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INLEIDENDE OPMERKINGEN OVER PROBLEEMSTELLING WERKWIJZE, 

GEBRUIKTE MEET-CRITERIA EN DE AARD VAN DE BESCHIKBARE DATA 

1. Wat willen we weten? 

De grote kernvraag, die we in dit boek aan de orde stellen 

is die naar de dynamiek van het persoonlijke inkomenspatroon 

tijdens de diverse stadia van het industrialisatieproces, als

mede de oorzaken en voornaamst~ iin12.1Jcaties daaryal!_. 
De voorn-aamste de_e-lkwesties, die we bij het beantwoorden 

hiervan successievelijk behandelen, zijn 

de volgende: 

is het beschikbare datamateriaal voldoende uitgebreid, be 

trouwbaar, valide en relevant om het ter toetsing van we

tenschappelijke hypothesen te gebruiken en zijn de metho

den, die we daarvoor aanwenden wel voldoende adequaat 

om tot bruikbare conclusies te geraken? 

is de inkomensverdeling overal ter wereld en in alle tijden 

ongeveer dezelfde geweest? Zo neen, bestaat er dan enige 

vorm van systematiek in de verschillen, die we in tijd en 

ruimte tegenkomen? 

welke hypothesen werden hierover in de wetenschappelijke 

literatuur opgesteld en in hoeverre kloppen deze met de 

feiten, zoals deze tot nu toe ter beschikking kwamen? 

bestaan er systematische overeenkomsten en/of verschillen 

tussen de ontwikkelingen, die we op dit punt diachroon 

~dus in het verloop van de geschiedenis) plegen waar te 

nemen, met die,welke we tegenkomen als we op een moment, 

dus synchroon, een aantal landen (of provincies daarvan) 

van arm naar rijk rangschikken? Welke oorzaken kunnen voor 

deze gelijkenissen c.q. afwijkingen worden aangewezen? 

welke causale f actoren bepalen in overwegende mate de inko

mensverdeling en zeer speciaal de daarin geconstateerde 

variaties in ruimte en tijd? 

welk belang moeten we onder deze f actoren toekennen aan demo

gelij ke overgang van een "kapitalistisch" naar een "socia

listisch" ontwikkelingsmodel1 Op welke ontwikkelingsniveaux 

zal een dergelijke transitie het verdeJingspatroon het rneest 

significant beinvloeden? 
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is de inkomensverdeling louter het gevolg van de 

variatie in andere parameters, of treedt zij omgekeerd ook 

op als onafhankelijke variabele bij de bepaling van met de 

productie gerelateerde grootheden? 

bestaat de mogelijkheid - en zo ja~binnen welke marges -

om zonder al te qrote schade voor het verdere verloop 

van het algemene ontwikkelingsproces in het patroon van 

de persoonlijke inkomensverdeling in te grijpen? 

is het mogelijk criteria aan te leggen ter beoordeling 

van de adequaatheid, rechtvaardigheid en efficiency van 

de diverse vormen en trends in de inkomensverdeling 

en zo ja, welke zijn dit dan, wat is de zin ervan en wat 

kan men er in de praktijk mee aanvangen? 

2. Wat willen we doen? 

We beginnen in Hoofdstuk I onze verhandeling met na te 

gaan wat er in de diverse bronnen aan empirisch data-ma

teriaal over eventuele trends in het naar plaats en tijd 

evoluerende persoonlijke verdelingspatroon te vinden is. 

Hiervan moest al spoedig een niet onbelangrijk deel geeli

mineerd worden, omdat het z6 onbetrouwbaar overkwam, dat de 

beti teling "garbage data" niet helemaal misplaatst leek. 

Met behulp van het overblijvende - in bruikbaarheid 

varierende - materiaal, wordt gekeken of - en ~o ja, w~t 

voor trend of trends er daarbij uit de bus komen, Dit in de 

geschiedenis van de nu min of meer welvarende, geindustria

liseerde samenlevingen en bij vergelijking van series in 

opklimmende volgorde van per capita inkomen gerangschikte 

landen,achtereenvolgens voor 1950, 1960 en 1970. De be

doeling hiervan is, om vast te stellen of er sprake is van 

~~n algemeen te achten evolutie-patroon, of dat er even

tueel ook een ontwikkeling in de ontwikkelingsvariabele 

"inkomenspat.roon" te ontdekken valt. 

