
dan het vraagstuk opgelost.

A 1 1 e a r bei der s t e z a men verrich-
ten 6.50millioen arbeidsuren . (In de "pr-oduct.Le ve" bedrijven
600 milliden en in de I! openbar-e" 50 millioen) Er staan echter
nog slechts 542 millioen,>arbeideuren ter conaumpt i.e . Ieder
krijgt dus slechts-het 542 : 600 = 0.83 deel.

Het getal, dat op deze wijze verkregen ';'lordt en dat
dus aangeeft, voor welk gedeelte van hun arbeid de arbeiders
gebruiksgeld ontvangen, willen we kortheidshalve d e u i t -
bet a 1 i n g s f act 0 r noemen, hoew~l het juister zou
zijn; te spreken van de 11 f act 0 r J e rin d i v i d u e -
e 1 e ,c 0 n s u m p tie". Deze blijkt in ons voorbeeld 0.83



te zijn; zooda t de arbeider, di 0 40 uur heeft· gewerkt; el.ecnt o
voor 0.83 x 40 = 33.2 uur ter consumptie ontvangt.

Nu zullen we hetzelfde vraagstuk voor de derde keer
bekijken. Eerst gaven »te de "pr-Lnc ä pä ee Le op Los s.irigi ; daarna
deze oplossing in get.a.l l en, en nu zullen vre haar in een algemeene
vorm gieten. Het is dus telkens precies hetzelfde, maar anders
uitgedrukt. Hoe luidt nu dealgemeene vorm voor de ui tbetalings-
factor?

Het ~roblsem is de verdeeling van A. Daarvan wordt
afgetrokken ( Pc + Go), zoodat overblljft· A - ( Po t Go)'
Het r-cut ant, wordt vor-d eeLd over A .j. Aö arbeidsuren, zoodat voor
ieder beschikbaar is:

TTL· _ _ 0.83

A + Ao

Vervangen Vle nu duLdeLljkhe Ldaha Lve de letters der
formule door de concrete getallen uit ons voorbeeld, en noemen
we do uitbotalingsfactor U, dan wordt deze"

600 - 58 542

600 +. 50 650

~)eze bor-okerri ng , di e zeer eenvoudig i 3} is mogelijk,
doordat alle bedrijvon nauwkcur-i.g boekhouden OV0r -hun verbruik.
aan pr-oduc t l enü.ddol.on , grondstoffen enlevende arbeid. De alge-
meen maatschappolljko boekhoudinG, die door eenvoudig "gireeren~
de stroom der pr-oduc ten r eg i.et r-eor-t , beschikt op eenvoudige wijze
OV0r alle gegevens, die voor het vaststellen der uitbetalings-
factor noodig zljn; Z0 worden door eenvoudige optelling in het
girokantoor verkregen.

Blj dèze gang van zaken wordt door niemand iets "toe-
gewezen';. Het is geen verdeeling door persönen, maar door de
zakelijke productie zelf. De verhouding van de producent tot
het maatschappelijk product ligt in de dingen zelf. Dat is dan
ook de verklaring van het geheim, waarom een staatsapparaat in
de pr-oduc tLe niets te zoeken heeft. Het heele bedrijfsleven
staat op e0n zeer- reeële grondslag, waarbij de produc enten zelf
het ho eLe proces kunnen leiden en beheeren, terwijl iedere voe-
dingsbodem voor uitbuiting en onderdrukking ontbreekt. Alleen
op deze grondslag worden dan ook de voorwaarden geschapen,
waarop de staat karr't a f at er-verr'Len zijn plaats in het museum van
oudheden kan krijgen; naast het spinnewiel en de bronzen bijl.

(Engels)



h. Het groeiprooes. van het
c ommun i sme ,

tiet is va.n be l anr; , bij 01:.Z0 be ech ouwingen over de
citbetalingsfactor hier tevens het groeiprooes in de geziohts-
kring te brengen , omdat d.it hiermee ten nauwste samenhangt.

