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I. DE PROBLEEMSTELLING 

Op de vraag "welke gebeurtenissen tot de meest ingriJpende van de
ze eeuw behoren' mag men vanwege de westerse publieke opinie vrij 
uiteenlopende antwoorden verwachten. Sommigen zullen de twee we
reldoorlogen voorop zetten. Anderen zullen de ontvoogding van de 
nieuwe staten vermelden. Nog anderen zullen de spektakulaire voor
uitgang van wetenschap en techniek onderstrepen. Maar velen, voor
al in de groep boven de veertig jaar, zullen de haast rimpelloze 
ekonomische groei in de naoorlogse periode der welvaartsstaten als 
een van de dominante verschijnselen bestempelen. 

Indien men de ekonomische basistrend van de westerse volkshuishou
dingen vanop enige afstand bekijkt, komt men inderdaad onder de in
druk van de meest langgerekte groeigolf aller tijden. Op grafiek 
I waar de groeikurve van de Westeuropese volkshuishoudingen afge
beeld is, kontrasteert de periode van de eerste helft dezer eeuw 
sterk met de periode 1950-1975. De krachtige expansie van 1900 
tot 1914 werd brutaal door de eerste wereldoorlog onderbroken. 
In het begin der twintiger jaren greep een vlug herstel plaats. 
Maar op het einde van de twintiger jaren ontspoorde het ekonomisch 
systeem. Het werd een verhitting, die in haar spekulatieve koorts, 
aanleiding zou geven tot de grote krisis van de jaren dertig. De 
tweede wereloorlog veroorzaakte weer een scherpe daling van de 
levensstandaard. Maar het naoorlogse herstel verliep vlot en 
krachtig. 

In 1950 was men het vooroorlogse peil reeds lichtjes voorbij. En 
wat er volgde zou een groei-epos worden. Sinds het eind van de 
veertiger jaren is het nationaal produkt in West-Europa ongeveer 
vervijfvoudigd. 

Maar sinds enkele tijd verloopt de ekonomische groei in het Westen 
niet meer zo rimpelloos. Sinds het eind van de zestiger jaren 
loopt de machine weer heet. Wat zich uit in de hoge inflatiegraad 
die onze volkshuishoudingen kenmerkt. En de jaren 1974-76 zullen 
in het kollektieve bewustzijn sporen nalaten : als jaren van onge
wone recessie. Sinds begin 1976 is het herstel over de ganse OESO
zone weer snel en krachtig. 

Ongewoon is deze recessie door de bruuske en scherpe manier waarop 
ze zich in sommige landen - vooral de Verenigde Staten, Duitsla?d, 
Frankrijk, Italie - heeft gemanifesteerd. Van Tabel I kan men af
lezen dat de dertigjarige groei plots omgeslagen is naar een daling 
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Tabel 1 Groeivoet van het nationaal produkt (a) 

Land 1960-61 1973 1974 1975 tot 
1972-73 

Belgie 4,9 6,1 4,0 - 1,4 
Denemarken 4,8 3,5 ° - 0,8 
Duitsland 4,9 5,3 0,4 - 3,4 
Frankrijk 5,8 6,0 3,9 - 2,4 
Italie 5,5 6,0 3,2 - 3,7 
Nederland 5,2 4,2 3,3 - 1, ° 
Verenigd Koninkrijk 3,1 5,3 0,1 - 1,6 
Verenigde Staten 4,1 5,9 - 1,8 - 2,0 
Japan 11, ° 10,2 - 1,3 2,2 

(a) In jaarlijkse stijgingspercentages. 

Bron OESO-statistieken 

Grahek 1 Groeikurve in West-Europa 
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van het nationaal produkt. En dit zowel in de landen met sterke 
ekonomie - bv. Duitsland en de Verenigde Staten - als ~n de landen 
met een zwak beleid. 

Even ongewoon is deze recessie in de mate dat het vuur van de in
flatie zo hoog oplaaide en bleef nasmeulen, zelfs bij een flinke 
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duik naar beneden van het nationaal produkt. Dit verschijnsel heeft 
men ondertussen een naam gegeven. Men spreekt nu van slumpflatie, 
d.w.z. het gelijktijdig voorkomen van recessie (slump) en inflatie. 

In Tabel 2 wordt de evolutie van de index der verbruiksprijzen weer
gegeven. Deze zou men ook de index van de koopkrachtvermindering 
van het geld kunnen noemen. In de periode 1960-1970 waren landen, 
die een inflatieritme van meer dan 5 % kenden, eerder uitzonderin
gen. Maar in de jaren 1974-1975, het hoogtepunt van de recessie, 
was een inflatiekoefficient beneden de 10 % 's jaars reeds een uit
zondering. 

Tabel 2 : Evolutie van de index der verbruiksprijzen (a) 

Land 1960-71 1972 

Belgie 3,4 5,5 
Denemarken 6, I 6,6 
Duitsland 3,0 5,5 
Frankrijk 4,3 5,9 
Italie 4,2 5,7 
Nederland 4,8 7,8 
Verenigd Koninkrijk 4,6 7, I 
Verenigde Staten 3, I 3,3 
Japan 5,9 4,5 

(a) In jaarlijkse stijgingspercentage 
(b) Eerste semester, op jaarbasis 

Bron : OESO-statistieken 

1973 1974 1975 

10,4 15,7 12,8 
9,3 15,3 9,6 
6,9 7,0 6,0 
7,3 13,7 11,7 

10,8 20,3 17,0 
8,0 9,6 10,2 
9,2 18,0 24,2 
6,2 11,0 9, I 

11,7 24,5 11,8 

1976 
(b) 
9,6 
8,6 
5,0 
9,5 

16,7 
9,6 

15,4 
6,2 
8,8 

Ondertussen heeft de westerse volkshuishouding zich herpakt van 
haar inzinking. AIle konjunktuurbarometers van de hoog-industriele 
samenlevingen in het Westen staan weer op zonnig. Maar de schok
golf van de plots omslaande konjunktuur (d.w.z. de omslag van de 
ekonomische kringloop) is niet zonder effekt gebleven. Krisissen, 
zegt men, zijn onthullers van problemen. Men is inderdaad geneigd 
scherper te gaan toekijken hoe de ekonomische kringloop nu juist 
werkt, van zodra er zich stoornissen en inzinkingen voordoen. 

Sindsdien hebben we, in de beeldvorming over de werking van ons 
ekonomisch systeem een ruime keuze. En vermits m~nsen niet graag 
spreken in abstrakties en niet altijd even vertrouwd zijn met de 
ingewikkelde raderwerken der ekonomie, zoeken ze zondebokken. In 
de media, op trein of tram, op het werk, tijdens een receptie, in 
de soms geanimeerde gesprekken aan huis tussen vrienden, kan men 
ze opvangen : het zijn de oliesheiks zegt de ene; de vakbonden heb
ben zich teveel baas gemaakt vindt de andere; het is die goedkope 
import uit de arme landen werpt iemand tussenbeide; het is de le
vensduurte vinden de dames, gij mannen beseft dat niet genoeg; de 
staat gaat onbezonnen tewerk met ons geld vreest de belastingbeta
ler (ongeveer iedereen), enz. 
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En het is duidelijk dat in een zo ingewikkeld kluwen als onze wes
terse volkshuishoudingen, aIle vermelde faktoren en nog vele andere 
terzelfdertijd groei- en stoorfaktor kunnen zijn. Dit naargelang 
het standpunt dat men inneemt. En met een loutere opsornrning van 
faktoren en symptomen komt men tot geen klaarder inzicht. Want tot 
op zekere hoogte zijn inflatie, recessie, stijgende overheidsdefi
cits, enz. aIleen maar symptomen van dieper liggende strukturele 
verschuivingen in de schoot van de (westerse) centrumlanden zelf, 
zowel als in de verhouding tussen laatstgenoemde en de rest van de 
wereld. 

Eensdeels zijn deze problemen eigen aan ons ekonomisch systeem. 
Zij zijn met andere woorden het gevolg van het westerse groeimodel 
en van het gevolgde beleid van de toonaangevende industrielanden 
zelf. Anderdeels zijn deze problemen ons opgedrongen van buiten 
door verschuivingen in de strukturering van de wereldhuishouding 
bv. in de verhouding met de Oostbloklanden of met de landen van de 
Derde Wereld. 

De oliekrisis, en de moeilijke financiele aanpassing die in haar 
kielzog volgde, verwekken de indruk dat een goed deel van de ekono
mische moeilijkheden waarmede wij te kampen hebben op ons afkomen 
van buiten. Maar we mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat 
de olieprijslift zelf, niet mogelijk zou geweest zijn, zonder voor
afgaandelijke ontsporing van onze westerse ekonomische kringloop. 

In de studie die voorligt zullen dus zowel interne als externe fak
toren onderzocht worden. Maar de klemtoon zal evenwel liggen op de 
systeem-immanente ontwikkeling van ons westers groeimodel zelf. 
Door systeem-irnrnanent bedoelen we vooral de stimulerende en de sto
rende faktoren die het gevolg zijn van het groeimodel en van het 
gevolgde beleid der centrumlanden zelf. 

Alvorens tot de doorlichting van ons groeimodel zelf over te gaan, 
past het de lezer in te lichten over de werkhypothese die eraan ten 
grondslag liggen, of anders uitgedrukt over de aangewende metode. 

De hedendaagse groei-teorie steunt bijna uitsluitend op de produk
tie-funktionele aanpak. Dit wil zeggen dat men de groei en het on
derlinge verband van de verschillende kringlopen of jaarstromen 
vanuit hun funktie onderzoekt : produktie, sparen, investeren, in
komen, tewerkstelling, import, export, geldomloop, deviezenreser
ves, enz. Men legt hiervan (nationale en sektoriele) jaarbalansen 
aan en men ontleedt hun onderlinge groei-stimulans. 

Deze funktionele verheldering van het onderling verband tussen de 
belangrijkste ekonomische aggregaten, verschaft ongetwijfeld nut
tig en verrijkend inzicht in de dynamiek van de ekonomische kring
loop. Maar zeer volledig kan men ze niet noemen. Daarom hebben we 
ze aangevuld met strukturele gegevens. 

Laat ons deze strukturele (of institutionele) aanvulling de produk
tie-kombinatqrische benadering noemen. In plaats van te werken met 
abstrakte stromen - inv~steren, sparen, inkomen, produktie - zal 
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men hier de ekonomische werkelijkheid meer "belichaamd" benaderen. 
We zullen het dus ook hebben over kleine spaarders en transnatio
nale geldmarkten, KMO-bedrijven en multinationale firma's, enz. 

Deze strukturele verbijzondering en aanvulling heeft het voordeel 
dat men het relatieve belang (marktinvloed) van de verschillende 
ekonomische agent en beter ziet zitten. Met een institutioneel meer 
belichaamde benadering, komt men dichter bij de werkelijkheid. 

Een derde punt betreft de verbijzondering van de westerse ekono
mische ruimte, waarbinnen ons groeimodel funktioneert. Deze ruimte 
wordt opgevuld door verschillende partners (de centrumlanden van de 
OESO-groep) met de Verenigde Staten als hegemoniale leider. Dit 
wil zeggen dat de ruimte zal georganiseerd worden volgens beginse
len en normen die de topmanager Amerika verkiest. Maar daarmede is 
de kous nog niet af. De Amerikaanse volkshuishouding is tevens de 
dominante ekonomie, door haar volume en haar ontwikkelingsgraad. 
Dit wil zeggen dat hun gewicht (nationaal produkt, bedrijfskapaci
teit, enz.) doorweegt : niet aIleen tegenover ieder der partners 
afzonderlijk. Maar ook tegenover, bv. de groep der negen EG-Ian
den samen. 

In het begin der zeventiger jaren, toen de Ekonomische Gemeenschap 
der Negen zich vormde, gaven de cijfergegevens het volgende beeld : 

Bevolking (miljoenen) 
Bruto Nationaal Produkt(a) 
% van de wereldexport 
% van stemmenaandeel in 

IMF 

(a) In miljarden dollar 

EG der 
Negen 
254 
693 
41,2 

29, I 

Verenigde 
Staten 

~. 

203 
1.050 

14 

21,5 

Bron - Yearbook of International Statistics. 
Survey of current business. 

- Statistieken van de EG. 

Sovjet-Unie 

243 
410 

3,5 

geen lid 

De verhouding tussen het Amerikaans en Europees globaal produkt is 
sindsdien dezelfde gebleven. Een onzer basis-hypotesen is dan ook 
dat in een ruimte zoals de westerse, met partners van ongelijk ge
wicht, de binnenlandse beleidsopties van de domirlante partner, 
zwaar doorwegen op de funktionering van d~e rest. Daarenboven is 
het belangrijk te noteren dat de Europese (reeds minder-gewichtige) 
partners veel opener volkshuishoudingen hebben : hun produkt wordt 
voor een belangrijk dee I geexporteerd naar buitenlandse markten. 
De dominante ekonomie is daarentegen een relatief gesloten ruimte 
inzake import-export. De Amerikaanse bedrijven verkiezen ter plaat
se te gaan produceren. Maar ook in de belangrijke ins tell ingen , 
zoals het IMF (en andere) bezitten de Verenigde Staten een sleutel
positie. Ret is bv. zo dat in het Internationaal Muntfonds geen 
fundamentele wijziging kan ingevoerd worden, tenzij met 85 % der 
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stemmen. De Verenigde Staten die er 21,5 % bezitten, kunnen dus 
alles wat hen tegenstaat met een stemming ontkrachten. 

II. DOORLICRTING VAN ONS GROEIPATROON 

Sinds het einde van de jaren vijftig zijn de verschillende delen 
van de westerse huishouding - de Verenigde Staten, West-Europa, 
Japan, Canada en de andere nieuwe landen met blanke bevolking zoals 
Australie, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika - zich onder de hegemoniale 
leiding van de Verenigde Staten gaan ontwikkelen volgens eenzelfde 
groeimodel. De basiskarakter~eristieken van dit groeimodel zijn : 

1. Bestendige, door de gangmakende bedrijven georganiseerde veran
dering in het verbruikspatroon en in het produktiepatroon. De 
ekonomische kringloop steunt niet meer zoals vroeger op vervan
ging van oud en versleten, door nieuw. De ekonomische kringloop 
is nu overgeschakeld naar een ander groeibeginsel : de vervanging 
van "onlangs geproduceerd (maar nog soms zeer bruikbaar en waar
devol) door laatst geproduceerd". Onafgebroken worden nieuwe 
produkten en diensten gelanceerd. Ret blijft niet aIleen bij 
nieuwe produkten en diensten (bv. het geindustrialiseerd massa
toerisme). Ook de manier waarop het allemaal voortgebracht 
wordt, de produktie-kombinatie, verandert. Gestadig vervangen 
nieuwe organisatiepatronen en managementstechnieken de voorgaan
de. 

Deze permanente revolutie wordt georganiseerd over de gans pro
duktie-ketting - vanaf de uitrustingsgoederen (kapitaalgoederen) 
tot de finale vraag - en steunt op de "vroegtijdige" vervanging 
van de voorhanden goederen en diensten. 