Waar we menen, dat de verkregen veranderingslijnen vol

doende scherp in beeld qebracht kunnen worden om er op de 

empirie gebaseerde conclusies over de evolutie van het 

verdelingspatroon uit te kunnen trekken, doen wij dat .... 

zij het met de nodige slagen olT'. de arm en in de wetenschap, 
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dat onze data op een aantal punten z6 onvolledig zijn, dat 

aanvulling en waar nodig bijstelling en correctie van deze 

gevolgtrekkingen broodnodig blijft. 

In Hoofdstuk II geven we een overzicht van wat er (bij 

ons weten) aan belangrijke bijdragen over het patroon van 

de inkomensverdeling, de veranderingen daarin en de oor

zaken ervan in de vakliteratuur gepubliceerd is. 

Hierbij komen een viertal voor ons onderwerp zeer centra

le werkhypothesen aan bod, welke door elkaar bestrijdende 

groepen auteurs gepostuleerd, omschreven, verklaard, getoetst 

bewezen en verdedigd worden. In volgorde van behandeling 

zijn dat de stelling van een altijd en overal gelijkblijven

de verdelingspatroon, de these van een voortdurend groeien

de ongelijkheid, de veronderstelling van een trendloze 

f luctuatie en de aanname van een - al dan niet gekwalif i

ceerde-evolutie in de richting van een steeds grotere 

inkomensnivellering. 

We zullen proberen deze zo objectief mogelijk weer te 

geven en waar dat mogelijk en dienstbaar lijkt aan onze 

etgen empirische data te "toetsen". 

In Hoofdstuk III doen we vervolgens een eigen poging om 

de evolutielijnen uit Hoofdstuk I met behulp van de in 

Hoofdstuk II op tafel gekomen exposities zelf - zo niet uit

druk.kelijk te "verklaren" dan toch als met de totale ontwik

keling congruent verlopende en dus plausibel lijkende d~~l

veranderingen voor te stellen. Omdat we niet de pretentie 

hebben,dat ons data-materiaal volledig waterdicht is>gaat 

het hier meer om het aannemelijk maken van een serie 

werkhypothesen,dan een werkelijke causale verklaring in 

strikte zin. 

Hoofdstuk IV licht uit de veelheid van opgevoerde ver

klaringsvariabelen er e~n uit,die in brede kring als zeer 

belangrijk1 c.q. als doorslaggevend beschouwd wordt: het 

politieke model, dat men als raamwerk of als (bij)sturings

mechanisme voor de ontwikkeling van een land kiest. 

Aan de hand van een vergelijkiPg van inkoreensdata uit 

Oest- en West-Europa,_ l•H">rdt hier nagegaan, in hoever het 

"socialistische" inkomenspatroon van Sowjet Rusland en de 

_,_; 
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volksdemocratien werkelijk significant van dat in de ontwik

kelde westerse landen en de derde-wereld staten verschilt. 

Na deze analyse van hoe het naar plaats, tijd en politieke 

omstandigheden variabele verdelingspatroon in de praktijk 

tot stand komt, stellen we in Hoofdstuk V het probleem 

van een eventueel omgekeerde causaliteit aan de orde. 

De vraag,die we d~~r proberen te beantwoorden,luidt: 

Moet het distributiestramien zelf 66k als ~~n van de 

(mogelijk doorslaggevende} bewegende en richtingbepalende 

factoren.~n de dynamiek van de totale ontwikkelingsstroom 

warden beschouwd? 

Als een soort complement op de uiteenzetting over de 

actieve en passieve samenhang van verdeling en ontwik

kelingspeil, ,nemen we in Hoofdstuk VI een aantal in de 

literatuur opgesomde methoden tot ingrijpen in het be

staande distributie-patroon onder de loupe. Getracht 

wordt met name de reikwijdte en ontwikkelingsimplica

ties van diverse nivelleringsmogelijkheden wat nader 

te specificeren. 

