
I. De pr oduc t.Levo bedrijven nemen daarvan hun
slijtage en hun nä euwe grondstoffen af .........• 700 millioen.

11. De openbare bedrijven riemen daarvan hun
stijtage en hun nieuwe grondstoffen af.......... 58 millioen.

111. De consumenten verbruiken juist zooveel
als hUT: aantal gewerkte uren bedraagt 650 millioen.

114"

XIII.

..' :....
HET" UITBREIDEN DER PRODUCTIE.

ai De enkelvoudige reproductie
als uitgangspunt.

Hot aanpassen van de productie aan de behoeften trekt
echter een afzond8rl~k onderwerp binnen de gezichtskring, dat we
hier nog aan een nadere beschouwing moeten onderwerpen. Het is
het vraagstuk van het vergrooten der oude, bestaande bedr~ven en
het oprichten van nieuwe; m.a.w. het is het vraagstuk van d e
u i tbr e i cl i n g van het productieapparaat, of de "accu-
mulatietI. Deze uitbreiding brengt voor de verdeeling van het
maa tschappelijk product verschillende moei elijkheden mee, di e we
tot nu toe buiten beschouwing lieten.

Om een onderzoek naar de bewegingswetten van het
communistisch bedr-ijf sLeven mogelijk te maken, zijnwe ui tgegaan
van een maatschappel~ke toestand, zooals deze in de pract~k
nooit zal voorkomen. We gingen n.l. uit van de toestand, dat
alle bedrijven ieder jaar op dezelfde voet produceeren. M.a.w.
vre gingen uit van de toestand, dat het productieapparaat NIET
u i t.ge br eld wordt. We namen als uitgangspunt, dat ieder jaar
alleen de slijtage wcr-dt. aangevuld en de rest van het maa tschappe-
lijk product als consumptie wor-dt. verbruikt.
Als voorbeeld namen we daartoe:

Laat de totale slijtage van alle productlemiddalen
108 millioen arbeidsuren z~n, de grondstoffen 650 millioen
arbeidsuren en de arbeid van alle arbeiders te zamen eveneens
650 millioen uren. De totaalproductie wor-dt,dan:

(Pt + Gt ) t
108 mill.+ 650 mill. t

At
650 mill.

Totaalproduct, of
_ 1408 millioen arbeidsuren.

Deze massa product wordt nu als volgt over de bedrijven en de
cor.sumenten verdeeld: 1).

Totale goederenvoorraad 1408 millioen.
1). Zie blz. 91.
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(OPlIIERKIi:ïG)
We moeter.bij deze goederenvoorraad niet alleen aan tlmate-

rieele dlngen deriken , , Ook de "geestelijke consumpt.Legoederen"
(theatervoorstellingen, tentoonstellingen) z~n er in begrepen.
Deze productie. verloopt ook volgens de gewone berekening van
het verbruik aan arbeidst~d ( p tg) t a = theatervoorstelling.
De arbeiders die zoo'nvoorstelling bezoeken, kunnen deze
"cor.sumeeren" tegen inwisseling van hun ver-br-u ik age Ld ,ten minste
voor zoover dit soort 'taken nog niet onder het "nemen naar be-
hoefte" valt. In ons begrip"goederenvoorraad"is dus het resul-
taat van ALLE maatschappel~ke arbeid opgenomen.)

De verdeelihg van het "volkinkomen" over de drie
door ons genoemde veibruiksgroepen ( I , 11 , 111 ) is niet
het resul taa t van een of ander centraal, buroera ti sch apparaat,
dat het beheer en de beschikking Over het productieapparaat
en de maatschappel~ke .goederen heeft, maar deze verdeeling komt
"vanzelf" tot stand, doordat de bedrijfsorganisaties hun slijtage
en hun grondstoffen weer aanvullen. Ditzelfde geldt voor de
consumptie. Doordat de arbeidstijd de maatstaf voor de ver-
deeling van het maatschappel~k pro:iuct is, valt de heele dis~ri-
butie buiten iedere "politiek". Daardoor hebben d e vak-
ver e e n i ~ i n gen g e,e TI f u net i e in het
communi sme : de strijd voor het ,\verbeteren der arbei dsvoorwaardenll

heeft dpgehoudeh. D e zak e 1 ~ keg a n g van het be-
drijfsleven bepaalt ZELF hoeveel product weer in het produc"tie-
apparaat gaat en hoeveel iedore .arbeider ervan ter consumptie
kr~gt. Het is de zelfbeweging van het bedr~fsleven.