2. De hoger vermelde permanente revolutie - in de samenstelling der 
goederen zowel als in de diensten- en organisatiemodellen - is 
het gevolg van een zeer intensieve inzet van technologie en we
tenschap. Ret resulterende groeimodel is zowel technologie-in
tensief als kapitaalverdiepend. De nieuwe produktieprocedes ver
eisen steeds meer eenheden kapitaal per tewerkgestelde arbeids
eenheid, in vergelijking met de hieraan voorafgaande produktie
w~Jze. Men schat de gemiddelde kapitaalinsteek, nodig om een 
arbeidseenheid tewerk te stellen nu op ruim 4 miljoen frank. 
Duizend nieuwe arbeidsplaatsen openen vergt dus een investering 
van zegge 4 miljard franken. 

Karakteristiek voor deze kapitaalverdieping is het feit dat ze 
sinds een vijftiental jaren, naar aIle levensdomeinen gespreid 
is. Vroeger was dit vooral het geval in nijverheid en trans
port. Op dit ogenblik beschikt ook een gezinsbedrijf in de 
landbouw, groententeelt, bouwsector, enz. over een indrukwekkend 
en kapitaal-intensief machinepark. En welk dienstenbedrijf be
schikt nu'niet over komputer, telex-installatie, enz. 
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Het overgrote deel der investeringen in onze hoog-industriele 
volkshuishoudingen wordt ingezet om de bestaande produktiekapa
citeit door nieuwe produktiekombinaties te vervangen. Slechts 
een derde der investeringen resulteert in netto-uitbreiding van 
de produktiekapaciteit enheeft een positief effekt op de te
werkstelling. De andere 2/3 gebeuren om hetzelfde produkt voort 
te brengen met andere (meer kapitaal-intensieve) technieken. 
Deze vervangings-investeringen hebben dus eerder een negatief 
effekt op de tewerkstelling. 

Het hoeft weinig betoog dat deze kapitaalverdieping ook een fors 
bruto rendement (wisntvorming) bij de ingezette middelen vereist. 
Al was het maar om-na de kapitaaldelging (die zwaarder wordt) 
nog voldoende middelen over te laten om de uitbreiding (groei) 
te spijzen. 

3. De techno logie- en kapitaalintensieve produktiewijze bevordert 
de uitbouw van grootschalige bedrijven die op internationaal 
(mundiaal) vlak opereren. AIleen de grote bedrijven kunnen het 
vereist financieel en menselijk kapitaal (management) opbrengen 
om de hogervermelde verbruiks- en produktiewisseling te organi
sereno Met sukses wil hier eerst en vooral zeggen : met voldoen
de winst die een vlotte zelffinanciering mogelijk maakt, ten
einde de kapitaal- en technologieverdieping te spijzen. 

De krachtige uitbouw van schaalgrote bedrijven heeft het econo
misch leven ingrijpend veranderd : 

- De grootschaligheid laat relatieve kostenbesparingen toe wat 
de rendabiliteit positief beinvloedt; 

- In de grootschalige bedrijfswereld wordt de signaal-funktie 
van de vrije markt vervangen door een "geprogrammeerde" orga
nisatie van markten en middelen. De allokatie-funktie van de 
vrije markt wordt vervangen door planning en programmatie van
wege het management. De onpersoonlijke en tot op zekere hoogte 
ietwat grillige funktie van het marktmechanisme wordt overge
nomen door een professionele groep : management plus technisch 
geschoolden allerlei. 

- De uitbouw van grootschalige technostrukturen, die in sommige 
sektoren een invloedrijke plaats bezetten, heeft belangrijke 
gevolgen op de prijsvorming. 

4. De ekonomische groei, gebaseerd op uitbreiding van kapitaalver
diepende produktiewijzen, heeft ook een direkt gevolg gehad op 
de financieringsmodaliteit van de meerderheid der kleine en mid
delgrote bedrijven. Zoals gezegd beschikken de grote onderne
mingen over voldoende marktinvloed om hun expansie zelf te fi
nancieren, d.w.z. om hun zelffinanciering door te berekenen in 
de prijzen. De kleine en middelgrote bedrijven daarentegen be
schikken niet over deze marktinvloed en zijn voor de financie
ring van hun expansie (kapitaalvoorziening) meer en meer aange
wezen op kredietvoorzienin~ vanwege de financiele instellingen. 

Ii 
,
I, 
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Sinds halfweg de jaren zestig noteert men zowat overal een dui
delijke en soms ongezonde toename van de kredietverplichtingen 
en schulden der kleine en middelgrote ondernemingen (KMO). Wil
len ze in leven blijven zijn ze verplicht, al was het met ver
traging, de trend te volgen van de vermelde kapitaalverdieping, 
technologiewisseling, machine-vernieuwing, enz. Deze verhoging 
der vaste kosten kan in de gezinsbedrijven en de KMO's minder 
vlug opgevangen worden door grootschalige produktie. Zodat een 
ingebouwde neiging bestaat zich te verhalen op de konsument door 
prijsstijging, wat dan weer de inflatie voedt. 

5. De vroegtijdige vervanging en het soms overdadig gebruik van goe
deren en materialen over de ganse lijn, alsook de inzet van ener
gieverbruikende machines, hebben voor gevolg dat ons groeimodel 
steunt op een nogal kwistige omgang met grondstoffen en energie. 

Deze kombinatie is het resultaat van het feit dat ons leef- en 
groeipatroon tot op zekere hoogte ingeent wordt door de dominan
te ekonomie, met name de Verenigde Staten. In hun grote, ener
gie- en grondstoffenrijke nationale ruimte hebben ze de kontrole 
over de grondstoffentoevoer stevig in handen. 

Maar deze produktie-kombinatie was tot op zekere hoogte ook het 
resultaat van het feit dat de grondstoffenarme en aardolieloze 
industrielanden (West-Europa en Japan) zich deze zaken konden 
aanschaffen in de Derde Wereld. Dit aan relatief goedkope prij
zen. Vooral dan in vergelijking met de vergoeding voor de an
dere produktiefaktoren : kapitaal, technologie, en organisatie
rijke (d.w.z. gespecialiseerde) arbeid. Deze relatieve over
waardering is mogelijk geweest door de vrij passieve en/of mach
teloze rol die de Derde Wereld tot voor kort speelde in de or
dening van de wereldekonomie. 

Hierin is nu verandering gekomen. Het sukses dat de radikale 
OPEC-koers opleverde, werkt nu aanstekelijk op de verbeelding 
van aIle grondstoffenproducenten, ook deze uit de hoog-indus
triele landen. Men is nu aan een algemene revalorisatie van 
grondstoffen toe, wat voor de grondstoffenexporteurs (uit de 
Derde, maar ook uit de Eerste en Tweede wereld) op termijn een 
verbetering van hun ruiltermen inhoudt. 

6. Alhoewel de volkshuishoudingen van het Westen stoelen op onderne
mersgewLJze produktie en prive-initiatief, draagt de overheid 
de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de volgende glo
bale beleidsdoelen. 

- Een krachtige (liefst rond de 5 %) jaarlijkse groeivoet van 
het nationaal produkt; 

- Redelijke prijsstabiliteit, d.w.z. een minimum aan inflatie 
of koopkrachtvastheid van de munt; 

- Betalingsbalansevenwicht, met voorkeur voor een licht over
schot op' de betalingsbalans; 

- Volledige tewerkstelling; 
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- Een billijke inkomens(aanwas)verdeling. 

De feitelijke evolutie van de westerse volkshuishoudingen brengt 
evenwel aan het licht dat de gelijktijdige verwezenlijking van bo
venvermelde doelstellingen moeilijk te bereiken is. Zo is bv. ge
bleken dat intense groei, gekoppeld aan volle tewerkstelling de 
prijsstabiliteit in het gedrang brengt en inflatoire spanningen 
verwekt. Intense groei en volledige tewerkstelling kunnen langs 
de inflatie ook het externe evenwicht in gevaar brengen. Men 
heeft daarom deze doelstellingen ook de magische vijfhoek genoemd, 
omdat men de gelijktijdige verwezenlijking (op nationaal vlak) als 
magie beschouwt. 

In de onderscheiden landen van de westerse zone worden de aksenten 
niet steeds op dezelfde wijze gelegd. In Duitsland bv. is men zeer 
gevoelig voor inflatie en zal men eventueel wat groei en tewerk
stelling opofferen voor het.behoud van prijzenstabiliteit. In de 
Verenigde Staten heeft men bv. lange tijd het onevenwicht op de 
betalingsbalans als kleinekommer beschouwd. Dit maakt dat in een 
open ekonomische ruimte zoals de westerse, de kringloop van het ene 
land door de kringloop van het andere wordt beinvloed. En dit zo
weI door de deugdelijke als door de ondeugdelijke impulsen die van 
buiten komen. 

Uit hoofde van deze ekonomische verantwoordelijkheid der overheid 
zijn volkshuishoudingen dus gemertgdeekonomieen. De overheidsin
terventies zijn er uitgegroeid tot een ruim en gevar.ieerd program
ma : geld- en kredietpolitiek, fiskale en budgetpolitiek, tewerk
stellingsbeleid, infrastruktureel beleid, subsidieringsbeleid,enz. 
In de meeste van onze gemengde ekonomieen kontroleert de overheid 
tussen 35 a 45 % van het nationaal produkt. 

De veralgemening van dit groeimodel over de ganse ruimte van de 
industriele centrumlanden heeft de welvaartstoename aanzienlijk ge
stimuleerd. De grootschalige bedrijven en de technologie die zij 
voortbrengen hebben het mogelijk gemaakt enkele oeroude utopieen te 
verwezenlijken. De huisvrouw is bevrijd van haar waskuip en heeft 
nu een volautomaat; het machinepark heeft de landbouwer van heel 
wat slavenwerk verlost, enz. En dit zijn zeer positieve resultaten 
die doorwegen. 

\ 
Maar het naoorlogs groeimodel heeft ook zijn schaduwzijden : voor 
de niet-aktieven en de marginalen die buiten het systeem staan, 
alsook voor de gezinsbedrijven en de KMO's in het systeem. Talloze 
gezinsbedrijven (landbouw, distributie) zijn overs tag gegaan omdat 
hun produktiekombinatie minder goed paste in het huidig patroon. 

Dit proces van scheppende destruktie, waarbij historisch overgele
verde produktievormen gaandeweg uitgeschakeld worden en vervangen 
door nieuwe vormen, die meer funktioneel ingesteld zijn op de ver
eisten van het huidig groeimodel, veroorzaakt allerlei verschui
vingen in de sociale geledingen en in de tewerkstellingsstruktuur. 

De socio-politieke formaties - bv. de middenklasse - die de 
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gezinsbedrijven en de KMO's behereh, worden minder talrijk en voe
len zich bedreigd in hun bestaan. De produktiekombinatie der ge
zinsbedrijven bood plaats en soepelheid om mens en in te schake len 
met halve werkdagen : vrouwen, jongeren, ouderen, enz. Gezinsbe
drijven waren daarenboven bedrijven waar men zich met een gering 
kapitaal zelf kon tewerkstellen. Er was dus een deel der bevol
king dat niet meer door de arbeidsmarkt moest tewerkgesteld worden. 

De socio-politieke forrnatie van de gesalarieerde middenklasse, die 
met een diploma van verlengd onderwijs tot de arbeidsmarkt toetreedt, 
wordt daarentegen talrijker. Deze kategorieen hebben evenwel een 
"werkgever" nodig om tewerkgesteld te zijn. 

De langzame aftakeling van de klein-schalige prive-ondernemingen, 
gekoppeld aan een enorme kwantitatieve expansie van het onderwijs, 
heeft tot gevolg dat de sociale en politieke druk voor uitbreiding 
van tewerkstelling in openbare nutsbedrijven en/of in grootschalige 
prive-bedrijven sterker wordt dan voorheen. Relatief meer mensen 
zoeken een "werkgever" op de arbeidsmarkt in vergelijking met vroe
ger. De tewerkstelling als punt van ekonomisch beleid komt hier
door centraal te staan. 

Daarenboven heeft de systematische uitbouw van het hoger beschreven 
groeimodel ingrijpende verschuivingen veroorzaakt in de externe 
strukturering van de westerse volkshuishouding. Het meest markante 
verschijnsel van de naoorlogse periode is ongetwijfeld de stijgende 
internationalisering van de ekonomische kringloop. Deze internatio
nalisering tekent zich af in verschillende domeinen : in de produk
tie, in de ruil van goederen en diensten, in de geld- en kapitaal
markt, en ten slotte in de arbeidsmarkt. 

1. De georganiseerde afbouw van de handelsbelernrneringen : tarief
ontmanteling en andere - en de vrijmaking van de internationale 
betalingen heeft sinds de jaren zestig een tot dan toe ongekende 
expansie van het ruilverkeer tussen de naties tot gevolg gehad. 
Vooral tussen 1960 en 1973 (topjaar van de ekonomische boom) is 
de expansie spektakulair geweest. 

Tabel 3 : Evolutie van wereldexport en wereldprodukt 

Wereldexport 1960 1965 1970 1971 1972 1973 
I.Waarde (miljard VS-~) 128,3 186,5 312 349,4 414,7 566,7 
2.Waarde-index(1960=100 100 145 243 272 323 441 
3.Volume-index(1960=100 100 141 213 224 244 276 

Wereldproduktie 

Volume-index(1960=100) 100 130 170 177 186 202 

Bron : GATT-statistieken. 

In aIle la~den van de westerse wereld is de waarde alsook het vo
lume van de export sneller gestegen dan de waarde en het volume 
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van de produktie. Dit wil zeggen dat de groeicijfers van de ex
port zich steeds hoger situeerden dan de groeivoet van het natio
naal produkt. Rekening gehouden met deze uitzonderlijke dynamiek 
van de wereldhandel, begonnen de industrielanden - vooral deze 
van West-Europa en Japan - hun groei te baseren op een grotere 
deelname aan de internationale ruil. Sommige, waaronder ons 
land waar de export ongeveer de helft van het nationaal produkt 
betekent, groeiden uit tot ware exportekonomieen. Maar dit im
pliceert dat men evenzeer import-ekonomie is. En dus zeer open
staat voor de deugdelijke en ondeugdelijke ekonomische impulsen 
die uit het buitenland komen. 

2. De krachtige expansie van de transnationale direkte investeringen 
- door de uitbouw van de multinationale bedrijven - heeft enorm 
bijgedragen tot de herstrukturering van de westerse ekonomieen. 
Sinds het begin van de jaren vijftig zijn de buitenlandse inves
teringen sterker toegenomen in de industrielanden van West-Euro
pa dan in de ontwikkelingslanden. De topmanager van het westers 
bondgenootschap, met name de Verenigde Staten, heeft door de 
transnationalisering van zijn produktie-apparaat, een invloed
rijke positie veroverd in vele delen van de wereld. In West
Europa hebben de Verenigde Staten hun direkte investeringen on
geveer vervijfvoudigd. Maar ook de Europese en de Japanse be
drijven hebben aktief medegevlochten aan het transnationaal pro
duktiesysteem. 