Het verhaal als geheel wordt tenslotte in Hoofdstuk VII 

afgerond met de beschouwing van een drietal criteria, 

welke door Siroon Kuznets voor het tot stand brengen van 

een acceptabele inkomensverdelinq worden gepostuleerd. 

En,zoals gebruikelijk,volgt er aan het eind een korte 

opsonuning van de voornaamste conclusies, welke in dit 

geval nog vergezeld gaat van een serie vooralsnog open

gebleven vragen. 
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3 • De gebruikte meete·enheden 

Voor het meten van de graad van ongelijkheid in de ver

deling of het aanduiden van het patroon van de inkomens

distributie werden in de litaratuur een hele serie synthe

tische kengetallen ontwikkeld. 

Voorbeelden hiervan zijn het gemiddelde inkomen met de 

daarbij behorende variantie en standaard-deviatie, de 

Pareto - Gini - en Theil coefficienten, de Oshima-ratio 

en een groot aantal verhoudingsgetallen tussen diverse inter

vallen van het spreidingsveld, zeals b.v. de top-bodem en 

de top-midden ratio's, de (semi)deciel, quintiel- en 

quartiel ratio's. 

We gebruiken deze indicatoren in het navolgende echter 

slechts incidenteel als meeteenheden, omdat ze o.i. te 

een-dimensioneel overkomen, de totaliteit van het inkomens

patroon niet voldoende gedetailleerd uitdrukken en veel 

belangrijke informatie zonder meer verloren laten gaan. 

Wel complete en meer genuanceerde gegevens kan men daar

en tegen putten uit grafische verdelingslijnen, zeals de 

befaamde Lorenz-curve en - naar gelang de gewenste 

detailleringsgraad uit de zgn. percentiel -, (semi)deciel-, 

quintiel- en quartiel krommen. 

Ook hiervan maken we echter geen al te frequent gebruik. 

Dit omdat Lorenz-curves vaak moeilijk precies te tekenen, 

af te lezen en verbaal uit te drukken zijn en beide soorten 

grafieken eigenlijk meer geschikt lijken, om de toestand 

van het totale verdelingspatroon op een moment uit te 

drukken, dan de dynamiek in de evolutie van de samenstel

lende delen weer te geven. 

Om al deze gebreken en tekortkomingen te ontlopen, (niet 

moeilijk te doen als het eenvoudig kan} en vooral, omdat 

we menen de data z6 het meest compleet, flexibel, ge

detailleerd en dynamisch te kunnen behandelen, drukken 

het door ons gevonden empirische materiaal in eerste aan

leg gewoon in relatieve frequentie verdelingen, met name in 

ordinale deciel (of waar dienstbaar in percentiel, semi

deciel, quintiel of quartiel-} schalen uit. 
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Daarbij gaan we dan voor de successieve categorieen van 

inkomenstrekkers telkens apart na, hoe het door hen ver

kregen percentage uit de verdeelde totaalkoek naar tijd, 

plaats en eventueel ook nog naar bijkomende omstandigheden 

varieert. 

De presentatie van het materiaal geschiedt over de hele 

lijn dubbel, op in twee met elkaar corresponderende 

series~tabellen en grafieken. 

We hopen zo cijfermatig en visueel voldoende recht te 

doen aan het totale patroon en de daarin vervatte nuances 

van de verdeling op elk gewenste ogenblik, specifiek ont

wikkelingsniveau of individueel land en tegelijkertijd op 

optimale manier de dynamiek die er kennelijk in zit uit 
I 

te drukken. 