Als een van de karakteristieke kenmerken van de
openbare bod r-ijv en no errden wo , dat hi er het ff nemen naar beheofte"
is verwezenlijkt, zoodat hier do maatstaf' van het arbeidsuur
geenrol meer speelt in de indi vidueele c oriaumpt.Le , Met de
groei van het c ommuni eme: zal dtttype van bedrijf waarsohijnlijk
steeds neer worden Uitgebreid, zoodat versohiliende takken van
levensmiddelenvoorziening, het, per aonent.r-anapor-t, (dit is ook
indiviclueele consumpt.Le l ), woningdi enst, kortom: de voor zi,ening
vande alg e mee neb e hoe f ten op deze grondslag
komtte staan. Natuurlijk zal steeds vooraf overwogen moeten
wrden, of een dergel~ke distributie voar een bepaalde tak van
bedrijf niet te groote off-ers voor de samenleving met zich mee
~engt.ln iede~ geVal is deze ontwikkeling een p r·o ces
dat zich echter voor zoo ver het het technisohe gedeelte betreft,
snel laat voltrekken, Hoe meer d.e samenleving groeit,hoe me er-
consumptiegoederen naar dit pr-Lnc Lpe worden gedistribueerd, hoe
minder deindi vidueele arbeid de maatstaf zal zijn voor het indi-
vidueel te consumeeren deel van hetmaatsóhappelijk .pr-oduc t .
Hoewelde arbeidstijd dus de rol vervult van maatstaf te zijn voor
de individueele d.Let.r-Lbut Le , wor cl t d e z em a a t sta f
in do loop der ontvrik.keling vernie-
tig d !

In dit verband herinneren we aan hetgeen Harx van de
distributie zei: (Zie blz. 27)

IlDe manier van dez-e verdeeling zal verschille1! met
de bijzondere aard van het maatschappelijk productieorganis-
me en de daarmee overeenkomende ontwikkelingshoogte der
producenten. Sleohts ter vergelijking met de warenproductie
onderstellen wij, dat het aandeel van iedere produoent in
de levensmiddelen bepaald wordt. door zijn arbeidstijd."

'(Har:x -c" "Das Ka.pi t.aL". - Bnd v I blz.91
Kiepenheuer Veriag - Berlin.}

Wat w~ met onze beschouwingen aantoonen, i~ echter;
~t de weg naar de ver m a a t s c hap p ~ I ~ kin g
der . dis tri bu t .1 .e van con s u m p t ie g 0 e -
der en klaar en duidelijk is afgebakend. De arbeidstijd is
steeds slechts de. maatstaf voor het NOG individueel te consu ,
meeren deel van het maatschappelïjk product.

Deze vermaatschappelijking der distributie .vo l trekt
zich niet automatisch, maar ze is gebonden aan het initiatief
der arbeiders . Voor dit initiatief is echter ook plaats. Is
de productie zoo ver ge or-dend., dat een bepaalde tak van produc-
tie: di e een consumptiegoed aflevert, 11 gl ad" verloopt, dan staat



Het gr-oei.pr-oces van "nemen naar beh oef t.e" is dus een
bewuat. e handeling van de samenleving, terwijl de snelheid van
deze groei in hoofdzaak bepaald wordt door de "ontwikkelings-
ho ogt.e" der ver-br-uäker e , H00 sneller ze leeren, spaarzaam met
het maatschappelijk product om te gaan, d.w.z. hoe sneller ze
leeren, het niet noodeloos te ver-brut.ken , des te sneller kan
de distributie vermaatsch~ppelljkt worden.

Voorde borekeningÉm in de t.ot.aa.Lc-pr'cduct Leime.ak t
het weinig verschil, of er veel of weinig openbare bedrljven zljn.
Zoodra een bedrijf, dat eer-at z'n product tegen verbruiksgeld
in de consumptie gaf, tot het openbare type overgaat, wordt de
totaal-begrooting der openbare bedrijven grooter en di eder
"productieve" bed.rijven kleiner. De ui tbetalingsfact.or wordt
dus steeds tI e i n er, naar mate het communisme groeit.'
Geheel verdwijnen kan hij waarschijnlijk nooit, omdat uit. de aard
alleen die bedrijven' telt het openbare type over kunnen. gaan,
die d e alg e mee neb e hoe f ten verzorgen.
De vele behoeften, die aan de individueele eigenaard der men-
schen ontspringen, zullen weI nauwelijks .Ln de algemeen maatschap.-
pelijke distributie kunnen worden opgenomen .. Hoe dit ook zij, dit
is niet principieel. Hoof dz.aa.k is, dat het algemeene groeiproces
van het cornmurnsmo is af geba kerid , terwijl de bijzondere schakeerin-
gen door de practijk van het leven zullen worden gevormd.

rn ct.s in de \"leg, deze tak bij do openbare bedr-ijven te voegen ..
A I leb 9 rek e n i n gen i TI d e bed r lj ven
b I lj ven d a a r b lj t 0 c h d e zeI f de.

Hier behoeven de arbeidors niet te wachten, of het
de heeren staatsambtenaren g~legen.komt, of zlj deze tak van be-
drijf w eL vol.doende. in de hand h cbben , maar doordat ieder bedrijf
of complex van bedrijven in hun berekeningen een gesloten geheel
is, kunnen de producenten het zelf voltrekken. Juist door het
eigen beheer is de productie zeer bewegelijk.