3. De transnationale vervlechting van het produktie-apparaat vereist 
voor zijn vlotte funktionering een internationale geld- en kapi
taalmarkt. Deze is in de jaren zestig in de wereld gekomen onder 
de gedaante van de Euro-dollarmarkt. De uitbouw van deze inter
nationale geld- en kapitaalmarkt is een financieel uitvloeisel 
van het naoorlogs muntsysteem, dat men gewoonlijk aanduidt met 
de term "dollarstandaard". In enkele jaren tijd groeide deze 
euro-dollarmarkt uit tot een ware Euro-valutamarkt waar ook aan
zienlijke boekingen en uitgiften in Duitse marken en Zwitserse 
franks circuleerden. Op dit ogenblik circuleert er ruim voor 
250 miljard dollar. 

In vergelijking met de middelen waarover de nationale geld- en 
kapitaalmarkten van Europa beschikken zijn deze Euro-valutabe
dragen indrukwekkend. En het is duidelijk dat de injekties van 
deze transnationale investeringsmarkt in ruime mate bijgedragen 
hebben tot de uitbouw van transnationale produktiestrukturen. 
Maar deze injekties hebben ook bijgedragen tot de enorme geld
en kredietexpansie der tien laatste jaren. Ze hebben dus zowel 
de groei als de inflatie gevoed. 

De hoger beschreven, meervoudige internationalisering van de eko
nomische kringloop verhoogt uiteraard de funktionele interdepen
dentie der deelnemende volkshuishoudingen. Op zichzelf is pit 
hoegenaamd geen probleem. De stijgende interdependentie even
weI eist tussen de partnerlanden in de westerse zone een hoge 
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Tabel 4 Evolutie der euro-valutamarkt (a) 

Jaar-
Andere valuta 

tal Totaal VS-dollar Totaal Duitse Zwitserse 
mark frank 

1968 37,7 30,4 7,3 3,9 1,8 
1969 48,1 47,6 10,5 5,9 2,9 
1970 78,3 60,5 17,8 10,1 5,1 
1971 100,1 71 ,5 28,6 16,2 8,2 
1972 131,8 98,0 33,8 20,4 7,8 
1973 187,6 132,1 55,5 31,4 15,0 
1974 215,1 156,2 58,9 34,9 14,4 
1975 258,1 190,2 67,9 41,6 15,4 

(a) In miljarden dollar 

Bron : Jaarrapporten der Bank voor Internationale Betalingen. 

graad van samenwerking : om samen de ondeugdelijke stoornissen 
in de kringloop te neutraliseren en de deugdelijke impulsen te 
aktiveren. Deze samenwerking tussen de overheid om het econo
misch, monetair en financieel beleid van de onderscheiden landen 
ietwat harmonieus te doen verlopen, is niet zo denderend geweest. 
Dit duidt op een stijgende dys-funktie in het management van ons 
systeem : 

- Stijgende transnationalisering van niet-goevernementele aktie
middelen en instellingen : met ingrijpende invloed op het ont
wikkelingspatroon en de funktioneringsvereisten van de verschil
lende nationale ekonomische ruimtes. 

- Ret nahinken van de interstatelijke samenwerking om het gemeen
schappelijk management van de ekonomische kringloop waar te 
maken. 

Deze dys-funktie is, uiteraard, veel erger voor de relatief open 
gemiddelde en kleine landen van West-Europa dan voor de relatief 
gesloten dominante volkshuishouding van de Verenigde Staten. 
Maar het is natuurlijk de eigen fout van de Europese landen in
dien zij zelfs niet tot een echte onderlinge samenwerking komen 
in EG-verband. 

De opsplitsing van de ekonomie in verschillende deelgebieden met 
verschillende schaaldimensie en vooral met wezenlijk verschil
lende funktionele relaties, heeft tot gevolg dat de nationale 
staat, als aktor en als analyse-eenheid aan belang ingeboet heeft. 
De meerderheid der westerse volkshuishoudingen, maar vooral de 
meest open ekonomieen, zoals de Belgische, kunnen nu opgesplitst 
worden in : 

1. De multinationale sektor, d.w.z. de buitenlandse maar ook de 
eigen bedrijven die zich transnationaal opstellen; dit zowel 
in de produktie als in de dienstenverlening. Deze sektor 
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funktioneert tot op zekere hoogte autonoom van de nationale 
inplanting en behoort tot een funktioneringsveld waarvan de 
koherentiefokus buiten de eigen ekonomie ligt. 

2. De autochtone sektor, die overwegend maar niet uitsluitend, 
samengesteld is uit gezinsbedrijven alsook uit kleine en mid
delgrote ondernemingen. 

De snelle groei van de industriele centrumlanden berust dus gedeel
telijk op reele grondslagen : technische vindingen, rationele orga
nisatiemodellen, produktiviteitsstijging door specialisering van de 
arbeidsverdeling in nieuwe produktiestrukturen, in de ruilverhou
dingen, enz. 

Maar de intense groei is ook ten dele opgefokt, d.w.z. het gevolg 
van artificiele middelen : overmatige schepping van monetaire likwi
diteiten door prive-instellingen en door overheid, probleemloze in
zet van goedkope energie en grondstoffen, enz. De likwiditeiten
machine zullen we nu in wat voIgt even doorlichten. 

III. DE DOLLARSTANDAARD : NAOORLOGSE LIKWIDITEITENSPROEIER 

Zoals gezegd verliep de groei nogal koel tot halfweg de jaren zestig. 
Ret is vooral daarna dat de inflatoire verhitting begonnen is, die 
dan in de zeventiger jaren uit de hand liep. De inflatie is in fei
te een koortsmeter die de graad aangeeft waarmede de normale funktie 
van het prijsmekanisme wordt geforceerd. 

Ingewikkelde verschijnselen zoals de inflatie geven steeds aanlei
ding tot vinnige debatten tussen de verschillende denkscholen. Met 
een grove schematisering zou men een onderscheid kunnen maken tus
sen strukturalisten en monetaristen. De strukturalisten situeren 
het brandpunt van de inflatoire verhitting in de strukturele en or
ganisatorische feilen van ons ekonomisch systeem. De monetaristen 
peilen niet zo diep en houden het bij de determinerende rol van het 
geld- en kapitaalaanbod. 

Ret leidt geen twijfel dat bepaalde strukturele eigenschappen van 
ons ekonomisch bestel inflatoire spanningen veroorzaken. Maar het 
is al even duidelijk dat de inflatie ook een monetair verschijnsel 
is. Strukturalisten en monetaristen belichten rius ieder een wezen
lijk aspekt van het verschijnsel inflatie. Want zonder monetaire 
"voeding" zou de inflatie zich niet kunnen manifesteren. Ret is 
onze stelling, dat de inflatie die met ons groeimodel "struktureel" 
vervlochten is, zich sinds de zeventiger jaren vrij heeft kunnen 
"uitleven". Dit bij middel van een internationaal georganiseerde 
monetaire "overvoeding". 

Teneinde dit te verduidelijken is een verwijzing naar het interna
tionaal muntstelsel onontbeerlijk. 

Toen men in Bretton Woods het naoorlogs internationaal muntstelsel 
plande, kwamen de Verenigde Staten onomwonden op voor "open" 
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ekonomische ruimtes : zonder handelsprotektionisme, zonder tari
fa ire voorkeursbehandeling, zonder afscherming van de nationale 
markten bij middel van deviezenkontrole, enz. De munten moesten 
dus vrij inwisselbaar zijn. Zodat landen niet zouden weerhouden 
worden deel te nemen aan de internationale handel, louter omwille 
van deviezentekort. Wil men evenwel tot vrije inwisselbaarheid 
van munten komen, dan moe ten ze ook waardevast zijn. Want tegen 
een munt die in waarde zakt, ruilt men niet graag zijn goederen. 
Wil het internationaal handelsverkeer vlot lopen, moe ten de munten 
dus waardevast en vrij inwisselbaar zijn. 

Dergelijk systeem had gefunktioneerd ten tijde van de "gouden stan
daard" toen Engeland nog de spil was van het internationaal munt
systeem. Maar het systeem was ter ziele gegaan in de krisis van 
de jaren dertig. Tegenover het onberekenbare nationalisme van de 
dertiger jaren was de gouden standaard ook een gouden tijdperk ge
weest van internationale expansie. 

In feite was de gouden standaard een muntsysteem dat een interna
tionale systeemdwang oplegde aan het ekonomisch en financieel be
leid der lidstaten. Ret betalingsbalansevenwicht, d.w.z. extern 
evenwicht van handel in goederen en kapitalen, had voorrang op aIle 
andere (nationale) doelstellingen. Kwam de betalingsbalans in on
evenwicht dan was men verplicht een korrektie uit te voeren. Zo
niet verloor men goud. En indien men dit teveeel verloor moest 
men devalueren. 

Ret systeem van Bretton Woods nam dit internationalisme van de gou
den standaard over : het evenwicht in de handels- en kapitaalsba
lansen met het buitenland bleef een prioritaire doelstelling. Ten
einde de inwisselbaarheid en de waardevastheid van de munten te 
waarborgen. Maar het systeem werd versoepeld. Niet aIleen goud, 
ook het (Engels) pond en vooral de dollar zouden als reserve- en 
spilmunten voor de westerse wereld dienen. 

De deelnemende landen werden dus verzocht hun betalingsbalans scherp 
in het oog te houden : 

Deficitlanden moesten inzien dat er iets schort aan externe defi
cits. Bijvoorbeeld dat ze met hun kostprijzen boven het wereld
gemiddelde liggen en dus wat moeten inbinden door een aangepast 
monetair, fiskaal of algemeen ekonomisch (prijsdrukkend of defla
toir) beleid. Bij aanslepen van de situatie moest er maar gede
valueerd worden. 

- Surpluslanden daarentegen waren al evenzeer een probleem. Zij 
moesten ook hun (internationaal storend) surplus aanzuiveren. 
Door een opwaardering van hun munt of door de teugels wat te vie
ren in het ekonomisch beleid. 

De Verenigde Staten staken hun schouders onder het pas opgerichte 
systeem door de wereld aan voldoende dollars te helpen. Aangezien 
de dollar vrij inwisselbaar was in goud, namen de meeste landen de 
gewoonte aan om hun benodigde werkingsbalansen voor ruiltransacties 
in dollars aan te houden~ Hierdoor werd de dollar sleutelvaluta 
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en reservevaluta bij uitstek. De meeste landen namen daarenboven 
de gewoonte aan om de vaste pariteit of de waardeverhouding van hun 
munt tegenover het goud te regelen door aan- en verkoop van dollars 
(die ze in reserve hadden) tegen de eigen valuta. Had de eigen va
luta de neiging om beneden de vastgestelde goudwaarde (dollarwaarde) 
te duiken, dan liet men dollars uit de reserve los. En omgekeerd, 
de aankoop van dollars bracht de eigen munt weer binnen de vereiste 
bandbreedte der "vaste" wisselkoersen. 

Door dit alles werd de dollar niet aIleen de reservevaluta, maar 
ook de interventiemunt op de internationale valutamarkt. Het sys
teem van Bretton Woods evolueerde dus in feite naar een dollarstan
daard. 

Ingeval een nationale munt (bv. de dollar) sleutelvaluta wordt is 
het duidelijk dat het sleutelvalutaland tot op zekere hoogte de 
likwiditeitskreatie op wereldvlak beheerst. He kan door een beheer
ste (nationale) geld- en kredietpolitiek het volume dollars in (na
tionale en internationale) circulatie beperkt houden tot de noodza
kelijke behoeften van een deugdelijke ekonomische kringloop. Maar 
het kan ook bij middel van de dollar-drukkerij beschikken over meer 
internationale koopkracht. En op goedkope manier kontrole verwer
ven over buitenlandse goederen en produktiemiddelen. 

Bij nader toezien hebben de Verenigde Staten hun rol van sleutelva
lutaland zeer behoorlijk gespeeld tijdens de eerste twintig jaar 
na de oorlog. Van 1945 tot 1965 speelde de dominante ekonomie op 
zeer korrekte en vaak stimulerende wijze de rol van hegemoniale lei
der. Daarna begon meer en meer het eigenbelang door te wegen. 
Europa en Japan waren nu uitgegroeid tot zeer kompetitieve handels
partners; Europa had zich een gemeenschappelijke markt met voor
keursbehandeling gemaakt; de oorlog in Vietnam begon zwaar door te 
wegen op het budget; de ekonomie was in vergelijking met Europa en 
Japan aan het slabakken gegaan, enz. Washington vond dat er wat 
moest aan gedaan worden en zette de koers in goede keynesiaanse 
traditie, op goedkoop geld en vlot krediet. Het begon een politiek 
van lage rentevoeten voor kortlopend krediet te voeren. 

Deze goedkope geld- en kredietvoorziening in de Verenigde Staten 
had voor gevolg dat de grote Amerikaanse banken een dee 1 van hun 
middelen in Europa begonnen te beleggen, waar de rentevoeten hoger 
lagen. 

Deze dollartransfusie - die in feite een internationale likwiditeits
kreatie was - kwam, in de op groei gespannen westerse ekonomieen 
over met een tonisch effekt. Het verbruik, de produktie en de bui
tenlandse handel werden door de overvloedige liquide middelen krach
tig gestimuleerd. Deze expansie voldeed oorspronkelijk aIle, d.w.z. 
Europese en Amerikaanse partijen. Via de dollarstandaard, gekoppeld 
aan het systeem van vaste wisselkoersen, werd de kredietschepping 
in de Verenigde Staten op de rest van de wereld geruisloos en auto
matisch overgedragen. De centrale banken waren immers verplicht de 
overvloedige reserves - aangebracht door het transnationale bank
systeem en zakenleven - in hun reserves op te nemen. Dit om de 

o 
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dollarpariteit van hun eigen munt tussen de "vaste" bandbreedte te 
houden. 

In tabel 5 kan men konstateren dat tot in 1965 het goud nog het 
dominante internationale reservemiddel was, terwijl daarna de de
viezenreserves (hoofdzakelijk dollars) domineren. Deze ziet men 
na 1969 snel stijgen. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de 
westerse ekonomieen vooral sinds het einde van de zestiger jaren, 
overspoeld werden met internationale likwiditeiten. De evolutie 
van de internationale reserves kwam vooral op drift via een krach
tige expansie van het dollardeviezenbezit der centrale banken bui
ten de Verenigde Staten. Deze uitbreiding van de reserves had een 
dubbel effekt : 

- Expansie van de geld- en kredietbasis in de nationale kringloop. 
- Berbelegging van deze dollars in wat men later de Euro-valuta-

markt is gaan noemen. 

De dollarstandaard werd dus de transmissieschakel van een monetaire 
zondvloed in de westerse huishoudingen. 