4. Fouten en gebreken van de data 

Wij ziJn ons bijzonder pijnlijk van het feit bewust, dat 

de data, die wij voor deze studie van de inkomensverdeling 

moeten gebruiken, eigenlijk verre van ideaal zijn. Het is 

dan ook niet moeilijk~een waslijst op te stellen van de 

vele gebreken en tekortkomingen, die er zonder de minste 

twijfel aan kleven: 

De allerbelangrijkste hiervan zijn o.i.: 

- De 'tijdreeksen' voor de meeste nu meer ontwikkelde lan

den beginnen pas werkelijk goed op een moment, dat hun 

industrialisatieproces al een flink stuk op gang was. Wij 

missen derhalve de gedetailleerde gegevens, om voor deze 

samenlevingen een echt bevredigend overzicht over de 

evolutie van de inkomensverdeling in dit cruciale begin

stadium van hun ontwikkeling te geven; 

- Bij de internationale vergelijkingen konden wij voor de 

minder ontwikkelde landen nauwelijks materiaal vinden, 
daterend van v66r Wereldoorlog II. Voor de periode daarna 

wordt deze situatie geleidelijk aan beter, maar voor veel 

m~er dan een drietal synchrone beschouwingen, voor de tijd

stippen zo om en nabij 1950, 1960 en 1970, waren de beschikbare 
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data ontoereikend; 

- De voorgaande opmerking betekent ipso facto,dat we voor 

het merendeel van de ontwikkelingslanden slechts over 

betrekkelijk korte tijdreeksen kunnen beschikken; 

- Niet zelden -en dat geldt dan vooral voor de Westerse 

data uit de 19e eeuw en de meeste ontwikkelingslanden van 

nu- zijn de gevonden tijdreeksen niet echt continue. Wat 

we hebben, zijn soms gedeelten van inkomensverdelingen in 

bepaalde jaren,met interpolaties over het waarschijnlijke 

verloop van de curven voor de periode daartussen; 

- Dit houdt o.a. in, dat in het materiaal niet of nauwelijks 

rekening gehouden wordt met cyclische factoren, zeals 

conjunctuur- en seizoenscho~melingen, slechte oogsten 

t.g.v. weersinvloeden en de gevolgen van tijdelijke 

'windfalls' of natuurrampen, oorlogen, revoluties of andere 

onregelmatige optredende f actoren; 

- In veel van de hier behandelde landen stammen de inkomens

qegevens niet uit exhaustieve tellingen, maar uit steek

proeven, waarvan n6ch de representativiteit, n6ch de nauw

keurigheidsgraad met zekerheid is te achterhalen; 

Het begrip "nationale inkomen" is niet overal op precies 

dezelfde manier gedefinieerd, terwijl het n6g vaker voor

komt, dat de ordening van de diverse groepen inkomens

trekkers of van de periode waarover de geaccumuleerde in

komens geregistreerd werden, z6danig verschillen, dat een 

vergelijking van land tot land, of van het ene tijdstip tot 

het andere met de nodige moeilijkheden gepaard gaat; 

- Het te verdelen "nationale inkomen" zoals dat in verreweg 

de meeste van de in dit hoofdstuk opgevoerde statistieken 

wordt gehanteerd, omvat zowel een voor consumptie, als een 

voor investeringen bestemd gedeelte. De over dit totaal 

berekende properties zijn derhalve niet zonder meer ver

gelijkbaar met de verdelingsresultaten, welke - met name 

in de socialistische landen - alleen over het voor consumptie 

bestemde gedeelte van de totaalkoek tevoorschijn komen; 

- De data die wij hebben, zijn in het gros van de gevallen ver

delingsgegevens, tot stand gekome~.n6g v66r er van een 
redistributie via belastingbetaling, collectieve voorzie

ningen, sociale verzekeringsuitkeringen,etc. sprake was. 
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Dit betekent, dat de w~rkelijke inkomensverdeling - speciaal 

in de rijkere landen en de latere jaartallen - stellig een 

stuk gelijker moet zijn,dan de hier opgevoerde getallen 

suggereren. Op deze wel "systematische bias~ in het ma

teriaal zal straks nader worden ingegaan; 

- En tenslotte is er dan nog het amalgaam van re~istratie

en interpretatiemoeil~jkheden, veroorzaakt door de feiten 

dat de huishoudens van alle inkomenstrekkenden niet even 

groot zijn, dat er ongetwijfeld een aantal inkomens niet1) 

of onvolledig2 ) of foutief opgegeven werden en dat er 

onder de beroepsbevolking categorien bestaan~waarvan de 

inkomens weliswaar relatief laag zijn, maar waarbij deze 

toestand Ofwel sl.echts van tijdelijke aard3} is, 6fwel met 

die van andere groepen4) vergeleken moet worden om er een 

juist beeld ~an te krijgen. 

