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DE CONTROLE
OP HET BEDRIJ,SLEVEN.

11.

at: 'Controle
onder- het
": kap l ta:J.isme.
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Vestigen we' nu, echter' de aandaoht, op de cont.r-c.te op
het bedrijfsleven
in boe,kb,o\.:tdkUnclij;8'z l.n , ',dan ligt het voor de
hand, dat de,vorm dezer6ontrbl~
ten nauwste samenhangt met de
reohtskundige
grond$lagender,~ámenleving.
Hètkarakter
der
controle
wordt dus (toor: he't kar-akt er- der:nieuwe
eigendomsverhoudingen bepaald.'
Gaariele pr-oduc t.Lemfdde.Len in at.aa t.abez i, t over,
dan wordt de regeling. van pr-oduc t.Leven distri bubLe ook een staatsf'unc t Le en de oontro,I,é,'~;J-ersOhijht al's' 'een toezicht
'Van bovenaf op
het naleven der staatsdeoreten.
De s t.aa t "s t eLt. eÊm: leger' inspeoteurs,
acc ount.ant.s enz. aan, 'die het, finanoieële
beheer moeten
nagaan. ,Het is eEmin-produotief
apparaat,
dat voor- de ,staat
alleen
dient,
z i.ch cle, to~ëigening
der goederen te verzekereh.
Voor. zoóver, de staat hier een "arbeiders6ontrole"
wil insohakelen, k'an;deze geen andere zin hebben, dan , c ont.r-oLe op het naleven
der bepalingen,
die door de opper-at e leiding
van het bedrijfsleven
zijn vant.ge at.e Ld , In ft staatskapitalisme
kan de "ar'beidersoontrolelt daarom nooit uitgaan
boven de z.g. "medezeggingsohaplt
in de
bedrijven.
.Var-ga ~ohild~r't()ns
de" c ont.r-o.l.e onder het staa tskapitalisme
als volgt:
i

)

"Tot de f'uno t l e s Va11. de .or-gan'l.eat oz-Lsch-c ent.r-e.Le 'leia1ng,bèhoor~
de controle. op de bedrljfsleiding
en It finan,oieële
beheer oVer het staatsvermogen,
een probleem' dat in
, Rusland bijZOnder groote moed Lijkheden meebracht •••••••
Hot, lichtvaardige,
omgaan met' de at.aa t agoeder-ën , met
het' onteigende
vermogen der bour-geoä ai e ;' komt in It, bijzonder voort uit de hebzuohtig-kapi
talistisohe.
tendens der '
,geheele
maatschappij,
wier moraal nog in ,I~ bijzonder onder.gr-aven vr.erddoor de ,langdurige
oorlog.
Hier s-peelteohter
ook EEl; ZEKEREOHKLAARHEID
OMTRENT
DE NIEUWEEIGENDOMSVEREOUDHWENeen r-ol,
De proletariërs,
dië de orrt.ed.g'ende : '
bedrijven bel1eeren, vervallen
àl te lioht
in de meend ng , .:
dat ,de bedrijven hun eigendom zijn en niet dat der 'heele'samenIeving.
Dit maakt een goed-wer-kende: controle
bijzonder
belangrljk,
daar het tegelljk een uitstekend
opvoedingsmiddel
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H'E'l'VRAAC~:S'i'UK DER CONTROLE
WASIN HONGARIJEZEER GOED
OPGELOST(cur ài.e'r van Varga). De controleurs,
die vroeger
de, kapitalisten
dienden,
werden mE?t advooateYl en leeraren
van-het middelbaar
onderwijs" d i e tot dit beroep opgeleid
w{?rden, als staatsambtenaren
in een aparte afdeeling
van de
economisohe raad samengevat.
De afdeeling
vas volgëns'de