Nada t we oris goed bewus t geworden zijn, van wat er .
fei t.eLijk gebeurt, door het vaststellen' van de arbeidstijd als
maa.t st.af voor de consumptie, kunnen Vle tot het vraagstuk van de
u i tbr e i din g van het productieapparaat overgaan.
1:1emoeten nu dus afstappen van onze voorloopige onderstelling
dat. alle bedrijven de productie op dezelfde grondslag voortzet-
ten. Een uit~reidend bedr~f moet NIET ALLEEN z'n sl~tage en
gr-onda t oft.sn opnieuw aanvullen, maar het .moet BOVENDIEN me e r
pr oduc tiemiddelen en grondstoffen opnemen.

b. De uitbreiding gaat alt~d
ten' koste van de oonsumptie.

Nu blijkt echter uit bovenstaan,dproductieplan, dat
de benoodigde goederen voor de uitbreiding van het apparaat
geen goederen aanwezig z~n!

Het heele maatschappelijke product is n v L, reeds ver-
bruikt. Het blijkt dus noodzakelijk, dat er voor de uitbreiding
ex t.r-e.-w er-k geleverd moet worden. Zoo zou b ,v , de arbeidstijd
b~voorbeGld met 5 uur per week verlengd moeten worden, welke
dan uitsluitend voor bedrijfsuitbreiding bestemd zou zijn.
L.a.Vl.: vte kunnen wiet de "volle opbrengst van onze arbeid"
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verbruiken, maar er moet een deel worden "overgespaardl1. De
uitbreiding van de bedrijven gaatduf('al tijd ten koste van de
maatschappelijke consumptie. De, sne Lhe Ld van bedrijfsuitbreiding
zal daarom in het communisme een van de belangrUke punten v~n
bespreking uitmaken, omdat deze sne l.hed d in Werkelijkheid de .
lengte van dearbeid~~a~ bepaalt, ot anders' gezegd: deze snel-
heid bepaalt, hoeveel product er nog "yoor consumptie over-blijf t .
Het komt er nu maar op aan, hoe deze ver-mt.nd er-Lng der consump-
tie tot stand komt, ~et komt-er op aan, langs welke weg deze
11onkosten" voor de bedrijfsuitbreiding gevonden moeten worden.. '. .

c. De algemeeneregel voor de
bed~0tsuit~~eiding.

,De algemeene regel, die in Rusland toepassing vindt
en die in Sowjet-Hongarije t.o epa sutng vond , is deze, dat de
prijzen der producten 'zoo hoog gesteld wor-den, 'dat de bedrijven
voldoeride winst afwèrpen, om tot ui'tbreidingen over te kunnen
gaan. Verder komen daar,dan de directe en indirecte belastingen
hun steentje toe bijdragen. Rusland geeft een uitstekend voor-
beeld, hoe de gang van het bêdrijfsleven daarmee bui ten de be-
slissingen van de arbeiders zelf omgaat en geheel in handen
van de heerschende burocratische kaste ligt. Waar we deze
methode van "prijzenpoli t t ek" reeds bekeken hebben bij de behande-
ling van de Algemeen Maat8ch~~peIUke Arbeid, hoeven we er nu
niet nog eens op in te gaan.