Alles bij elkaar derhalve een nogal indrukwekkende lijst 

van bezwaren, moeilijkheden en tekortkomingen. Deze 

best!!nen wij proberen niet eens, om ze te versluieren of te 

bagatelliseren. 
Oat we deze data desalniettemin t6ch voor onze analyse gaan 

gebruiken, heeft een dubbele rechtvaardiging: 

PRIMO: het zijn de beste slechte gegevens, die wij over dit 

uiterst belangrijke onderwerp hebben. 

En het is - zo dachten wij - altijd nog een stuk ver

kieslijker uit te gaan van feiten - ook al zijn deze 

kennelijk onvolledig en niet helemaal "comme il faut" -

dan z6 maar zonder meer "ins Blaue hinein" te theo

retiseren~ 

I)' 'b.v. die van bedeelden, afhankelijke gezinsleden, de 
underdogs ~nder de aanslaggrens van de belastingen, zgn. 
zwartwerkers en de inkomens die niet in geld genoten of niet 
aan de fiscus opgegeven worden; 

2) b.v. van een aantal zelfstandigen, rente-interest en huur 
trekkende en niet of onvolledig geregistreerde loontrekkenden 

alsmede de overdrachten aan een grote schare "vrije tijds
werkers"; 

3) bijv. studenten of jeugdigen in het algemeen, trekkers van 
sociale verzekeringsuitkeringen en gepensioneerden; 

4) bijv. die van gehuwde vrouwen of thuiswonende werkende 
kinderen. 
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SECUNDO: - en dit is de voornaamste reden - bleek bij het 

gebruik van dit materiaal al heel spoedig, dat het 

in het algemeen genomen opmerkelijk congruent is 

als men de gevonden data met elkaar in verband 

brengt in tijdreeksen en internationale vergelij

kingen. Verder zijn de data kennelijk ook consis

tent met enkele van de theorieen die men over deze 

materie heeft opgesteld. En tenslotte is het ook 

logisch, inzichtelijk mogelijk, om aan te tonen, 

dat ze passen in het totaalbeeld, dat zich ontwikke

lende samenlevingen als regel te zien geven. Dit 

is, tezamen genomen, voor ons voldoende grond om 

aan te nemen, dat verreweg de meeste van de in het 

materiaal voorkomende fouten waarschijnlijk niet van 

systematische aard zijn en gezien de massa van het 

opgevoerde materiaal,door de werking van de wet van 

de grote getallen tegen elkaar wegvallen. 

Dit vooropgesteld zijnde, thans over naar het dy

namische inkomenspatroon, dat deze data bij verstrij
kende tijd en aanlopende "ontwikkeling"l) te zien 

geven: 

1) Voor de inhoud van het hier gehanteerde ontwikkelings
begrip zie appendix III 
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HOOFDSTUK I 

GEVONDEN TRENDS IN HET EMPIRISCH GEFUNDEERDE DATA-MATERIAAL 

EXPOS~TIE VAN DE FEITELIJKE GEGEVENS 

Bij de presentatie van het door ons gevonden empirische 

materiaal gaan wij globaal op de volgende manier te werk: 

- De nationale frequentieverdelingen worden eerst geetaleerd 

in hun gemiddelde, historische verloop voor de Westerse 

industrielanden. We gaan daar na, hoe vanaf ruwweg het midden 

van de vorige eeuw het verdelingspatroon met het voorschrij

den van de tijd en de stijging van het per capita volksin

komen mee-evolueerde. 

- Na deze "diachrone" of historische beschouwing volgt, als 

"synchrone" benadering, een onderzoek naar de verschillen 

die er op ~en moment voor de dag komen, als men tot inter

nationale vergelijking overgaat en men de diverse landen 

(of delen daarvan) in volgorde van hun bereikte welvaarts

of ontwikkelingspeil rangschikt. 