In dit verband dient er op gewezen, dat de groei van
het c(Jmmunisme in verschillende gebieden verschillend snel zal
gaan. In het Gene gobied zal de behoefte aan "cu'l t.ur-eeLe" in-
stellingen zich krachtiger d~en gevoelen dan in een ander.
Besluiten de arbeidefs in een district bljvoorbeeld meerdere
leeszalen te openen, dan kunnen ze dit zonder bezwaar doen.
Er komen dan .insti tuten bij, die een meer plaatselijk belang
hebben, zoodat de kosten daarvoor ook door het betreffende
district gedragen worden. D.w.z." voor dat district ondergaat
de uitbetalingsfactor een correctie,' vrat dus als .een I1plaatse-
lijke be LastLng" werkt. Zoo kunnen de' arbeiders dus het leven
in z'n duizenderlei schakoeringen zelf "makeri'",

Juist dit groeiproces van het communisme maakt het
ook noodzakelijk, dat de !I sociale onko at.en" door middel van een
uitbetalingsfactor gevonden moeten Vlorden en niet langs de omweg
van "prijsverhoogingen", omdat dit direct de zelfactiviteit en
de eigen-vorminG-van -het-leven aan banden zou leggen.



i. Gemengde bedr~ven,

Ter voorkoming van misverstand dient nu echter nog
eV8TI gewezen te worden op een complicatie, die de vermaatschap-
pel ijkLng der distributie voor het vaststellen der uitbetalings-
factor met zich'me~brengt~'H~t gaat Omhet feit, dat deze ver-
maatschappelijking ook be iriJyen tot het Openbare type brengt, die
niet uitsluitend voor de LndLvidueele consumptie werken. Zoo
b~voorbeeld een electriciteitswerk. Voor-zeo ver h~t licht en
krac.ht.e t.r-oom in do woonhu i zen levert, wer-kt, het voor de Lnd l,vi-
dueele consumptie. iloor zoo ver de electrici tei t echter in de
verschillend8 bedrijven overgaat, fungeert ze a:Üi g ron d -
s tof . 'Als zoodanig moet. ze dus bij de ber-eken.l ng van de
productietijd der producten .in rekening wor-don gebracht.
~:.a.w.: het eLec t r-LcLt.ei t.ewer k MAG hier NIET I1gratis" leve-
ren. Uit dien hoofde mag b~voorbeeld' ook nooit het g o. ede -
ren transport onder het "nem en 'naar behoef te" vallen, want
een product is niet eerder verbruiksgoed, dan wanneer het ter
bestemderplaatseis.'··

Deze bedri;ven, dio voor de indi vidueel e c onsumpt l e·
'i;èt':unemen naar behó'~ftG':, ve r-we'z én'l ijken en anderzijds hun product
als productiemiddel of' als 'grondstof in het productieproces
Iàt.en VB .•.bruiken, noemen Ne [~e m e Tl g d e bed r ij ver .
Eet ligt voor de hand, .dat hun' aantal groeit, hoe meer de' indi-
vrduee l e 'distributie ver-maa't.acha.ppe Lijlr t wordt.

Het is nu maa r de vr-aa.g , we Lke complicatie "s dit voor
de uitbetalingsfactor meebrengt~ waht 'het'verbruik van de ge-
mengde bed.rijvem karnt niet Geheel ten laste van de n sociale
onko at.err'", maar alleen voor dat deel, dat 11 gratis" werkt.

Zoodra de Ai.LA..- ,beGrooting ook gemengde bedrijven
heé f t , omvat ze eer:erzijds een. opgave , hoeveel produc tiemidde-
len en grondstoffen aan. de samonleving on~trokketi ~9rden en
an~erz~dG hoeveel:prQijuctiemiddelen en grondstoffen weer. door
hen in het pr-oüuc t t epr-oc es wor-den doorgégeven. Door -e en een-
voudige' a î t r ekk Lng vinden we dan, hooveel productiemiddelen
en grohdstoffer nog tel, laste van de"" sociale oriko s t.en " komen .

Voor vrie van' ·.formules noudt" willen, vt e het boven-
staande in de ui tbot.alingsfactor tot. uitdrukking brengen 0 En
wie er niets voor vo eLt., .die s Laa t het over,: warrt er staat pre-
cies hetzelfde, maar alleen in eEm andere "ta·al".;

noemen ste het "verbruik aan productiemiddelen en
grondstoffen van de AUA - ber;rooting ( Pc + Go) en het in de
productie doorveveven 1u-edrag ( PlO + Co '0) dan is de Al,:!'. - be-
grooting alleeri rlor; maar belast met een bedrag van

Dienovereenkomstig wordt daarmee dè uitbetalingsfactor:

A - t ( Pot Go) - ( P'O t G10) jU _ __ _