Tabel 5 : Evolutie van de officiele reservemiddelen der IMF-lan-

den (1) 

Goud STR Reserves Deviezenre-
bij IMF serves (3) 

1955(2) 35 - 1,9 16,8 
1960 37,7 - 3,6 18,5 
1965 41,5 - 5,4 24 
1969 38,9 - 6,7 33 
1970 37 3, I 7,7 45,4 
1971 35,9 5,9 6,4 75,1 
1972 35,6 8,7 6,3 95,9 
1973 35,6 8,8 6,2 101,7 
1974 35,6 8,9 8,8 127 
1975 35,5 8,8 12,6 137,6 

(I) In miljarden STR. Afgeronde cijfers. 
(2) Telkens op het einde van het jaar. 

Totale 
Reserves 

53,7 
59,8 
71 
78,7 
93,2 

123,2 
146,5 
152,3 
180,3 
194,5 

(3) Bij uitsluiting van het bezit aan vreemde deviezen der V.S. 

Bron : International Financial Statistics. 

Begin van de jaren zeventig was het aan ieder die toekeek vrij dui
delijk geworden dat de dollar door deze wildgroei overtild was. 
Bet werd een reI tussen Europeanen en Amerikanen over de vraag "wie 
wat moest doen". En in augustus besloot Nixon alvast de terugvloei 
van de enorme bedragen zwerfdollars de pas af te snijden, door de 
inwisselbaarheid van de dollar tegen goud (tijdelijk) op te heffen. 
Dit remde de reservegroei weI enigszins af maar de dollar-machine 
bleef draaien,. De dollarvloed was niet te stoppen. In maart 1973 
ging het hek helemaal van de dam, en de dollar werd volledig losge
koppeld van het goud. Bet systeem van Bretton Woods ging ter ziele. 



17 

Sinds 1973 is er ook de oliekrisis geweest. Dit heeft voor gevolg 
dat Europa en Japan nu een zwaarder oliefaktuur moeten betalen. 
Run reservegroei aan deviezen (hoofdzakelijk dollars) is nu weI 
afgeremd. Maar de dollarvloed is aIleen maar van adres veranderd. 
De deviezengroei nestelt zich nu bij de olieproducenten, die de 
ontvangen dollars dan gedeeltelijk terugsluizen naar de Euro-valu
tamarkt. Dit is duidelijk zichtbaar in onderstaand staatje. 

Evolutie der reserve aan buitenlandse deviezen (a) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Industrielan-
den (b) 17,3 26,1 49,0 56,3 54,9 55,5 5,9 
Olieproducen-
ten (OPEC) 2,8 3,7 6,4 8,5 10,5 35,7 43,6 

(a) In miljarden STR 
(b) Zonder het dollarbezit der Verenigde Staten. 

Bron : International Financial Statistics. 

Om een klaarder inzicht te krijgen in wat er misgelopen is, loont 
het de moeite de raderwerken van het internationaal muntsysteem 
sinds 1965 wat nader te onderzoeken. 

Ret systeem van Bretton Woods is een systeem van vaste pariteiten 
(wisselkoersen). In dergelijk systeem dat tevens de inwisselbaar
heid met goud (of dollar) wil handhaven mag de nationale munt (bv. 
de frank) niet te veel schommelen in waarde. Dit wil zeggen dat 
de lidstaten onderworpen waren aan een bepaalde systeem - dwang om 
een beleid te voeren - inzake prijzen, groei, tewerkstelling, geld
schepping, kredietverlening, enz. - dat een betalingsbalansevenwicht 
waarborgt. Indien het gevoerde beleid het verhoopte effekt (even
wicht in handels- en kapitaalbalans met het buitenland) niet direkt 
kon waarmaken, werd het land nog enige tijd gelaten. Bretton Woods 
was dus een internationale systeemdwang op de nationale ekonomische 
kringloop. Maar het was een systeemdwang met geduld en begrip voor 
elkanders problemen. 

Een land werd niet verplicht onmiddellijk z~Jn munt te devalueren 
tegenover het goud en/of de dollar (deficitland) of te revalueren 
(surplusland). Ret kreeg internationale kredieten en andere sti
muli. Kwam de verhoopte interne sanering niet tk voorschijn, dan 
was het land weI verplicht een (wisselkoers-)aanpassing te doen. 
Dit wil zeggen een internationaal koopkrachtverlies te ondergaan 
onder vorm van een devaluatie. Of integendeel, indien een land blij
vend een te onevenwichtige surpluspositie opstapelde, werd het ver
plicht zijn munt op te waarderen. Wat het effekt heeft zijn ex-
port voor de anderen duurder te maken. 

Zolang, onder dit systeem, de stand en de evolutie van de betalings
balans hoofdzakelijk beheerst werden door handelstransakties (import 
en export) en normale kapitaalbewegingen (buitenlandse investe~in
gen), ging er van het evenwichtsbeginsel in de betalingsbalans een 
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deugdelijke en haalbare internationale koordinatiedruk uit op het 
nationale ekonomische beleid. Internationale handelsstromen en ka
pitaalbewegingen (die investeringen spijzen) vormen uiteraard geen 
wispelturige stromen. Zij wijken slechts traag af van hun normale 
trend. Ret initiatief van de aanpassing lag dus bij de nationale 
beleidsinstanties (monetaire, budgettaire, prijs- en tewerkstel
lingspolitiek) en de korrektietijd was door de traagheid der balans
bewegingen zeer ruim uitgemeten. 

Maar op het ogenblik dat de kapitaalkomponent van de betalingsba
lans minder traag begon te bewegen, gingen de poppen aan het dansen. 
De internationalisering der geld- en kapitaalmarkten (bv. de enorme 
Euro-valutamarkt) en de likwiditeitsinspuitingen, hebben zowat over
al de kapitaalbalans losgevezen en op sommige momenten dol doen 
draaien. Van zodra de korte-termijn geld- en kapitaalbewegingen, 
vooral van het spekulatieve type, de scene bezetten, werd de aanpas
singstijd die men aan de nationale beleidsinstanties liet, gevaar
lijk kort. Dit zowel in de surplusplanden, waar de spekulatieve 
gelden toestroomden, als in de deficitlanden waar ze in paniek weg
stroomden. Ret systeem van vaste wisselkoersen, waar elk land, 
door aan- of verkoop van dollarreserves, zijn munt binnen de strik
te bandbreedte houdt, was niet meer bestand tegen de spekulatieve 
wispelturigheid van volumineuze zwerfkapitalen. Ret systeem van 
Bretton Woods, als interstatelijke overeenkomst, was ook niet uit
gerust om het hoofd te bieden aan de expansie van een volumineuze, 
transnationale geld- en kapitaalmarkt. 

In het interstatelijk muntmodel van Bretton Woods is het de (na
tionale) overheid die de nodige korrektie moet doorvoeren. Deze 
kan bestaan uit : devaluatie, opwaardering, of integendeel door aan
koop en verkoop van dollars pal staan, en hop en dat het getij zal 
keren. Maar, devaluatie en opwaardering, zijn uiterst onpopulaire 
maatregelen die men als overheid slechts neemt in uiterste nood. 
De overheid zal dus in eerste aanleg haar reserves aan deviezen 
(dollars) aanspreken om de spekulatie te bezweren. 

Ret is het verschil in reaktietijd tussen de overheid en de trans
nationale geld- en kapitaalmarkt die de deveizenspekulatie bij vas
te wisselkoersen, tot een winstgevend en risikoloos bedrijf maakt. 
Men koopt de valuta der surpluslanden op (waarvan men verwacht dat 
ze vroeg of laat moeten opwaarderen) en men verkoopt de munt van de 
deficitlanden (waarvan men een devaluatie vreest). Ret is duide
lijk dat dergelijke spekulatie zelf reeds het effekt heeft van een 
"self fulfilling prophecy". De munt die zo een geprogrammeerde 
spekulatie-lawine te verwerken krijgt, gaat soms al door de knieen, 
zelfs als er zonder spekulatie geen korrektie had moe ten gebeuren. 
Gaat de devaluatie of de opwaardering niet door, dan nog heeft de 
spekulant alleen het (geringe) kommissieloon verloren. Immers, bij 
stabiele wisselkoersen moeten de munten (indien er geen strukturele 
ingreep plaats heeft) terug naar hun vroegere spilkoers. 

De landen met een soliede exportbasis en met een niet te laks 
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monetair beleid - Duitsland, Zwitserland, Japan - werden de havens 
waar de zwerfkapitalen zich kwamen nestelen, in afwachting van een 
opwaarderingsrente. De onderstaande cijfers geven een idee van de 
spektakulaire reservegroei in deze opwaarderingshavens : 

Evolutie der deviezenreserves (a) 

Duitsland 
Zwitserland 
Japan 
Nederland 
Belgie 
Zweden 

(a) In miljoenen dollar. 

1969 1973 

2.748 
1.783 
2.614 

370 
712 
369 

20.787 
4.151 
8.458 
2.741 
1.632 
1.699 

Bron : International Financial Statistics. 

De spekulatieve kapitaalgolven, die door de internationalisering 
van de geld- en kapitaalmarkt veelvuldiger en volumineuzer worden, 
hebben het vaste wisselkoersensysteem van Bretton Woods, dat sinds 
jaren zieltoogde, in maart 1973 de genadeslag toegebracht. 

Ret systeem had sinds lang behoefte aan ingrijpende hervormingen. 

Ralfweg de jaren zestig zette een beweging in om de dollar, als 
reservemunt, te vervangen door speciale trekkingsrechten (STR). De 
boekhouding van de STR zou toevertrouwd worden aan het Internatio
naal Muntfonds, wat dus een internationaal management impliceert. 
Dit zowel voor wat betreft het nodige volume als van de verdeling 
der STR onder de lidstaten. De Verenigde Staten voelden voor deze 
"onafhankelijke" internationale reserve niet veel en stellen hun 
veto. Op dit ogenblik zijn er amper 9 miljard STR in omloop, wat 
in het geheel niet veel betekent. 

De langzame aftakeling van het Bretton Woods-systeem lag evenwel 
dieper dan de strijd rond de aard van de internationale reserves 
dollar, goud, STR, enz. Ret systeem werd langzaam ontkracht door 
de afnemende bereidheid van de lidstaten om de onderschikking van 
het nationale ekonomische beleid aan de externe systeemdwang te 
aanvaarden. Er was dus bij de lidstaten sinds d~ oprichting van 
het systeem een belangrijke evolutie waar te nemen in de hierarchie 
der doelstellingen. Ret extern evenwicht, d.w.z. het evenwicht in 
de betalingsbalans werd minder prioritair geacht dan de ekonomische 
groei of de volle tewerkstelling. De overheid kon zich minder sterk 
maken om de nodige korrektie-verplichtingen volgens de regels van 
Bretton Woods uit te voeren. Want de welvaartsstaten van het Wes
ten konden deze discipline eenvoudig niet meer opbrengen. Dit was 
het geval in de permanente surplus landen, die niet wilden aanvaar
den dat hun munt ondergewaardeerd was en slechts node tot een ge
ringe opwaardering bereid waren. Dit was ook het geval in de defi
citlanden die steeds te laat devalueerden, wat dan weer de demonen 
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van de speku1atie opriep. 

De Verenigde Staten hadden hierin een slecht voorbee1d gegeven door 
een aanzien1ijk deficit in de beta1ingsba1ans te 1aten aans1epen. 
In p1aats van de bres in hun beta1ingsba1ans te dichten, b1even ze 
de westerse were1d met dollars overspoe1en. Maar ook de surplus 1an
den gaan niet vrijuit. Een permanent overschot op de beta1ingsba-
1ans is a1 even storend voor het internationa1e muntsysteem a1s een 
b1ijvend deficit. 

Dit permissieve k1imaat ste1de de internationa1e gemeenschap na de 
hevige schokken van 1971 tot 1973, voor de onontwijkbare keuze : 

1. Vaste wisse1koersen handhaven, maar dan met de vaste po1itieke 
wi1 orde op eigen, nationa1e zaken te zetten door een interna
tionaa1 geharmoniseerde, voora1 monetaire po1itiek. Een ze1f
standige monetaire po1itiek, voora1 een ze1fstandige konjunktuur
stabi1iserende rentepo1itiek kan men zich in deze open were1d 
niet meer veroor10ven. Want de vagebonderende kapita1en zijn 
zeer gevoe1ig aan renteverschi11en in de onderscheiden 1anden. 

2. Een.meer ze1fstandige po1itiek b1ijven voeren inzake prijsbe1eid, 
tewerkste11ing, ge1d- en kredietpo1itiek, enz. en overgaan tot 
een systeem van zwevende wisse1koersen. In dit systeem koppe1t 
men los van de internationa1e systeemdwang en maakt men de evo-
1utie van de wisse1koers ondergeschikt aan ekonomische groei en 
tewerkste11ing in eigen land. 

Bij gebrek aan beheersing vanwege de hegemonia1e 1eiding en bij ge
brek aan externe discipline bij de overige 1idstaten vie1 het sys
teem uiteen in maart 1973. Sindsdien kennen we een systeem waar 
sommige wisse1koersen in groep zweven (bv. een slang-akkoord) en 
waar andere a11een zweven. 

Op het v1ak van de wisse1koersen maken we een tame1ijk woe1ige pe
riode door. De re1atieve verschuivingen van de wisse1koersen der 
onderscheiden 1anden zijn be1angrijk in reikwijdte en intensiteit. 

Men za1 we1 beamen dat verschuivingen van deze aard en intensiteit 
ook de internationa1e hande1s- en dienstenstromen niet onver1et 1a
ten. In onze open ekonomieen van het Westen komen deze schomme-
1ingen en verschuivingen over a1s zeer storend. 

Deze aanzien1ijke verschuivingen wijzen erop dat er fundamente1e 
krachten aan het werk zijn die in de verschi11ende 1anden aansturen 
op uiteen10pende ekonomische be1eidsopties. Het bestaan van deze 
uiteen10pende krachten en be1eids1ijnen in de verschi11enden 1anden 
1aat vermoeden dat de internationa1e geharmoniseerde ekonomische 
po1itiek nog niet voor morgen is. Ook op monetair gebied is het 
gezamen1ijk management nog niet voor morgen. 

De Verenigde Staten willen voor10pig niet weten van een terugkeer 
naar vaste wisse1koersen. Zij hop en evenwe1 dat de dollar de spi1 
za1 b1ijven van het internationaa1 beta1ingsverkeer. Bekeken vanuit 
Washington is de situatie nog niet zo slecht. Hun munt wordt nog 
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Tabel 6 Effectieve verschuiving in de wisselkoersen (a) 

Land Sinds 1970 

Zwitserland 54,2 
Duitsland 26,2 
Nederland 11,5 
Japan 11,5 
Belgie 4 
Frankrijk 0 
Verenigde Staten -11,5 
Verenigd Koninkrijk -36,2 
Italie -39,2 

(a) st1Jg1ngs- of dalingspercentage 
(b) van begin 1970 tot juni 1976 
(c) van begin 1976 tot juni 1976 

Bron : OESO-statistieken. 