We behandelen een drietal van dergelijke "cross-sections'' 

(die voor 1950, 1960 en 1970) en vergelijken deze vervolgens 

onderling en met het reeds bekeken historische materiaal. 

- Dit beeld wordt nog op drie manieren nader gecompleteerd en 

gespecificeerd: 

1. - Via een serie data wordt aangetoond, dat ook de wereld, 

als men deze als eenheid beschouwt, gedurende de afgelopen 

eeuw een duidelijk evoluerend - en grosso modo met de 

2. 

3. 

rest van het materiaal concorderend-beeld van inkomens

verdeling heeft opgeleverd. 

- Ter afronding van dit geheel volgen tenslotte nog wat 

cijfers met als doel, de betekenis van al deze percentages, 

uitgedrukt in hun absolute koopkracht, voor de verdeling van 

de rijkdom c.q. armoede te verduidelijken. 

- In een later stadium (Hoofdstuk IV) gaan we vervolgens 

ook nog ietwat uitgebreider in op de verschillen, die er 

voor de dag komen, als men het verdelingspatroon in de 

diverse communistische staten naast elkaar legt en dit to

taal resultaat met het gevarieerde distributiebeel in de 
Westers-kapitalistische en derde wereldlanden vergelijkt. 

N.B. Voor degenen, die all~en of in eerste aanleg geinteresseerd 
zijn in de gevonden hoofdtendenzen mogen wij hier verwijzen naar 
Par. 3 (blz. 63-83); waar bij wijze van samenvatting een compara
tief overzicht over het hele diachrone- en synchrone data-materiaal 
wordt gegeven. 
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Paragraaf 1 

QE "DIACHRONE DIMENSIE" OF HET HISTGRISCHE VERLOOP VAN DE DATA 

Dankzij het historische speurwerk van een relatief klein en 
heterogeen, maar op dit terrein baanbrekende onderzoeker~ kunnen 
wij thans voor een representatief aantal,meer ontwikkelde landen 
uit de Westers-kapitalistische wereld beschikken over systema
tisch geordende statistische data m.b.t. de persoonlijke 
inkomensverdeling, welke incidenteel zelfs teruggaan tot aan 
het midden van de 14e eeuw. 
Het oudste min .of meer betrouwbare gedeelte hiervan is 
afkomstig van pioniers ioals (Gregory 
King (1688-1695), Arhur Young (1770), Pitt, Beeke en Bell (l/Y8) 
en Patrick Colquehoun (1801-1812) en werd voor Engeland in de 
openbaarheid gebracht door Phyllis Deane (1955-1956). Wat later 
verscheen van de hand van Lee Soltow (1965-1968) een nog ve.rder 
terugreikende en meer complete versie hiervan. (tot 1436~) 

Simon Kuznets kwam ondertussen in 1963 voor de dag met een spec
taculaire serie data voor een vrij groot aantal Westerse landen, 
die teruggaan tot aan het midden der 19e eeuw. 

Hij is trouwen~ de man, van wie zonder ornhaal gezegd kan worden, 
dat hij de grote stoot naar het op gang brengen van de compara
tieve iniomensanalyse.h~eft gegeven. Hij publiceerde binnen 
het ruimere kader van zijn vergelijkende ontwikkelingsstudie niet 
alleen de eerste werkelijk bruikbare series historisch en 
internationaal vergelijkbaar datamateriaal, maar deed daarmee 
ook een zeer te waarderen poging om de theorie en de practijk 
van de inkomensverdeling wat dichter bij elkaar te brengen. 

We konden het ietwat "heroisch" aandoendepudere gedeelte van dit 
materiaal nog op vele plaatsen toetsen en aanvullen met 
later beschikbaar gekomen gegevens, o.a. Soltow (Engeland, 
Noorwegen), Lecaillon (Frankrijk), Muller (de Duitse deelstaten), 
Kolko, Budd en Haley (de USA). 

De latere data - zeg vanaf 1950 - werden behalve door enkele van 
de al genoemde auteurs vooral geleverd door Irving Kravis, Hollis 
Chenery, het duo Irma Adelman en Cynthia Taft Morris, Felix 
Paukert, Roberto Paoli en M. Schnitzer. 