Hoe vindt' de "associatie van vrije en gelijke produ-
centen" echter de oplossing van het probleem der "accumulatie"?
Deze oplossing wordt bepaild door de wezenlUke:taak der sociale,
proletarische revolutie. , '

Naar onze (en we zeggen marxis~ische) opvatting ligt
de oigenlijke taak der pfoletarische revolutie in het doorvoeren
van ALEGEll'1EEN GELDÈNDE REGELS, waarnaar de producenten en
consumenten productie en distributie zelfstandig ordenen. Voor
de productie vonden we als algemeene regel, dat ALLE bedrijfs-
organisaties de productietijd van hun product moeten berekenen.
Voor de consumptie vonden we als algemeene' regel, dat de ar-
beidstijd de maatstaf voor de consumptie zal zijn. Omdat de
leiding van het bedrijf een functie van de produc ent.en zelf is,
kont hier nu nog als derde algemeene regel een vaste regel voor
de hedrljfsuitbreiding bij. Zijn deze regels doorgevoerd, dan nemen
alle produconten onder gel ijk e e con 0 mis c h e
voo r IN a a r den aan- het pr oduo t.Lepr-oc es deel en zijn ze
dus tot GELIJKE produc ent en geworden. ,.,

Als we nu de algemeene regel voor de bedrDfsuitbrei-
ding nader beschouwen, dan dientterstond opgemerkt te wor-den ,
dat we ons bij de behandeling van dit vraagstuk niet in de
eerste plaats' door economische overwegingen laten leiden, maar
door politieke. De oplossing van ALLE vraagstukken betreffende
het comrnunistisch bedrijfsleven moet uit ft gezichtspunt behan- _
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deld wor-den , dat de arbeiders zelf de leiding van het bedriJ!8-
t even in handen houden. Zeer zeker kan er dikwijls geno eg een
tegenstelling ont:Jt!LDJ1 tusschen deze zelfstandige leiding en
een r-e.tLonee l or' productie. In de.rgelijk(:) gevallon Vlerken Vle
maar wat Elinder"ra,tioneel it en nemen dan eon langzamer ontwikke-
ling van he t bedrijfsleven in de koop moe. WijlWll VlOvan onze
ei rsch van zelfstandig bedrijfsbeheer af, dan heeft al heel gauw
eon burocru.tische kaste het beheer in handen, die dan al gauw
tot een haar inziens "rechtvaardiger" verdeeling van het

ii vo Lke Lnkomen H overgaat. Daarom moet ook het vraagstuk der
bedrijfsui t breiding vanuit het gezicht spunt der zelfstandige
leiding worden behande Ld .

Om de behoeften der arbeiders direct op de produc-
110 over te dragen, bleek het noodzakelijk, dat de verbruikers-
orgarüsa t Le a direct op de productie gekoppeld worden. Dit
houdt· echter tevens in, dat de bedr~fsorgani8aties de mogel~k-
heid moeten hebben, de bedr~ven uit te breiden, als dit in ver-
band met de behoeften noodzakelijk is. Ze moet en dus het RECHT
van bedrijfsuitbreiding hebben. De omvorming der sociale verhou-
dingon voert dus ook hier tot nieuwe RECHTSVERHOUDINGEN.

De bodr~fsuitbr9iding kan echter niet in het wilde
weg vorloopen; omdat dan van een maatschappelDke regeling der
pr-oduct Lo geen sprake zou ku ...nrien zijn. Het Algomeene Congres
der Bodrijfsraden zal daarom oen bepaalde algemoone norm moe--
t9~ vaststellen, ~aarbinnen de uitbreiding zich zal moeten

. beVJoger:. Zoo kan he t congres bijvoorbe81dvaststellen, dat
het bodr~fmet niet meer dan 10% van de productiemiddelen en
Ärondstoffen uitg8breid mag worden.

DOORDIT SIMPELE BE::3LUITI S DANHET HEELE ECONOLiISCHE LEVEN,
VOORZOOVER HET BEDRIJFSUITBREIDINGBETREFT, GEREGELD-

zonder dat de producenten in afhankelijkheid van een OEn traal
economisch lichaam gebracht z~n. Iedere bedr~fsorganisatie
vreet nu precies tot ho ever- ze kan gaan, zonder de maatschappe-
l~ke productieberekerting in de war te sturen. Nemen we het
meer Gebruikte voorbe81d van de schoenenfabriek, dan verloopt
de productie volgens de berekening:

( r g ) + 40 000 p.schoenen.t

1250 arb.u. t 61 250 arb.u. + 62 500 arb.u. _ 125 000 arb.uren.