(b) Sinds 1976 (c) 

8,5 
4,5 
0,2 
3,5 
2 

- 2,7 
1,5 

-II 
-18,5 

gebruikt als sleutelvaluta. We leven immers nog in een dollarstan
daard. Dit verschaft hen nog enige kontrole over de internationale 
likwiditeitsontwikkeling. Maar sinds de dollar zweeft, d.w.z. los
gekoppeld is van het goud, zijn ze, wat betreft hun eigen geld- en 
kredietbeleid, aan niemand nog verantwoording verschuldigd. 

In Europa heeft men vrij uiteenlopende visies op de monetaire toe
komst. 

Enkele soliede exportekonomieen hebben zich met Duitsland in de zo
genaamde 'slang' verenigd. Deze is een overeenkomst om de koersevo
lutie onder elkaar tussen een strakke bandbreedte te houden. Ret 
is dus een wisselkoers-akkoord dat geen enkele verplichting inhoudt 
tot het volgen van een gemeenschappelijke financiele, monetaire en 
ekonomische politiek. Ret ziet er nog niet naar uit dat de slang 
naar een soort Duitse-mark-zone wil evolueren. Dit zou immers een 
gemeenschappelijk beheer van de reserves vragen waar Duitsland (nog) 
niets voor voelt. 

Frankrijk is in en uit de slang geweest. 

Maar Italie en het Verenigd Koninkrijk willen hun problemen (voorlo
pig) zelf oplossen op hun manier, d.w.z. met he~ monetaire en bud
gettaire beleid van hun keus. Een Europese samenhorigheid terzake 
ligt dus nog niet in het verschiet. 

Nochtans, in deze tijd, met de krachtige internationalisering van 
de kringlopen heeft de nationale overheid van open ekonomieen maar 
een zwakke greep op de gang der zaken. En interstatelijke samen
werking (om tot politieke schaalvergroting op het vlak der beleids
beslissingen te komen) tegenover de schaalvergroting en de transna
tionalisering der ekonomische kringlopen is noodzakelijk. 

o 
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Grafiek 2 : Evolutie der wisselkoersen 
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Nochtans, de evolutie van het Bretton Woods systeem, zowel als de 
nog wankele kohesie van het slang-akkoord, steunen de stelling dat 
interstatelijke wisselkoers-akkoorden (die een min of meer grote 
externe systeemdwang uitoefenen op het binnenlands ekonomische be
leid der leden) op zichzelf ontoereikend zijn om tot een deugde
lijk beleid te komen. 

In onze wereld, waar de (nationale) overheid nog steeds de volle 
verantwoordelijkheid draagt voor het gevoerde ekonomisch beleid, 
is de overheid onder interne druk soms verplicht een koers te varen 
die dys-funktioneel is met de deugdelijke werking van het wissel
koersakkoord. Indien de lidstaten niet bereid zijn, ieder in hun 
nationale ruimte een deugdelijk beleid te voeren, betekenen inter
stedelijke afspraken maar een zwakke schakel. En men kan een paard 
niet mennen langs de staart. 

Wil het tot een storingsvrlJer en meer evenwichtige groei komen in 
onze westerse volkshuishoudingen, dan moeten de beleidsmensen gelijk
lopend met interstatelijke initiatieven ook bereid zijn, op het 
thuisfront, orde op zaken te zetten. 

IV. ONZE INFLATIE-BEVORDERENDE SAMENLEVING 

Het ogenblik is gekomen om de struktureel-funktionele samenhang van 
groei en inflatie van binnenuit te onderzoeken. Inderdaad sommige 
beleidsinstrumenten die aan de basis liggen van het groeisukses doen 
het nu minder goed. Dit is vooral duidelijk geworden, sinds infla
tie en recessie de groei deden ontsporen. 

Men kan deze ontsporingen volledig toerekenen aan (zogezegd voorbij
gestreefde) beleidsinstrumenten. Maar men kan de analyse ook rui
mer opvatten. Door het onderzoek uit te breiden tot de strukturele 
verschuivingen in het socio-ekonomisch bestel. Verschuivingen die 
tot gevolg hebben dat eventueel goede beleidsinstrumenten, nu ten 
dele, dys-funktioneel geworden zijn. Of anders gezegd, die maken 
dat struktuur en funk tie nu minder trefzeker op elkander afgestemd 
zijn. 

Het naoorlogs groeibeleid steunt op de basisgedachte van de Britse 
ekonomist Keynes, dat een storingsvrije kringloop in onze komplexe 
huishoudingen slechts mogelijk is door een rolverdeling tussen over
heid en prive-sector waarbij de eerste aktief medewerkt. De over
heid zag hij in de eerste plaats als korrektor van de onevenwich
tigheden en als bewaker van de welvaart. Keynes, die zijn nieuwe 
beleidsvisie lanceerde na de krisis der dertiger jaren, legde vooral 
de nadruk op het management van het verbruik en op de volledige te
werkstelling. In de naoorlogse periode hebben de meeste be Ie ids
verantwoordelijken het keynesiaanse (globaal) management van de 
ekonomie als vanzelfsprekend beschouwd : 

Hierbij kan men een onder scheid maken tussen : 

o 

I! 

11 

I 
I 

I' 

I' 



~: 

24 

I. De konjunkturele of kringloopstabiliserende tussenkomsten. 

De overheid neemt deze regelende funktie waar bij middel van 
haar fiskale politiek, de geld- en kredietpolitiek, het subsi
dieringsbeleid, enz. Deze aktie wordt afgestemd op de volle be
nutting, zowel van de materiele produktiekapaciteit als van de 
aktieve bevolking. Indien de kapaciteitstoename het prive-ver
bruik overtreft, moet de overheid (indirekt) tussenkomen met 
konsumptiestimulering en met surplus-absorptie. In het omge
keerde geval wordt de overheid gevraagd aan investeringsstimu
lering te doen. 

Maar, met deze dingen gaat het zoals met medicijn. Men moet er 
een oordeelkundig en selektief gebruik van maken. Zoniet wordt 
men er na enige tijd ongevoelig voor en missen ze hun kracht. 
In onze samenlevingen, waar de bevolking steeds meer groeirekords 
eist, wordt de overheid opgevorderd om be ide stimuli (gericht op 
surplus-absorptie en op kapaciteitsondersteuning) terzelfdertijd 
aan te wenden. Met het gevolg dat onze volkshuishoudingen in 
een toestand van bestendige oververhitting en inflatie verkeren. 
Hierbij geraakten de vraagstabilizerende instrumenten, die men 
in fases van verhitting moet inzetten, enigszins in onbruik. 

2. De klimaatscheppende tussenkomsten 

Dit is een geheel van tussenkomsten die aIle op korte of op lange 
termijn op groeibevordering gericht zijn. 
- in het onderwijs, de navorsing en de wetenschapsbeoefening; 
- de industriele subsidiering en de exportbevordering; 

de uitbouwvan infrastruktuur voor het verkeer, aanleg van ~n
dustrieparken. 

3. De sociale tussenkomsten 

In de eerste plaats dienen verrneld te worden de socio-ekonomische 
subsidiering van de struktuurzwakke sektoren : landbouw, kolen
winning, staal en textiel, enz. Verder heeft de overheid door 
haar sociale wetgeving aanzienlijk bijgedragen tot het invoeren 
en uitbreiden van sekundaire inkomensstromen : pensioenen, so
ciale en familiale vergoedingen, medische verzorging, werkloos
heidsuitkeringen, enz. De sekundaire inkomensstromen en diensten 
behoren tot de maatschappelijke verwezenlijkingen van de wel
vaartsstaat. In de meeste landen van West-Europa vertegenwoor
digen zij ongeveer 15 % van het nationaal inkomen. Deze sociale 
uitkeringen zijn opgezet om het risiko, eigen aan elk menselijk 
leven, vooral dan van de ekonomisch zwakkeren, te verminderen. 
En als dusdanig vertegenwoordigen zij een zeer positieve sociale 
vooruitgang. 

Alhoewel de overheid ruime middelen inzet en een gevarieerd groei
bevorderend beleid voert, zijn de resultaten, vanuit het standpunt 
van de gemeenschap, niet optimaal te noemen. De overheidstussenkom
sten zijn te vaak socio-politieke kompensaties, afgedwongen door 
professionele en/of regionale drukgroepen. De overheidsinterventies 



25 

beantwoorden teveel aan prikkels van pressiegroepen allerlei. 
Wat het overheidsbudget tot enorme afmetingen laat uitgroeien. 
Deze overheidsinterventies stellen zich te weinig op als stimulus 
en kanalisator van dynamische prive-initiatieven in het kader van 
een globaal, d.w.z. door de gemeenschap gelnspireerd, levens- en 
ontwikkelingsplan. 

Vandaag de dag wordt overheidssteun voor het lancer en van allerlei 
initiatieven teveel als vanzelfsprekend ervaren. Terwijl de over
heid ook verzocht wordt (later) de stoornissen en ontwrichtingen 
weer goed te maken die sommige van deze initiatieven hebben veroor
zaakt. Deze manier van werken stuwt de overheidsuitgaven de hoogte 
in. Maar biedt geen enkele waarborg van sociaal of ekonomisch ren
dement. Onzes inziens zal een meer aktieve opstelling van het be
leid vanuit een globaal perspektief plan in de eerste plaats de 
sociale doelmatigheid bevorderen : de subsidies en hulpmiddelen 
zullen meer afgestemd zijn op prioritaire behoeften. Maar een so
ciaal en politieke sanering van de gemengde ekonomie zou ook vanuit 
ekonomisch en financieel oogpunt meer positieve resultaten uit de 
ingezette middelen kunnen halen. 

Een meer aktief en trefzeker overheidsbeleid zou dus de socio-eko
nomische resultaten niet schaden en de budgetkosten verminderen. 
Het zou ook de overheidsgestimuleerde inflatie afremmen. Want in 
het levendig houden van de inflatiehaard gaat de overheid zelf niet 
vrijuit. Het is een publiek geheim dat de overheid van onze wel
vaartsstaten steeds groter wordende budgetdeficits financiert met 
steeds omvangrijker openbare leningen. Indien de middelen in de 
nationale geld- en kapitaalmarkt niet volstaan, kan de overheid nu 
ook aanzienlijke bedragen lenen op de Euro-valutamarkt. Heden ten 
dage zijn de grootste kredietopnemers op deze markt staten en niet 
prive-instellingen (bedrijven). Het is begrijpelijk dat een over
heid, die grote schulden opstapelt en deze gedeeltelijk door gemak
kelijke kredietopname kan financiering, laks wordt tegenover de in
flatie. De inflatie immers verzacht de aflossingslast van de schuld. 

Maar ook de sociale en edukatieve verwezenlijkingen zijn nogal 
stuurloos uitgegroeid en dreigen, in hun onoverzichtelijkheid, met
tertijd klem te geraken. 

Vandaag de dag noteren we een voelbare relativering van de in de 
jaren zestig sterk toegenomen en ongerichte intellektualisering van 
de arbeidsmarkt. Het nut van het almaar verlengen van de studie
duur voor steeds breder wordende lagen van de studentenbevolking 
wordt nu meer in twijfel getrokken dan vroeger. Men schrikt trouwens 
overal terug van de kostenlast die deze ongerichte expansie op de 
schouder van de gemeenschap legt. Een soepele, indikatieve plan
ning van het onderwijs, die ook rekening houdt met de verschuivingen 
in de arbeidsmarkt zou ook hier tot kostenbesparing en grotere so
ciale doelmatigheid leiden. 

De stijgende werkloosheid bij schoolverlaters en afgestudeerden van 
hoger onderwijs, is ook hier een onthuller van problemen. Verlengd 
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onderwijs fungeert minder dan voorheen als gewaarborgde selektiebrug 
naar een beschermde en bevoordeelde loopbaan. Ook hier ligt de ware 
oplossing niet in het afremmen van de expansie der schoolgaande be
volking, maar wel in het ordenen ervan. Eens het middelbaar onder
wijs ongeveer SO % van de 12- tot 1S-jarigen een of andere vorm van 
scholing verschaft en een op vier van de 1S- tot 21-jarigen een of 
andere vorm van hoger onderwijs volgen, zijn hervorrningen in de 
studieprogramma's onafwendbaar. Zoniet brengt de expansie van de 
schoolgaanden ook een ingebouwde tendens naar meer strukturele werk
loosheid. 

De meest dringende hervorrning in de besteding der edukatieve mid
delen lijkt ons te liggen in 

- een relatief minder sterke expansie van het gewoon onderwijs : 
middelbaar, post-sekundair en universitair; 

- een relatief sterkere expansie van naschools en volwassenenonder-
wijs. 

Ret laatste is veel soepeler af te stemmen op de steeds wisselende 
behoeften van de arbeidsmarkt en dus reeds gedeeltelijk te beschouw
en als tewerkstellingsbeleid. 

Ook inzake maatschappelijke zekerheid en medische risikodekking is 
onze welvaartsstaat uitgegroeid tot een ietwat onoverzichtelijk 
kluwen van subsidieringsinstanties en dienstverleningsorganen, die 
elkanders expansie voeden. Maar deze (ongekontroleerde) expansie 
biedt nog geen waarborg dat hierdoor de behoeften van enkeling en 
gemeenschap bevredigd worden volgens een prioritair schema. Ook 
de welvaartsstaat heeft zich ontwikkeld in de richting van de scherp
ste eisen stellende groepen. Niettegenstaande de enorme subsidie
ringsbedragen opgebracht door de gemeenschap, blijven vele legitieme 
(sociale en individuele) behoeften onbevredigd. Langs de andere 
kant evenwel draagt de welvaartsstaat soms bij tot het financieren 
van sociaal onverantwoorde voordelen en misbruiken. 

De inflatoire groei, met veel minder dan optimale resultaten voor 
enkeling en gemeenschap, woekert dus in verschillende beleidster
reinen van onze samenleving. Dit brengt ons tot de kern van het 
vraagstuk, met name de socio-politieke werking van onze hoog-indus
triele, demokratische samenlevingen. De overheidszorg voor de wel
vaart van de gemeenschap vereist, in het ingewikkelde kluwen van 
de hedendaagse maatschappij, politieke steun om deze programma's 
uit te bouwen en waar te maken. Rierbij is de overheid van onze 
westerse samenlevingen in stijgende mate gaan aanleunen bij de ver
schillende professionele en regionale belangengroepen, die hierbij 
de belangen van hun leden behartigen : landbouwers, artsen, midden
standers, patroons, arbeiders, enz. Ret beleid is dus meestal een 
arbitrage-resultaat tussen verschillende (korporatieve) belangen, 
die niet altijd en uiteraard samenvallen met het algemeen belang van 
de gemeenschap. Belangen ook die in hun onderlinge strijd voor de 
verdeling van de overheidskoek onvoldoende rekening houden met de 
beschikbare middelen. 
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Vermits vele van deze beleidsprogramma's het arbitrageresultaat 
zijn van tegenstrijdige belangen, neemt de overheid van de welvaarts
staat nogal vaak de gemakkelijkheidsoplossing : de afronding van 
de faktuur naar boven. Een deugdelijker sociaal en ekonomisch be
leid veronderstelt een uitzuivering van de toenemende tendens naar 
korporatisme en een meer onafhankelijke beleidsinspirering van de 
politieke formaties. De parlementen, die bij de uitbouw van de 
"politieke" demokratie een beslissende rol hebben gespeeld, zijn 
bij de uitbouw van de welvaartsstaat en de werking van de gemengde 
ekonomie slechts indirekt betrokken : door de officiele bekrachti
ging van een elders gemaakte wetgeving. 