beroepsgroepen
ingedeeld,
zoodat dezelfde controleurs
voortdurend (le' bedrïijven wan bepaalde; Lndust.r-Le-ibr-anchea
controleerden.
De control~ ~trekte' iichniet
alleen uit
over het geld en materiaalverbruik,
maar ook over de
juiste, aanwondLng der arbeidskrachten,
over het onderzoek
::haar de oorzaken ~n een s l echt.e arbeidsprestatie
of de
ongunstige rosuItaten
in het algemeen.
De betreffende
controleur
onderzocht op bepaalde t~den bedr~f en boekhouding ter p.Laats e en s t eLde e.en bericht
namen, waarin
niet alleen defouton
werden :a.angèwo'zen, maar ook voorat.e I Len tot verbetering'
werden .gedaan . '. De controleurs,
,hadden zelf in het geheel geenpeschikkingsrecht
over de
door h~n g~controleerde
~edrij~en,~z~ bfachten sleChts
hun berichten
aan de; betreffende
organfsatio-besturen~
Ondertus eoherr-vorrnde ztch spo:O:d,ige81:' samènwer-käng t.uaschen
'de controleur"
de pr-oduo t.Leconmi ear-Ls en d~, bedrijfsraad.
De voorstellen
van de controleur
werden' :ailnv:ijls spontaan
opgevolgd.
Ook werd "een, org~an "Het Blad der Oontroleurs"
opge.richt, ' dat' aan alle.,Qntei;:{§O?f!~e.
badr-ijven werd toegestuurd, E?H qat er veel toe bi.;q.r9e.g~,de or-ganj aat or-ä'ache
kwesties der: bedrijfsleiding
"fn" ,a;rbeider~kringen 'duidelijk
te ma.lcén , De sy s t emat.Lscheçoont.r-o le: strekte
zich niet
alleen u i t over- d.e bedr-ijven',",'maa:r,ook over het, doen en
laten van alle iTolkscommisar.1:a:,ten." "::'
"
.
'CVarga .: als; boven - blz ~ 67/8)
V/at Varga, hier, de'pontrole
op de, ,productie noemt, is
het door elka?-r hutsen van twee'zeer'vèrschilie:t1,d'e
dingen.
Het
ééne heeft betrekking
op de controle
in boekhoudkundige zin .: de
controle
op deb~e'd
r,'.ij,:f'!3
b',o,e,l~, e n i ,dus een kwest.Le
van inkomsten en u±tgavon~(; H~t ;~ri2iE(r,E?!is:'
cie·'te~hnisëhe controle.
Het houdt zich b:e,Zig. raet, de.,r;3.t;i.Qf;lalisatie., der pro duct.Le.i
, Het,"aamenkoppeLen v~n ..doz~",verschillende
.f'unc t.Les is
voor het staatskapi-t'alismenie:t
,tq~vallj,g"
Ze';zijn de uitdrukking van de grondGla'g"',,waarop de pr-oduc t e 'staat:. de rentabiliteit.
Oorrtr-oû eka ar-ten; pr-Lkk Lokken, Ta;ylorste,IEiel en loopende
band 'zijn in dit s;}' s t.eem de functies
van, de rentab'ili teit,
het
is rationalisatie
die ,tege,lijk 'controle
is; maar de' cont.r-o.le
van ee:i-1hoogore macht over dE;)dienstbaar
gemaakte arbeid.
Oont.r-o Le -op de productie
beteekent hier,
controle
op de produoenten, of ze rendabel genoeg werken, 'of ze voldoendë overscho,t afwer-pen voor de beheerders
van' het appar-aa't . De controle
drÇLa'gthet karakter
van de he.erscn,apl?ij, over .de pr óduoenten.
ä
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, b.Decontrole
in het
..~,'..
c,ommun1sme•"
",