Dat is gemiddeld 3.125 uur per paar.

Voor di t bedrijf staat nu 10% van zijn productiemidde-
len en grondstoffen tor beschikking voor bedr~fsuitbreiding>
dat is dus 101 van 62 500 = 6250 arbeidsuren. Het volgende
jaar ve r ac hijrrt dus in de bedrijfsboeken en in de boeken van de
Alegerueen Maatschappelljke Boekhouding onder het hoofd "uit de
gemeenschap opgenomen" een bedrag van 62 500 t 6250 arbeidsuren,



d. De toepassing van de
de algemeene regel,
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.L<akon nu :,d.10 bodrijvt3YlVan hun recht gebr-uä.k , dan
','!ordo::!.ze dUB e.l.Le T'.1:}tlC'/J ui tgebr eLd er: daarmee is dan het
gehe el.o pr-oduct Leapaa.r-aut met 10% ui tgebr ei.d ,
Is do productievergelljking voor'hot loopende jaar:

( Pt,l- Gt) + At = Totale Productie.

dan wordt ze voor höt volgende jaar:

'l '1 ,( j:.l••.• .:., X ., t + Gt ) + At = Totale Productie.

Een dérg~l~k besluit tot b~voo~be~ld een algemeene
uitbroiding met ten boogste lO~, kan Bchter geen verdere strek-
kiIJ.f; ncbben , dan do productie en d0 consumptie in groote trekken
te Y'üsoleYl; om in groote t.r-ekkon vast te stellen, hoeveel product
aan rio consumptie orrt r-okken kan worden, zonder st0r1ngen te weeg
te brengen. Het heeft alleen de zin, de bewege Lljkhel.d van het
bodrijfsle,rar: tewa3.rborgen, opdat de producenten de productie
inderdaa.d aan de behoeften kunnen aanpassen. Het is echter dui-
del~k, dat niet iedere bedrljfsorganisaties van haar recht tot
bedri~f3u,i t br-el d'i.ng gebruik zal hoeven te maken , omdat verschil-
Lerido t.akkon van bedri~f aan allo aanvr-agen zullen kunnen voldoen,
Daar~egenovGr staan'ochtei' andere takken ~an'bedrDf, (wOningbouw,
lGvensmiddolenindustrie)~ die ~oorloopig lang niet in de behoef-
ton kunnen voorzien. DergeLijke- industrieën verlangon een veel
sterkere ut t.br'e i.dä.ng dan lO';S van het ver-br-uLk aan productiemidde-
len en (~rondst6ffen. ,Toch zullen ze rri.et verder mogen gaan, dan
de vastgestelde algemeèr:e norm, omdat ander-s een t.ekor-t in de
consumpt.Le zou kunnen optreden. Het is echter zeer goed 'mogelijk
dat; vooral in do boginperiode, verschillende bedrijven hun recht
tot ui tbroiding op dorgelijke "behoe ft Lge" industrieën overÇlragen,
zooclat voor doz.e een gr-oot er: udt.br eLdl.nge f'onda ter beschikking
komt .•