Een socio-politieke sanering van de inflatie eist dus niet aIleen 
een herschikking van de beleidsdoelen. Zij eist daarenboven meer 
diskussie van de programma's in een open, politiek debat. Een de
bat waar op meer realistische wijze rekening gehouden wordt met de 
beschikbare middelen. Deze socio-politieke sanering veronderstelt 
dus een herwaardering van het parlement, als beleidsbepalend krach
tencentrum. 

De interne strukturering van onze westerse volskhuishoudingen ver
toont een gelijkaardige tendens naar meer inflatie-bevorderende 
stroefheid. 

Een eerste element van belang is de stijgende koncentratiegraad ~n 
produktie- en distributiebedrijven van goederen en diensten. Deze 
koncentratie moge blijken uit enkele cijfergegevens. Indien men 
telkens de produktie der vier grootste bedrijven samentelt, komt 
men in de Verenigde Staten voor de vermelde sektoren, tot het vol
gende marktaandeel : 

- 100 % van de spoorwegvoertuigen; 
99 % van de aluminiumproduktie; 
98 % van de plaatglasindustrie; 
98 % van de automobielindustrie; 
96 % van de buitenboordmotoren; 
94 % van de koperindustrie; 
93 % van de elektrische lampen-industrie; 
82 % van de sigaretten, enz. 

In het Verenigd Koninkrijk realiseert minder dan 1 % der bedrijven 
de helft van de totale industriele produktie. De export van 75 on
dernemingen bedraagt er 40 % van de export en de 31 grootste bedrij
ven realiseren reeds 40 % van de totale Engelse export. In Duits
land en Frankrijk treft men ongeveer dezelfde situatie aan. Een 
groot deel van deze transnationale giganten hebben hun produktie-
en distributie-eenheden over verschillende markten en naties ge
spreid. Met het gevolg dat een ruim deel van wat men inter-natio
nale handel noemt in feite inter-filiale ruil is. Dit wil zeggen 
ruil tussen filialen van een zelfde transnationale onderneming die 
over verschillende landen gespreid liggen. 

Deze evolutie heeft voor gevolg dat zich in de schoot van de prive
sektor een strukturele ontdubbeling aan het voltrekken is : tussen 
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wat men de "gangmakers" en "de rest" zou kunnen noemen. 

I. De gangmakers zijn reuzefirma's die over voldoende middelen be
schikken (materiele, menselijke organisatorisch-technische) om 
zich op te werpen als vernieuwers. Niet aIleen beschikken zij 
over voldoende middelen en innovatievermogen om het "nieuwe" in 
hun respektievelijk domein te lanceren. Zij beschikken daaren
boven over de middelen om dit nieuwe aan de "kleinere" en 
"hierarchisch lager" gesitueerde ondernemingen op te dringen. 

2. De "rest" behelst de overige middelgrote, kleine en gezinsbe
drijven. Deze zijn verplicht om met de trend des tijds (kapi
taal-intensieve steeds wisselende produktie) mee te doen. Wat 
hun produktiekosten permanent belast met de veranderingen opge
zet door het groeimodel der gangmakers. 

De ontdubbeling van de produktie en distributie in reuzefirma's 
enerzijds en de "rest" anderzijds heeft ingrijpende gevolgen voor 
de prijsvorming en voor het marktmechanisme in het algemeen. De 
aanwezigheid in eenzelfde markt van schaalgrote en kleine bedrijven 
heeft voor gevolg dat de prijszetting meer en meer geschiedt op ba
sis van de kostprijs van de minst rendabele (kleine) bedrijven. 
Twee faktoren spelen alvast mee in deze evolutie : 

I. De grote onderneming en/of het filiaal van een transnationale 
groep beschikken over voldoende marktmacht om de prijs van een 
bepaald produkt sterk te beInvloeden. Volgens het konkurrentie
beginsel zouden ze de prijs moeten drukken naar het (lagere) 
kostenpeil van de grootschalige firma's. Dit zou natuurlijk 
de kleinere bedrijven uitrangeren. Wat socio-politiek niet al
tijd mogelijk is. Daarom verkiezen de grote bedrijven soms de 
markt tijdelijk te delen met de kleinere bedrijven, die weI op 
een hoger gemiddeld kostenniveau opereren en dus hogere prijzen 
moeten aanrekenen. 

2. De overheid kan dit soort inflatie door een klassiek prijsbeleid 
niet de baas. Voor sociale redenen - bv. de tewerkstelling be
schermen die nog door de kleinschalige bedrijven wordt aange
boden - is zij veelal verplicht de (hogere) prijs van de kleinere 
firma als spilprijs te aanvaarden. Alhoewel de vrije mededing
ing en prijsvorming een lagere prijs (vanwege de grote bedrij
ven) zou mogelijk maken. 

Op gelijkaardige wijze stelt zich het probleem der ongelijke produk
tiviteitsontwikkeling en de hieruitvolgende ongelijke vergoeding 
der produktiefaktoren. De dys-funktionele spanning spruit hier 
voort uit het feit dat, niettegenstaande deze ongelijke produkti
viteitsontwikkeling, aIle loon- en weddetrekkenden streven naar een 
gelijkmatige evolutie van hun loon en wedde. Mensen kijken niet 
aIleen scherp toe naar hun inkomen (loon, wedde)-niveau. Maar ook 
en vooral kijken zij naar het inkomen (loon, wedde)-niveau van de 
beroepskategorieen waarmede ze zich gelijkwaardig achten. De loon
en wedde-aanpassing verloopt dus doorgaans volgens het volgend 
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scenario 

- Eerst komt er beweging in de lonen en wedden der koplopers (de 
zogenaamde wage-leaders). Dit zijn doorgaans tewerkgestelden 
in bedrijven met hoge produktiviteit (grootschalig, kapitaal
en technologie-intensief, enz.). Die uit hoofde van de vlotte 
winstvorming in deze bedrijven ook vlot loon- en weddeopslag 
bekomen. 

- Door deze verschuiving naar boven van de eerstgenoemden, komen 
aIle beroepskategorieen met gelijkaardig vormingsniveau (en/of 
funktieniveau) in beweging. Om dezelfde aanpassing te bekomen. 
Dit ongeacht het produktiviteitspeil van de sektor waarin ze 
werkzaam zijn. Ook de tewerkgestelden in administratie en on
derwijs, waar de produktiviteitsontwikkeing traag evolueert, 
willen niet gespeend blijven van de welvaartstoename, geschapen 
in sektoren met hog ere produktiviteit, en stappen mee op, enz. 

De verschuiving van het hele loon- en weddebestel, voortgedreven 
op het tempo van de meest produktieve koplopers, brengt uiteraard 
inflatoire spanningen in het systeem. 

Tenslotte voedt een min of meer duurzame inflatie zichzelf. Door 
een verwachtingsklimaat van nog meer inflatie in het vooruitzicht 
te stellen. Allerlei prijsstijgingen, alsook loon- en wedderonden 
worden vandaag doorgeduwd om zich tegen de kosten- en prijsstijging 
van morgen te verdedigen. Maar niet aIleen de producenten en in
komenstrekkers veranderen hun gedrag in een klimaat van duurzame 
inflatie. Ook op het vlak van de investeringen en in het kapitaals
vormingsproces doen zich belangrijke verschuivingen voor. Een duur
zaam en omvangrijk koopkrachtverlies van de munt zet de geld- en 
kapitaalbezitters aan tot spekulatieve beleggingen : bouwgronden, 
huizen en appartementen, kunststukken, vreemde deviezen, enz. 

Dit soort spekulatieve beleggingen wordt bijzonder aantrekkelijk 
op een dgenblik dat het inflatieniveau hoger komt te liggen dan de 
rentestand op beleggingen in papier. Deze verschuiving naar niet
direkt-produktieve aktiva, heeft voor gevolg dat de spijzing van 
het kapitaalvormingsproces via de aandelenbeurs aanzienlijk ver
mindert. Wat ook de expansie van de bedrijven en dus de ekonomische 
groei vertraagt. Indien de bezitters van spaarmiddelen toch tot 
papieren belegging beslissen, dan verkiezen ze meer en meer de obli
gatielening (die een op voorhand gekend rendement afwerpt) boven de 
aankoop van beursakties. Hierdoor zien de kleine en middelgrote 
bedrijven, die zich op de geld- en kapitaalmarkt moeten financieren, 
hun vaste kosten stijgen. Wat dan weer de inflatie in de hand werkt. 

Een anti-inflatoire politiek die geld- en kredietverlening wil af
remmen door een verhoging van de rentevoet, heeft voor deze bedrij
ven dan een averechts effekt. De kostprijs (intrestvoet) van hun 
financiering wordt immers verhoogd. Wat hen zal aanzetten om die 
kost af te wentelen via een prijsverhoging. De grote ondernemingen 
daarentegen staan veel zelfstandiger tegenover de geld- en kapitaal
markt. In de mate dat ze deze nodig hebben, kunnen ze zich de 
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vereiste middelen aanschaffen Vla hun filiaal, gevestigd in het land 
waar de rentestand het laagst is. 

Deze beknopte doorlichting van onze inflatiebevorderende samenleving 
was bedoeld om enkele "strukturele" aspekten in de kijker te brengen. 
Maar deze strukturele belichting was tevens bedoeld om het inzicht 
bij te brengen dat de klassieke beleidsinstrumenten (zoals rente
politiek, prijs- en loonpolitiek, enz.) nu minder trefzeker gewor
den zijn. Wat ook hier kan men het paard niet mennen langs de 
staart. Wil men resultaten boe.ken in de strijd tegen de inflatie, 
dan moet men de inflatiewortel zelf uitroeien. In de mate dat de 
inflatie ook een strukturele oorzaak heeft, moet men ze met struk
turele middelen saneren. 

V. DE SLUMPFLATIE VAN 1974-75 

Nu de industriele produktie in de westerse volkshuishoudingen terug 
aan een krachtig herstel toe is, loont het de moeite deze ongewone 
recessie van 1973-75 wat van naderbij te bezien. 

Konjunktuurschommelingen in de industriele produktie zijn er altijd 
geweest. Grafiek 3 geeft er een duidelijk beeld van voor de zes 
landen, die samen 80 % van de totale industriele produktie der OESO
zone voortbrengen. De rechte horizontale lijn, verbeeldt de trend 
van de gemiddelde, jaarlijkse, industriele produktie-groei. Deze 
is berekend over de periode 1955-1975 en geeft de volgende jaar
lijkse groeivoet In de onderscheiden landen : 

Verenigde Staten 
Japan 
Italie 
Duitsland 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk 

4,5 % 
12,3 % 
7, I % 
5,4 % 
5,7 % 
3,6 % 

De konjunktuurschommelingen rond de trend behoren tot de natuur 
zelf van de vrije, ondernemingsgewijze produktie. De verwachtingen 
(plannen) van de producenten en de bestedingen (uitgaven) van de 
verbruikers doorkruisen elkaar. Dit geeft aanleiding tot permanen
te golven van surplus, vorming van stocks, van onvoorziene koop
liften bij de verbruikers, van likwidatie der stocks, van een 
krachtig optrekken der produktie, terugvorming van stocks, enz. 
Tot halfweg de zestiger jaren verliepen in de verschillende landen, 
de schommelingen van de industriele produktie ongelijkmatiger. 
Sommige landen hadden een afwijking boven de trend, terwijl andere 
op hetzelfde ogenblik een afwijking beneden de trend noteerden. 
De stijgende internationalisering van de produktiestrukturen en 
van de geld- en kapitaalmarkt, heeft voor gevolg dat sinds de jaren 
zeventig de industriele konjunktuurgolven meer gelijktijdig verlo
pen. Zodat er nu minder kompensatoire effekten spelen. 
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Grafiek 3 : Industriele konjunktuurcyclus 
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Ret is rond deze industriele konjunktuurschommelingen dat de kon
juktuurgolven van de ganse volkshuishouding zich ontwikkelen. Om 
deze storingen van de ekonomische kringloop (rond de groei-trend) 
onder kontrole te houden en terzelfdertijd de groei te stimuleren, 
beschikt de overheid over een uitgebreid beleidsinstrumentarium. 
Tegenover de ekonomische konjunktuurcyclus ontwikkelt zich dus een 
politieke cyclus van overheidsinterventies. De overheid zal stimu
leren indien de (industriele) ekonomische kringloop slabakt. En 
afremmen indien hij ontspoort. Deze beleidscyclus vanwege de over
heid heeft nu de internationale naam van stop and go gekregen. 
Tegenover de problemen van de jaren vijftig en zestig had de over
heid in de meeste westerse landen haar kringloopstabiliserende en 
groeistimulerende interventiemiddelen met sukses op punt gesteld. 
Maar de wereld en de problemen veranderen. 

Deze veranderingen begonnen voelbaar te worden in het begin der ze
ventiger ja:ren. De uiteenlopende groeitrend van de verschillende 
landen - bv. de relatief trag ere industriele groei in de Verenigde 
Staten en in het Verenigd Koninkrijk, de uitzonderlijke expansie 
van Japan, het industrieel mirakel van Italie, enz. - bracht de on
derscheiden beleidsmilieus ertoe hun doe len en hun interventies 
volgens eigen inzicht te herschikken. De Verenigde Staten bv. ston
den voor het probleem van een lagere industriele groei in eigen 
land en van een slabakkende export. Deze werden evenwel gekompen
seerd door een krachtige Amerikaanse industriele vestiging in Europa 
en elders. Deze "mutatie" in het globaal Amerikaans ekonomisch sys
teem bracht de overheid tot het lakser monetair beleid dat we reeds 
geanalyseerd hebben. 

Europa en vooral Japan orienteerden hun groeistrategie op zoveel 
mogelijk export van hun goederen en diensten. Zij gaven dus vlotte 
steun aan hun industriele export-basis om rekords te behandelen in 
de uitvoer, maar zij waren slechts node bereid de nodige opwaarde
ring van hun munt door te voeren, toen de surplus sen zich opstapel
den. Iedereen besefte dus dat hun munt ondergewaardeerd was en de 
zwerfkapitalen spoelden er binnen zodat ook de geld-len kredietba
sis er buitenmatig ging opzwellen. In de surpluslanden kwam dus 
het merkantilisme in strijd met een deugdelijk monetair beleid. 

De westerse wereld ging dus een ietwat paradoksale situatie tege
moet 

- De systeemdwang uitgaand van de internationale (interstatelijke) 
ekonomische afspraken, bv. inzake munt, verloor zijn greep op het 
gebeuren. 

- De verschillende landen organiseerden hun stop en go meer en meer 
op eigen houtje. ---- --

- Dit alles terwijl de transnationale vervlechting de greepkapaci
teit van de nationale overheid op de kringloop verzwakt. De ge
lijktijdigheid van de konjunktuur zou op zijn minst een geharmo
niseerde aktie van konjunktuurstabilisatie vereisen. 