In de associatie
van vrije en ge..lijke producenten op
de grondslag van de arbeidst~drekening
i~ :de controle
van heel
ander ,karakter,
OMDAT
WEHIER METANDERE
REOHTSVEEHOUDINGEN
TE
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GiJ HEEBEN,
De arbeiders
ontvangen de gebouwen, machines en grond-stoffen van de gemeenschap, om hiermee nieuwe goederen voor de
gemeenschap voort te brengen.
Ieder bedr~f vormt dus een collectieve rechtseenheid
die aan de gemeenschap rekenschap aflegt omtrent haar beheer.
Openbare boekhouding voor alle bedr~ven is
daa~van een natuurl~k gevolg.
.
Zooals we gezien hebben, kent het bedrijf geen "inkomsten en ui tgavenli, het kan nooit met \".overschotten
of tekorten 11
werken, met andere woorden: de rentabiliteit
bestaat niet onder
het communisme..• Geld bestaat niet;, alle goederenoverdracht
is
rrl ef anders dan een kwestie van.' over-bóekä.ng op ' t girokantoor,
tervlijl niemand oot t 'iets anders dan indi vidueele consumptiegoederen in z'n bezit kan krijgen.~Het
"inkomen" kan bij nf.emand grooter zijn, dan de 'pr-oduct en , die hij· voor .z ijn' gewer-kt.evur-enuit de,
c onaumpt Le kan wegtrel\:ken.
Wanneer we de' controle op het bed~~fsleven in hetcommunisme bespreken, bedoelen we daarmee, niet,
verschillende
c om-.
missies uit te denken, die zich met deze controle hebben te belasten.
Nièt dat dergelijke 'organen er ni'et zullen zijn, maar ze
vallen bui t-en de- gezichtskring
'van de mogelijkheden van theoretisch onderzóek.
Wewillen daarom alleen onderzoeken, welke
vormen van controle direct in de zakelijke 'gang van het bedrijfsleven besloten liggen.
,W~ bedoelen,
op welke w~ze het' bedr~fs~
leven:ZICH ZELFcontroleert;
zonder toedoen van eenige "controLeur "
o
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rx DE ASSOOIATIE VAN VRIJE EN GEL-IJKE PRODUOENTEN
GESOHIEDT DE OONTROLEOP

HET BEDRIJFSLEVEN NIET DOOR PERSONEN

EN INSTANTIES, 'MAAR ZE WORDT VOLTROKI~EN'DOOR 'DE OPENBARE REGISTRATIE VAN HET ZAKELIJKE VERLOOP VAN HET BEDRIJFSLEVEN.
DAT..
B'ETEEKENT: DE PRODUCTIE WORDTGECCJNTROLEERD

DOOR DE REPRO-

DueTIE.
Daarbij is dan te bedenken, dat; he t communismeniet
r,naar in het wilde weg produceert,
maar wer-kt volgens een vooraf
opgesteld 'Productieplan,
waarbinnen het economische leven zich
in groote lijn zal bewegen. Dit productieplan
is niet anders dan
het vaststellen
va~ de omvang der verschillende
productiesferen.
Het bepaalt dus "hoeveel
arbeid de samenleving wil besteden aan
het vervaardigen van productiemiddelen,
van grondstoffen,
levensmiddelen, amusementsbedrijf enz. enz.
Deze plannen worden niet
door de economen "ui t gedacht.!", maar ze groeien. ui t de maatschappij
omhoog. Door-da t de consUmptie door alle mogelijke soorten van
verbruiksorganisaties
Lr-ect, op de productie gekoppeld is, weten
de bedrijven 'precies in hoeverre ze in .de behoefte, aan hun product
kunnen voorzien.
Blijkt het, dat de textielbranche
niet aan alle
aanvraag kan voldoen, dan zal ze bij de vaststelling
van het volgenö

~~
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de productieplan
met voorstellen
komen, deze tak van bedr~f meer
dan normaal uit te br e Ld.en ,
Zoo"groeit'ihet
productieplan
uit de
praktijk van het leven
Is dit plan echter
eenmaal vastgesteld,
dan zullen
de V9rschillende
bedr~fsorganisaties
zich ook binnen
dit raam ~oeten bewegen en kunnen ze hun productiebudget
niet
overschrijden.
Dat behoort
tot de ALGEMEElmREGELS, waarnaar het
bedr~fsleven
verloopt.
<