Hoe dit ook z~~ bes 1 i s sen d is, dat de
bedrijfsorganisaties zich het RECHTVAn UITBREIDING verzekeren,
indien d.eze ui tbreiding in verband met de behoeften noodzakelijk
is. Op deze grondslag zijn dan vele organisatorische vormen,
die oen l'ogelmatige gang der productio moeten ver-z ekor-en , moge-
lijk. H (I e het economisch principe zich organisatorisch verwe-
zenl~kt, kan alleen door de practijk worden opgelost; het wisselt
met de oreDtandigheden~ waaronder de arbeidersklasse aan de macht
komt e n met de aard der bedrijven. De organisatie van het
bedr~fsleven on in het b~zondor een rat ion e e 1 e pro-
ductie, staat' TI i u t aan het begin der revolutie, maar deze
verrrerkolijl::en zich in het 0 n t wik keI i n g SpI' 0 C e 8 •
1)0 r~}volutie' vernietigt de oud e Boeialo vorhoudingen en legt
nieuwo bi:3\i'3gingswetten voor de goederenbeweging. De organisató-
rlsche, m a a t 8 C h a pp e 1 ij k e bohoersching van het
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bedrijfsleven groeitop de nieuwe bewegingswetten • Daarbij zijn
dan de organisaties de telkens wisselende verschijningsvormen"
waarin zich steeds weer de algemeene, maatschappelijke grondslag
vleerspiegèit.

e. De invloed op de ~itbetalings-
""factor,

We hebben hier boven reeds gezien, dat de kosten voor
de uitbreiding der bedrijven naar onze opvatting niet gevonden
kunnen wór-d en door "w Lne t'en " uit" de 'bedrijven,dus door een Boort
van indirecte belastingeh. Grondslag voor de goederenbeweging
is on blijft de maatschappelijk gemiddelde productietijd der pro-
ducten. De'verminderingder consumptie kan dus niet langs de
om leg der "pr-ijz enpo Lät.Lek" gevonden worden, maar ze "dient tàt
stand te komen, door een dir e c t e korting op het ver-
bruiksgeld.

Hoe vee 1 z a In u" i ede"r a r bei der
v oor d e z"e be d ~~fsu i tbr e i ding moe-
ten b ~ dra g en ?

Voor wie onze beschouwingen over de \iitbetalingsfac-
"tor nalli~Gurig gevolgd heeft; is de oplossing heel eenvoudig.

Voor do 'I'o t.aI.e Productie hadden VlO aangenomen:

+ + Totale
Productie.108 mill.arb.u. + 650 mill.arb.u. t" 650 mill.arb.u.

De onkos t.on voor bedrijfsuitbreiding bedragen nu 10%
van ( Pt t Gt) = 10% van 758 millioen = 75.8 millioen.
Dit bedrag zal door alle arbeiders te zamen gedragen moeten wor-
der:, zoodat ieder 75.8 : 650 = 0.12 van zijn consumptie moeten
~iS8Gn. ". , "

N~ar'onze berekening bedroeg de uitbetalingsfactor
zon der bedr~fsuitbreiding 0.83 (zie blz, 92). Deze wordt
nu dus me tbedrijfsuitbreiding 0.83 - 0.12 = 0.71.
Voor een wer-kwe ek van 40 uren ontvangt ieder dus 0.71" x 40 =
28.4 uur aan verbruiksgeld.

f. B~zondere aocumulatie.

".Naast de gewone accumulatie willen we nu nog de
bijzondere bedrijfsuitbreiding in de gezichtskring trekken.
We bèdoelen daarmee het uitvoeren van groote werken, die
meerdere jaren duren, zooals hot aanleggen van spoorlijnen,
kanalen, het bouwen van bruggen," zeeweringen, het ontginnen
van woeste gronden enz. "Dergel~ke werkezaamheden drukken
eveneens de hoeveelheid product, die ter individueele consump-
tie staat, omlaag. Bijvoorbeeld, zoolang er aan eon spoorwog



"Danken we ons de maatschappij niet kapitalistisch,
maar communistisch, dan valt allereerst het .geldkapitaal
geheel 'Heg, dus ook de versluieringen .. e •••• die e~ door
binnenkomen. De zaak vrordt eenvoudig hierop teruggebracht,
dat de samenleving vooruit berekenen moet, hoeveel arbeid,
productiemiddelen en levensmiddelen ze zortder eenig nadeel
kan besteden aan takken van bedrijf, di e, zooals de bouw
van spoorwegen bijvoorbeeld,' gedurende een langere tijd,
een jaar of langer, noch productiemiddolen, noch levens-
middelen, noch eenig nuttig effect opleveren, maar wel
arbeid, productiemiddolen en levensmiddelen aan de jaar-
lijksche totaalproductie orrt t.r-ekken . In de kapitalistische
maatschappij daar-erit.cgen .... _.•• kunnen en moeten zoo-voort-
durend [:;root.e st.orin[;en Lnt.r-edon, terwijl omgekeerd_ de
ruimte van d8 geldmarkt van haar kant zulke ondetnemingen
massaal te voorschijn r-oept., die later de druk op de geld-
marktbewerkstelligen.fI