Aangezien de westerse demokratieen de noodzakelijke supranationale 
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harmonisering van hun ekonomische konjunktuur en groeibeleid niet 
(ook niet in EG-verband) konden waarmaken, ging het een andere weg 
uit. Ieder land ging op eigen houtje zijn groei, zijn export en 
z~Jn tewerkstelling veilig stellen. En toen de minirecessie van 
1970-71 langskwam, ontwikkelde zich over de hele westerse zone een 
nogal drieste go-cyclus. 

In aIle landen van het Westen werd de ekonomie met krachtige mone
taire en budgettaire maatregelen gestimuleerd. En dit tegelijker
tijd. De machine die geen tijd gekregen had om af te koelen, begon 
weldra over haar toeren te draaien. Er ontwikkelde zich in 1971-73 
een boom, d.w.z. een konjunktureel hoogtij, zonder weerga. Maar ook 
de prijzen schoten pijlsnel omhoog. Een dee I der geld- en kapitaal
bezitters, die het reele verlies bij de belegging in papier niet 
meer namen, schakelden over naar spekulatie : op stockvorming van 
grondstoffen, of stockvorming van nijverheidsprodukten, belegging 
in bouwgrond, huizen en appartement, in "harde" munten, enz. De 
meer dan gewone stockvorming in 1972-73 zou, op het ogenblik dat de 
voorraden terug in de kringloop gingen (in 1975) de produktie helpen 
neerdrukken. 

Ret is onmogelijk cijfers te verschaffen van deforse prijzenstij
ging van de immobilien : gronden, huizen en appartementen. Maar de 
reaktie van grondstoffenprijzen op de go-cyclus van 1971-1973 kan 
aflezen in grafiek 4. Opmerkenswaardig is ook het feit dat de 
grondstoffen, die elk jaar teruggroeien - met name de voedingswaren -
ook de krachtigste prijsstijging gekend hebben. 

Tijdens de boom van 1971-73 was de vraag naar grondstoffen en nij
verheidsprodukten nog nauwelijks te voldoen. En voor sommige pro
dukten daalden de voorraden tot een uitzonderlijk laag peil. Dit 
was bv. het geval voor graan, dat ook in de Oost-West-Randel opgeno
men werd. De verzwakking van de dollar, de toenemende inflatie van 
de prijzen der nijverheidsprodukten, deden een vlucht uit het (pa
pieren)geld en een belegging in goederen voorkomen als een winstge
vende zaak. Van juni 1972 tot juni 1973 verdubbelden de prijzen der 
grondstoffen (zie grafiek 4). Ret is dan dat de aardolieprijzen 
hun hoge vlucht begonnen. 

De voedingswaren hebben hun hoog peil kunnen behouden, maar de ve
zels en metalen brokkelden af in de recessie die volgde. Deze 
prijsafbrokkeling, op een moment dat de aardolieproducenten een suk
sesvolle doorbraak opvoerden, kon niet anders dan een scherpe reak
tie van frustratie verwekken bij de grondstoffenlanden van de Derde 
Wereld. 

Eind 1973 was de boom in de meeste kernlanden over zijn hoogtepunt 
heen. En de oms lag naar de recessie begon. Eerst in het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten, West-Duitsland en Japan. Enkele 
maanden nadien, in de lente 1974, dook iedereen onder in de reces
sie. In tabel 7 kan men deze oms lag van de konjunktuur meer ge
detailleerd volgen in de tijd. 
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Grafiek 4 Wereldindex der grondstoffenprijzen 
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Tabel 7 De industriele konjunktuurcyclus 

Konjunktuur- Konjunktuur- Duur van Produktie- Werkloos-
top bodem recessie daling heid 

(a) (b) (c) 

A. Voorlopers 

Verenigd Koninkrijk oktober 73 augustus 75 22 - 10,6 4,5 
Duitsland november 73 juli 75 20 - 11,5 3,8 
Japan november 73 februari 75 15 - 20,4 2,1 
Verenigde Staten november 73 april 75 17 - 13,4 8,2 

B. Volgers na vier 
maand 

Zwitserland maart 74 maart 75 12 - 18,5 -
Canada maart 75 september 75 18 - 8,0 6,9 
Italie april 74 augustus 75 16 - 15,6 3,6 

C. Volgers na zes 
maand 

Belgie juni 74 juli 75 13 - 13,8 4,8 
Nederland juni 74 juli 75 13 - 10,0 4,3 
Spanj e juni 74 maart 75 - 11,7 4, I 
Zweden juni 74 juli 75 13 - 5,6 1,6 
Frankrijk juli 74 mei 75 10 - 13, I 4 
Noorwegen november 74 september 75 10 - 4,9 2,3 

(a) Aantal maanden die verlopen tussen konjunktuurtop en konjunktuurbodem. 
(b) Daling der industriele produktie, van konjunktuurtop tot bodem, in percent. 
(c) Percentage werklozen op het totaal van de aktieve bevolking (1975); 
(d) Stijging van de index der verbruiksprijzen in 1975. 

D -

Inflatie 

(d) 

24,2 
6,9 

11,8 
9,1 

-
10,4 
17,0 

12,8 
10,2 
17,0 
9,8 

11,7 
1 I ,7 

I 
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De meeste land en kenden de aanzienlijkste naoorlogse daling in hun 
industriele produktie : gelijk aan twee a driemaal de jaarlijkse 
trendgroeivoet. Meegesleurd door deze scherpe daling in de indus
triele produktie, schakelden aIle volkshuishoudingen (landbouw, 
dienstensektor, enz.) over naar negatieve groei (zie tabel I) van 
het nationaal produkt en naar stijging van de werkloosheid. De 
prijs-inflatie was haar dolste periode voorbij, maar bleef in 1975 
nog op een hoog niveau. 

Deze globale cijfers geven reeds enige aanduiding over de basisop
ties van de verschillende landen : tegenover produktiedaling, te
genover werkloosheid, tegenover koopkrachtverlies van de munt, enz. 
Zo kan men in de cijfers der Verenigde Staten reeds enigszins hun 
liberale houding tegenover het ekonomisch gebeuren terugvinden. 
Die vertolkt zich in een zwakker uitgebouwde sociale wetgeving dan 
in Europa. Met het gevolg dat men er kouder reageert tegenover 
werkloosheid en inkomensdaling. Men ziet er de recessie meer als 
een uitzuivering van de markt of als een uitschakeling van onbe
kwamen : industrielen, arbeiders, middenstanders, werknemers en 
werkgevers in het algemeen, enz. Men schakelt er met minder wroe
ging de mens uit dan bv. in Europa. De produktiedaling is in de 
Verenigde Staten ongeveer gelijk aan deze van Frankrijk, maar de 
werkloosheid ligt er dubbel zo hoog. 

De Skandinavische landen (vooral Noorwegen en Zweden) hebben met 
sukse&e~n struktureel anti-recessie-beleid gevoerd, en konden hun 
inflatie op het niveau van de Beneluxlanden houden. 

In Duitsland is men nog steeds getraumatiseerd door de hyperinfla
tie van de jarentwintig. De stabiliteit van de munt is de natio
nale vlag waar zich aIle Duitsers van welke politieke opinie of 
sociale rang ook, achter scharen. Men wil er graag enkele offers 
(zoals werkloosheid en inkomensmatiging) voor brengen. 

Belgie heeft zoals Frankrijk, op een vrij korte periode, een scher) 
pe daling van de industriele produktie gekend. De traditionele ex
port met de traditionele EG-partners heeft het in be ide landen 
zwaar gehad. 

De konjunktuurcyclus heeft zo wat overal het probleem van de to ene
mend en strukturele werkloosheid scherper in het daglicht geplaatst. 
Ons kapitaalverdiepend, technologie-intensief en op beroepsgevormde 
arbeidskrachten steunend groeimodel heeft een sterk differentierend 
effekt op de bemanning van het produktie-apparaat (ook in de dien
stensektor). Hieruit voIgt een stijgende tendens naar specialisa
tie en beroepsdifferentiatie in de arbeidsmarkt. De strukturele 
opsplitsing van de hedendaagse arbeidsmarkt, in een veelheid van 
beroepskategorisch beschutte deelmarkten, heeft voorgevolg dat 
er zich voor de werkzoekenden allerlei herscholingsproblemen stel
len. Werkloosheid in een of meer deelmarkten, kan dus tegelijker
tijd voorkomen met tekort aan arbeidskrachten in een andere (be
roeps) deelmarkt. De toenemende professionalisering van de aktieve 
bevolking verstroeft dus de arbeidsmobiliteit tussen de 
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verschillende deelmarkten. Daarenboven heeft ons groeimodel, de 
vergoedingsaspiratie van de bevolking onontvankelijk gemaakt voor 
een (tijdelijk) werken op lager (inkomens- en/of beroepsniveau). 

Kenmerkend voor de strukturele werkloosheid is dat ze niet door de 
gewone kringloopstimulerende go-cyclus van de overheid wordt opge
slorpt. Onder de struktureel werklozen vindt men overal : 

- jonge schoolverlaters, vrouwen, ongeschoolde ouderen en gehandi
kapten; 

- afvloeiers uit bedrijven, die onder de bijl van de industriele 
vernieuwing vallen. 

Voor deze specifieke kategorieen brengt de go-cyclus geen afdoende 
oplossing en ook de industriele heropleving zal hierin niet veel 
soelaas brengen. De oplossing ervan ligt, onzes inziens; in een 
direkt en selektief arbeidsmarktbeleid. 

De recessie heeft ook de opvatting als zou inflatie vooral het ge
volg zijn van het streven naar volle tewerkstelling een harde deuk 
gegeven. Deze opvatting vond statistische steun in de zogenaamde 
Phillipskurve. Maar de stagflatie van 1970-71 en de slumpflatie 
van 1973-75 hebben de Phillipsrelatie op losse schroeven gezet. 
Waar de Phillipskurve een daling van de prijzen voorspelt bij stij
gende werkloosheid en een forse prijslift bij daling van werkloos
heid, ontrolde zich nu een ander scenario: d.w.z. fors stijgende 
prijzen, dit niettegenstaande de sterke stijging der werkloosheid. 
Dit alles begeleid door negatieve groei van het nationaal produkt. 

In plaats van de Phillipsrelatie noteert men nu een andere trend : 
meer dan proportionele prijslift in een periode van groeiversnel
ling, maar minder evenredige inflatiestabilisatie bij verslapte of 
negatieve groei van het nationaal produkt. 

VI. WAT BRENGT DE TOEKOMST ? 

Sinds de herfst 1975 staat de konjunktuur-barometer van aIle wes
terse volkshuishoudingen terug op mooi. De produktie van goederen 
en diensten heeft het tempo herwonnen van voorheen. De groeiprofe
ten kondigen voor de OESO-zone, een gemiddelde jaarlijkse groei aan 
van 5 % of meer. De eerste kwaal, met name de recessie, schijnt 
weer tijdelijk bezworen. De inflatie en de werkloosheid evenwel 
zullen de beleidsinstanties nog voor enige tijd bezig houden. 

Op dit ogenblik profileren zich reeds verschillende groeistrate
gieen voor de toekomst. Het loont de moeite er enkele in relief 
te zetten. 

I. Er zijn nog altijd bepaalde groepen die de ekonomische stoornis
sen der laatste jaren zien als nasleep van de aardoliekrisis. 
Alhoewel dit beeld hoegenaamd niet strookt met de werkelijkheid, 
zou het al even kortzichtig zijn de ogen volledig te sluiten 
voor de gevolgen van de aardoliekrisis. 
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De plotse prijslift van de aardolie heeft een belangrijke her
schikking van de monetaire en financiele stromen gebracht tus
sen : de OESO-zone, de OPEC-Ianden en de olie-arme ontwikke
lingslanden. 

OESO-zone 
OPEC-Ianden 
Olie-arme ontwikkelings
landen 

(a) miljarden dollar 
(b) raming 

Bron : OESO. 

GLOBALE GOEDEREN- EN DIENSTENBALANS(a) 

1974 1975 1976(b) 

- 33 
65 

- 17 

5,5 
40 

- 26,5 

- 20 
51 

- 21 

De OESO-zone en de olie-arme ontwikkelingslanden kweken dus jaar
lijks een aanzienlijk deficit op hun goederen- en dienstenbalans. 
Een deficit dat zij met leningen op de valutamarkt en met faci
liteiten allerlei (IMF, en andere interstatelijke.hulp) moeten 
dichten. De OPEC-Ianden daarentegen kweken een aanzienlijk sur
plus. Een surplus dat ze kunnen aanwenden voor aankoop van uit
rustingsgoederen, wapens, enz. alsook voor herbeleggen via de 
transnationale bankwereld. 

De transfer van deze enorme middelen zal in de naaste toekomst 
weI een ingrijpende industriele verschuiving veroorzaken. En
kele OPEC-Ianden zijn nu volop bezig hun basisindustrieen -
d.w.z. staalsektor, energiesektor, transportinfrastruktuur, enz. 
- uit te bouwen. Dit zal een enorme lift betekenen in de wereld
vraag-n1iar uitrustingsgoederen. En dit zal de export van de 
Amerikaanse en Europese kapitaalgoederen ongetwijfeld stimule
reno Maar het zal mettertijd ook een eigen produktie (of import
substitutie) van basisgoederen brengen. Met het gevolg dat de 
Europese export van (onafgewerkte) basisgoederen - vooral ruw 
staal, glas, enz. - naar ginder minder afzet zal vinden. 

Deze gebieden zullen voor vele transnationale bedrijven weldra 
een krachtiger aantrekkings-pool kunnen vormen dan bepaalde ge
bieden van West-Europa. Deze landen zijn immers bereid de trans
fer van technologie vorstelijk te vergoeden. 

De rijke OPEC-Ianden van het Midden-Oosten, samen met landen 
zoals Venezuela, Brazilie, de Filippijnen, Mexico en Maleisie 
zullen in de naaste toekomst meer medezeggenschap opeisen bij 
het management van de westerse huishouding : zoals bv. de orga
nisatie van het internationaal muntsysteem. Alles wijst erop 
dat sommige (weldra ?) lid zullen worden van de OESO-organisa
tie. Wat meteen hun opname in de (officiele) managementsstruk
tuur van de westerse zone betekent. 
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Maar ook tussen de hoog-industriele partners van de westerse 
zone zelf doen zich allerlei verschuivingen voor, als gevolg 
van de aanzienlijke wisselkoersverschuivingen. De opwaardering 
van de Duitse mark en van de Japanse yen, gekoppeld aan een da
ling van de dollarwaarde, veroorzaken beduidende kruisgewijze 
koopkrachtverschuivingen. Voor een Amerikaan wordt bv. een 
Volkswagen of een Japans foto-apparaat nu relatief veel duurder; 
terwijl op de Duitse en Japanse markten de Amerikaanse goederen 
nu relatief goedkoper zullen uitvallen. Sommige Duitse, Zweed
se, Japanse en andere bedrijven (Volkswagen, Volvo, Toyota, 
enz.) zullen nu bijna verplicht zijn lokale producent te worden 
in de markt der Verenigde Staten om er nog afzet te vinden. En 
om er te profiteren van de relatief goedkoper geworden produk
tiefaktoren (bv. arbeid). De wisselkoersveranderingen zullen 
dus een dub bel effekt bewerken 

- een relatieve toename van de Amerikaanse export naar hier, 
maar kompetitiever markten voor Duitse en Japanse goederen
export naar ginder. 