Ln de ,Algemeen Maatschappelijke
Boekhouding van het'
girokantoor,
in deze verkleiningsspiegel
van het bedr~fsleven,
hebben we al direct
een overzicht,
of iedere
branche zich binnen het productieplan
houdt.
Is ieder ,bedrijf afzonderlljk
bij de
giro aangesloten,
dan valt ieder bedrljf afzonderlljk
onder deze
boekhoudkundige
controle.
Is de productiebranche
als geheel
aangesloten
(bijvoorbeeld:
de su Lker-Lndus t r-Le als geheel)
dan valt
de boekhoudkundige
controle
van de afzonderlijke
bedrijven binnen
het raam van deze productiegemeenschap
.
. Op welke wijze controleert
het bedrijfsleven
nu ZIOH
ZELF? Het is de maatschappelijk
gemiddelde productietijd,
di edit
doet.
In hoofdstuk
VIII gaven we een voorbeeld,
hoe de maatschappelijk gemiddelde productietijd
bepaald kan worden.
We hebben daar gezien,
dat de bedrijven niet
alle
even productief
zijn, maar dat het e ene onder en het andere beneden het maatschappelijle gemiddelde komt.
Blijkt in de productie,
dat een bedrijf ver
boven het gemiddelde
komt met z'n productietijd,
dan wijst de zakelijke productie
zelf aan, dat een onderzoek naar de oorzaken n'öodzakel~k is~
_
Het is ook mogelijk, dat de maatschappelijke
productietijd zelf fout berekend is.
Was het te' hoog, dan ontstaat
in de
boekhouding
een grooter
bedrag aan uren in de maatsohappij
"doorgegeven 11 dan in d.e vorm van
p,
g en a in het bedrijf werd
opgenomen.
Waar de in- en uitgaande
stroom echter
al tijd gelijk
moet zijn, geeft
een dergelijke
toestand
dus een fout in de berekening woer . Hot maatschappelijk
gemiddelde
kan ook te laag berekend zijn. .In do.t geval demonet.r-eer-t z Lch dit in de boekhouding,
doordat
de binne::1vloeiende
stroom grooter
is dan de uitvloeiende.
Voor het bedrijf of de industrie-branche
doet zich dat pijnlijl\: gevoelen, door-dat. de bedrijven zich niet. kunnen repröduceeren.
D.T,'T.z.
de productie
komt tot stagnatie.
Hieruit
blijkt dus, dat de maataoha.ppe Lijk ger.:liddeI1e product ietijd een. onverbiddelijke
ti controleur"
is, die zich telkens
doet gevoelen,
als het bedrijfsleven
hem gewild of ongewild komt .door-br-eken , Of zooals . men ook kan zeggen:
de productie
wordt door dereproduotie
gecontroleerd.
Het zijn
de bewegingswettenvan
het bedrijfsleven
ZELF, die de controle
oefenen en een inbreuk
direct
aangeven.
.
·DE OONTROLE
OP DE OPENBARE
BEDRIJVENbiedt niet
zoo veel
vormen van automatische
controle,
. door-dat, het product." gr-a't i.s" in
het.verb~ik
overgaat.
Er i~ hier meestal
geen maatschappel~k
gem~ddelde productietljd
en in de bedrljfsboeken
kan meestal
niet
verschijnen,
hoeveel product
is "doorgegeven".
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Deze bedrijven werken' volgens de formule p + g + a = ft dienst •
Ook het reproductieproces
treedt hier niet op als controleerende factor.
Hier kan de maatschappelijke boekhouding alleen controleeren}
of de "dienst"
zich .~ i n n e n h a arp
r 0 d u c tie
b u d g e t blijft bewegen, 'dus of ze haar verbruik
aan p,
g en a niet overschrijdt.
O;f de "dienst" voldoende
productief
werkt, kan hiet niet bl~ken.
Daartoe moet men dus
naar ander.e. middelen gr-ijpen•. Bijvoorbeeld hoeveel arbeidsuren
bij een K.11•. trani.ve.rbruik. worden besteed, of het vergelijken van
de "kosten" van het onderwijs in de verschillende
oommune'sper
hoofd enz •. Maar dergelijke soort van controle valt buiten de
onderzoekingen in 'dit geschrift.
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