(hlOl.rx ., ti Das Kapital". -::-I I , bl z .
~51,1/1[j -Verlag 'für Li t .und Pol.)
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g.ebou'ild Hordt J -HorÇier:.'wel allerloi werktuigen en grondst0ft-en
.verbruikt , maar er· komt voorloopig geen nieuw product voor in
de pLa.at s . Verder zijn de arbeiders, di e er aan vlerken, aan de
gewone productie onttrokken, zoodat ook zij wè l verbruiken, maar
gedurende dio jaren geen product teruggeven. Deze tak van uit-
breiding slorpt dus eon flink doel van he t maatschappelijk pro-
duc t op; waar-ui.t al direct volgt, dat oen belangrijk doel van de
discussies op do Economisohe Congressen der Bedr~fsraden er over
zalloopen, i nwo 1 k e m a·t e deze werken ter hand geno-
men zullen worden en w eLke .het meest dringend zjjn. Hoe hooger
de productiviteit van het arbeidsprooos is; hoe gemakkelijker VTe

in onze bohoofton kunnen voorzion, op dos to grooter schaal kun-
non we ze uitvoeren.

Blijkt hot dus. wonsch al ijk een nieuwespoorvreg aan te
leggen, dal?- zal [.llereerst een begrooting gemaakt dienen te
worden, hoeveel maatschappel~k product (d~i. hoeveelheid ar-
b_eidsuren) di tin totaal zal opnemen en over' hoeveel jaar het
~~rdeeld wordt. Eet karakter, dat dit werk kr~gt, is, dat het
tot het "openbar-e" t.ype behoort, d.w.z.: het drukt op de be-
grooting voor AlGomeen Maatschappelljke Arbeid. Daarmee wordt
dan wel de uitbetalingsfactor omlaag gedrukt, maar de kosten van
oon dorgelijkG bedrijfsuitbreiding worden door de geheele samen-
lov~ng Gedragen, zonder dat de verhouding van· de producent tot
het maat s cha.ppeLijk product door-br-eken wordt. Is het rrerk gereed,
dan-kan het in beheer en loidingvan de bedrljfsorganis~tie over-
gaan, die nu de gevrone bedr ijf aber-ekenf ng doorvoert. . Daarmee
kan het da.n bijvoorbeeld} indien noodzakelijk, tot het ."produc--
tiGve type overgaan.
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g. Het Algemeene Fonds.

Ten laatste w~zen we nog op een omstandigheid, die
ook invloed op deuitbetalingsfactor uitoefent. En dat is de
noodzakelijkheid,dat .de samenleving er toe moet overgaan, om
van verschillende producten voorraden aan te leggen, om bij
natuur- of techri.ische'· rampeh hulp te kunnen bi eden .We herin-
neren hier aan· gr-oot.è ' over-at.r-oomt.ngen;' cy cLorien , veenbr-anden
enz . , waarbij de slä'chtoffe~s op de·.hulp van "particuliere. wei-
dadigheid" aarigewezen zijn. In het communisme zal deze soort
tegonspoed door de heele samenleving gedragen moeten worden,
zoodat het vanzelf spreekt, dat met bohulp der uitbetalingsfac-
tor een "algemeen fonds"-gevormd diEmt· te worden. De snelheid,
waarmee dezevoorraadvorming goschiedt, ligt in de handen der
Raden, die op ~e congressen hebbon vast te stellen, hoe hoog
het bedrag voor dit fonds zal zijn. .
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