- de transnationale vestiging van Amerikaanse bedrijven in Eu
ropa wordt relatief minder aantrekkelijk, terwijl de vestiging 
van bv. Duitse, Japanse en Zweedse bedrijven in de Amerikaanse 
markt aantrekkelijker wordt. 

Dus ook tussen de westerse volkshuishoudingen komt het tot een 
ietwat gewijzigde (internationale) arbeidsverdeling. 

2. De tweede groei-strategie die zich de laatste tijd scherp pro
fileert, zullen we de neoliberale visie noemen. Deze stelt 
vooral de verschuiving in de (kategoriale) inkomensverdeling 
ten gunste van de faktor kapitaal centraal. Wil men de groei 
veilig stellen, zo wordt betoogd, moet de sterk toegenomen stij
ging van het arbeidsaandeel in het nationaal inkomen (en ook 
verbruiksbestedingen) wat afgeremd worden ten gunste van meer 
kapitaalvorming en investeringsbestedingen. Als tweede doel 
stelt men voorop het steeds maar stijgend overheidsaandeel in 
het nationaal inkomen tot redelijke prop~rties te brengen. 

En het is onmiskenbaar zodat ook deze werkelijkheidsvoorstelling, 
in haar nogal eenzijdige benadrukking van het slinkend kapitaals
aandeel, een werkelijke evolutie van de westerse volkshuishou
dingen scherp stelt. De lichte daling van het kapitaalsaandeel 
in het nationaal inkomen, en de relatieve daling van de reele 
rente zijn statististisch konstateerbare werkelijkheden. Maar 
het komt ~ns voor dat de neoliberale beeldvorming van deze wer
kelijkheid weI enige vervollediging en toelichting vereist. Zo
niet zou men er onverantwoorde besluiten en beleidsopties kun
nen uit trekken. 

De langzame daling van de (reele) kapitaalrente is immers niet 
aIleen door de evolutie van het kapitaalsaandeel in het natio
naal inkomen te verklaren. De kapitaalverdieping van ons pro
duktiesysteem zit er ook voor iets tussen. 

a 
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Ret komt erop neer dat het kapitaalsaandeel voor de vergoeding 
van meer kapitaal moet instaan. De kapitaalsvergoeding (per 
ingezette kapitaalseenheid) kan dus ook verbeterd worden door 
overtollige kapitaalverdieping, d.w.z. deze die niet verantwoord 
is, te besnoeien. 

Rierbij is nog een tweede punt van belang. Inderdaad, het uni
versum van de produktie is organisatorisch niet zo homogeen als 
het neoliberaal model laat vermoeden. Ret beeld van de vrije 
marktekonomie beantwoordt slechts ten dele aan de hedendaagse 
werkelijkheid. Er zijn grootschalige en kleiner-schalige be
drijven. En het zijn vooral de massa der kleiner-sch~lige be
drijven die nog in volle mededinging produceren. - Ret zijn ook 
de laatstgenoemde die lijden onder de opdroging van hun kapitaal
rente. En dus met een tekort aan expansiemiddelen (investe
ringen) te kampen hebben. 

Willen de kleine firma's toch een expansiewinst realiseren, 
dan zijn ze verplicht aan prijsopwaardering (profit-inflation) 
te doen. De grote firma's daarentegen lijden minder onder de 
daling van de kapitaalrente. Run oligopolie-rente verschaft 
hen immers mogelijkheden van vlotte zelf-financiering. Ret 
probleem van de relatieve daling van het kapitaalsaandeel in 
het nationaal inkomen, wordt dus binnen de wereld van het kapi
taalsaandeel zelf nog op ongelijke wijze verdeeld. Indien men 
de dalende investeringskwote van de kleine en middelgrote be
drijven wat wil opkrukken, volstaat het dus niet van het globaal 
kapitaalsaandeel in het nationaal inkomen te verhogen. Men zal 
de investeringsstimuli meer moe ten afstemmen op de sektoren, 
die uit hoofde van de hedendaagse marktstruktuur, met relatief 
lage kapitaalsakkumulatie te kampen hebben. 

Tenslotte moet ook de neoliberale visie rekening houden met het 
feit dat ons groeimodel gebaseerd is op een permanent hoogge
spannen konsumptieniveau. Een te brutaal afremmen van het ar
beidsaandeel (gezinsbestedingen) en een te ijverig snoeien in 
het overheidsaandeel zou - abstraktie gemaakt van de socio-po
litieke spanningen die het zou uitlokken - weI eens een overpro
duktie (onder-konsumptie) krisis kunnen verwekken. 

3. De monetaristen, die de sanering vooral situeren in het mone
taire vlak, pleiten in een wereld van inflatie en wisselkoers
schommelingen ook een mooi dossier. In deze open, transnatio
nale wereld van ons - waar volumineuze zwerfkapitalen op zoek 
zijn naar winst op intrestverschil of wisselkoersrente - kan de 
nationale overheid in haar stop-go-cyclus geen onafhankelijke 
rentepolitiek meer voeren. Men kan dan slechts een effektieve 
rentepolitiek doen als men zich afschermt van de internationale 
kapitaalbewegingen. Aangezien de monetaristen die in onze open 
wereld zeer moeilijk te verwezenlijken achten, stellen zij een 
supra-nationaal geharmoniseerde kontrole voor van het nationale 
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geldvolume (I). Dit lijkt op zichzelf redelijk genoeg. En het 
ware wenselijk dat we in de toekomst overal een meer beheerste 
geld- en kredietpolitiek zouden krijgen. 

De monetaristen onderkennen benevens de nationale ook de "inter
nationale" motor van de inflatie en willen er tegen remedieren. 
Maar, de monetaristen bezondigen zich aan neoliberaal simplisme 
door te stellen dat een gezond monetair klimaat, aIle ekonomische 
problemen (vanzelf) oplost. Een deugdelijk monetair beleid biedt 
weI een oplossing voor het inflatieprobleem. Maar een gezonde 
munt biedt op zichzelf nog geen voldoende waarborg voor een re
delijke ekonomische groei en voor optimale benutting van de 
voorhanden arbeidskrachten en werkzoekenden. Een regelende en 
bijsturende funktie van de overheid, ook buiten het geldvolume, 
lijkt ons, in onze komplexe volkshuishoudingen, onontbeerlijk om 
ontsporingen te vermijden. Maar, deze interventie zal soepeler 
en trefzekerder moeten geschieden dan in het verleden het geval 
was. 

4. De institutionalisten zien de stabiele groei vooral door de bril 
van een inkomens- en prijspolitiek. De vraag naar een globale 
inkomenspolitiek is gegroeid uit het onvermogen van de traditio
nele loonpolitiek, vervolledigd door de sekundaire inkomensver
deling (sociale voorzieningen), om de volgende wenselijke doel
stellingen in feite te verwezenlijken : 
- prijsstabiliteit bij intensieve ekonomische groei en volle te-

werkstelling; 
- billijke inkomens(aanwas)verdeling. 

De inkomenspolitiek is een direkte ingreep op de inkomensvorming 
(door de overheid in over leg met de sociale partners) voor aIle 
kategorieen, d.w.z. zowel van arbeidsinkomen als van kapitaalin
komen. De inkomenspolitiek betekent dus een vervollediging van 
de loonpolitiek, in de mate dat ook het kapitaalsinkomen onder 
beleidskontrole wordt gehouden. De inkomenspolitiek vraag dus 
een aktieve prijsbeheersing van produktiefaktoren en van ver
bruiksgoederen. En in uitzonderlijke omstandigheden zijn dit 
ongetwijfeld nuttige beleidsinstrumenten. 

We vrezen nochtans dat deze beleidsoptie teveel steunt op de ver
onderstelling dat de zaken nog te regelen zijn door overheids
interventies op nationaal vlak. Wij hebben, daarentegen, de 
stelling verdedigd dat in onze open wereld, vele deugdelijke 
maar ook ondeugdelijke impulsen van buiten komen. Wil het inko
mens- en prijsbeleid dus kans op sukses hebben, moet het bege
leid worden door maatregelen die ook de ondeugdelijke externe 
stimuli op de inflatie neutraliseren. 

~n de Verenigde Staten, Zwitserland en Japan is men overgescha
keld naar kontrole van het geldvolume. In Belgie, Frankrijk 
en Duitsland doen de Nationale Banken vooral aan monetaire po
litiek via het rentebeleid. 

o 
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Tenslotte kan een inkomens- en prijsbeleid slechts tijdelijk 
en op het goede moment in de konjunktuurcyclus ingezet worden. 
Bij een institutionalisering ervan brengt men in de inkomens-
en prijsvorming nog een invloedspartner (de overheid) bij, die 
de reeds geknobbelde kringloop nog verder dreigt te verstroeven. 
Inkomens- en prijsbeleid zijn dus nuttig indien men ze inzet als 
kortstondige korrektiemaatregel. 

5. De strukturalisten zijn doorgaans post-Keynesianen. Zij blijven 
overtuigd dat storingsvrije groei, met volle tewerkstelling en 
prijsstabiliteit, een regelende rol van de overheid vereist. 
Maar zij zien ook weI in dat de ietwat losgeslagen pedalen van 
het vraagmanagement (de stop-go-cyclus) nu minder greep hebben 
op het gebeuren. Dit omwille van de "strukturele" verschui
vingen : op nationaal en internationaal vlak. En de stormach
tige ontwikkeling van het overheidsbudget is hen ook gaan af
schrikken. Het wordt immers duidelijker met de dag dat niet 
aIle problemen op te lossen zijn door er geld van de gemeen
schap (belastingsbetaler) tegen aan te gooien. 

De globale, d.w.z. makro-ekonomische kringlopen - zoals natio
naal inkomen, nationale investeringen, nationale export, enz. -
en ook de ekonomische signalen zoals de prijzen, komen nu tot 
stand in een "struktureel" gedifferentieerder ekonomie dan vroe
ger. Hierin krijgt men een funktioneler inzicht indien men deze 
globale indikatoren (nationale groeivoet, nationale investe
ringskwote, nationaal geld en kredietaanbod, enz.) opsplitst . 
in : 
- groeivoet van de "autochtone" ondernemingen en groeivoet van 

de "transnationale" bedrijven; 
- prijsvorming, arbeidsvergoeding en kapitaalvorming in kleine 

en middelgrote bedrijven, enz. 

Deze opsplitsing in struktureel-funktioneel verschillende deel
gebieden zou het de overheid meer mogelijk maken haar globaal 
beleid te vervangen door soepeler, selektiever ingrijpen. Door 
beleidsingrepen die beter inpikken op de funktionele vereisten 
van het specifieke deelgebied dat sanering vraagt. Het is dus 
een ontvet, maar doeltreffender overheidsbeleid dat de struktu
ralisten voorstellen. 

Laat ons dit door .een paar voorbeelden verduidelijken. Het 
prijsbeleid van bv. de Franse overheid, dat erop gericht is het 
inkomen veilig te stellen van de kleine boeren, zal de prijzen 
die deze (kleine) boeren aanrekenen ook als richtprijs voor het 
ganse land nemen. Dit laat deze kleine producenten toe hun kos
ten te dekken en een gerechtvaardigd inkomen te hebben. Dit 
prijsbeleid verschaft evenwel een aanzienlijke schaal-rente aan 
de grote landbouwkomplexen in bv. Champagne of elders, waarvoor 
het inkomens-korrigerend prijsbeleid niet bedoeld was. De ver
bruiker en de kleine boer kunnen er dus bij winnen, indien de 
steunaktie zich niet op de prijs van het produkt, maar weI op 
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de vermindering van zijn exploitatiekosten (door selektieve 
instrumenten) richt. 

Zo heeft de internationalisering van de arbeidsmarkt ook bijge
dragen tot een losser verband tussen openbare werken en (eigen) 
tewerkstelling. In onze Westeuropese huishoudingen, waar 7 a 
10 % van de arbeidskrachten losse immigranten zijn, trekt een 
programma van openbare werken (autosnelwegen, afritten, huizen 
enz.) vooral meer gastarbeiders aan. Maar het heeft minder en 
minder effekt op de autochtone tewerkstellingsuitbreiding. 

Een meer gedifferentieerde (struktureel-funktionele) afstemming 
van het beleid op de specifieke noden der deelsegmenten zou een 
relatief geringere inzet aan middelen vergen voor meer resulta
ten. Ret zou eventueel ook de socia Ie doelmatigheid van de 
middelen verhogen, aangezien men met het uitgespaarde budget, 
de vroeger uitgestelde, maar nuttige projekten kan spijzen. 

Deze studie had als opzet de dieperliggende mekanismen van ons 
groeimodel te verhelderen. Een kwarteeuw ononderbroken ekonomische 
groei is uniek in de geschiedenis. De groeimachine heeft in de le
vensstandaard van deze generatie een ware omwenteling veroorzaakt. 
De mens beschikt nu over middelen en mogelijkheden waar men vroeger 
slechts kon van dromen. 

De kritische ondervraging van ons groeimodel kan men vanuit een 
dubbel standpunt verrichten. 

Vanuit een meer globaal ontwikkelingspatroon dat een menselijk en 
maatschappelijk idea Ie samenleving als streefdoel beschouwt. Bij 
dit soort kritiek wordt het socio-ekonomisch systeem onderworpen 
aan een test waarvan de beoordelingskriteria buiten de ekonomie 
liggen : bv. vanuit menselijke, sociale, politiek en ideologische 
normen. 

Deze studie heeft zich evenwel op een beperkter terrein bewogen. 
De opzet bestond erin de westerse volkshuishoudingen in hun sys
teem-immanente evolutie (met groei en verschuiving) door te lichten. 
Door systeem-immanent bedoelen we dan vooral de verschuivingen 
en dys-funkties die door de werking en de resultaten van het groei
model zelf zijn ontstaan. 

En de recente ontsporing van de kringloop is een ernstige verwit
tiging : er schort iets aan ons groeimodel. 

Overdreven pessimisme vinden we hierbij al even bedenkelijk als 
beaat optimisme. 

Maar in ons aller belang zullen er weldra enkele nodige korrekties 
moe ten aangebracht worden. 

Ekonomie wordt evenwel niet in een socio-politiek luchtledig bedre
ven. Ekonomische korrekties zullen dus de sociale en politieke 
verhoudingen niet onberoerd laten. 
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De herschikking der doe len en het scherp stellen der instrurnenten 
in de richting van een deugdelijker groeimodel zal in onze demo
kratische samenleving liefst bij middel van een open socio-poli
tiek debat geschieden. We zouden ons opzet geslaagd achten indien 
dit dossier tot de ontwikkeling van dergelijk debat mocht bijdra
gen. 