Veel hiervan is uiteindelijk gebaseerd op recente cijfers, ge
publiceerd door of via de VN en sornrnige van haar "Specialized 
Agencies". 
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Op basis van dit materiaal blijkt het (met enige interpola
tieve kunstgrepen) mogelijk om min of meer continue tijd
reeksen op te stellen,waaruit de dynamiek van de inkomensverde-
lingvanaf rond het midden van de vorige eeuw kan worden af
gelezen. 

Bij de beschrijving van de zo voor het voetlicht gebrachte 
diachrone dimensie van ons onderwerp worden we meteen geplaatst 
voor een levensgroot dilemma in de aanpak daarvan: 

Men kan de in de tijd evoluerende inkomensverdeling immers 
behandelen,hetzij van jaar tot jaar, (of zoals hier van de
cennium tot decennium), hetzij met als criterium het verde
lingspatroon, zoals dat in de diverse landen qedurende de 
laatste 100 ·jaar evolueerde,naargelang de:le landen een aantal opeen
volgende niveaus van per capita inkomen bereikten, en ongeacht 
de specifieke tijdstippen binnen deze periode,waarop dat in 
concrete gebeurde. 

- Gaat men uit van het eerste alternatief ,de eenvoudige "tijd
l!i£11, dan stuit men op het feit, dat op ieder punt hiervan 
~van de hier besp~oken landen weliswaar met zijn voort
schrijdende industrialisatieproces b~zig was, maar niet zonder 
meer ook hetzelfde peil daarvan had bereikt. Neemt men elk 
land afzopderlijk, dan kan men diens ontwikkeling en daarmee 
ook zijn inkomensverdeling wel via een dergelijke tijdreeks 
volgen. Maar wil men tot meer algemene conclusies opstijgen 
en van gemiddelden uitgaan, dan kan dat niet zonder meer. Men 
meet immers de toestand, zoals deze in doorsnee,. op bepaalde 
tijdmomenten bestond, Dus ongeacht de bereikte industrialisatie
f asen of het per capita inkomensniveau van de landen,waarvoor 
dit gemiddelde uit de bus kwam. Ofschoon voor enkele landen 
in West-Europa en Noord-Amerika grosso modo nog van een zekere 
gelijktijdigheid in hun ontwikkelingspatroon gesproken zou 
kunnen worden, geldt dit voor andere apert niet. Met name 
Engeland begint deze evolutie veel e~rder dan de rest en 
Japan een stuk later. De ontwikkeling voltrok zich in golven 
en bekijkt men de gemiddelden uitsluitend van moment tot mo
ment, dan gooit men de landen ongeacht deze "golven" allemaal 
op een grote hoop en krijgt men n6g geen zicht op de relatie, 
die we hier primair willen behandelen: die tussen ontwikkeling 
als globaal verschijnsel (bij gebrek aan beter gemeten met de 
schaal van het inkomen per hoofd) en het in dit kader evolueren
de patroon van inkomensverdeling. 

- Neemt men echter deze "ontwikkeling" als enigeveranderings
maatstaf, dan is het evenzeer een fei t, dat de factor "tijd'''als 
storende variabele intervenieert. In elk achtereenvolgend de
cennium van de afgelopen eeuw waren de internationale communi
catiepatronen met de daarbij behorende demonstratie-effecten, 
de mohdiale arbeidsverdeling, stratificatie van macht, inkomen 
en prestige, alsook de toen heersende tijdgeest anders. Maar 
op een moment had men allemaal daarmee te maken, ongeacht het 
ontwikkelingspeil;t~aarop het land in kwestie zich toen in con
crete bevond. Of men arm of rijk was, men vond een plaats in 
dezelfde hierarchie, ging uit van dezelfde ruilvoet en inter
nationale rentestand, geloofde in nauw verwante doctrines, hul
digde meestal dezelfde principes voor zijn economische ethiek 
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of politiek en werd geconfronteerd met een soortgelijke tech
niek, als "optimaal" beschouwde organisatie-methodiek, schaal 
van productie, overheidsbemoeiing en vakbondsinvloed. 

Ook het begrip "ontwikkelingspeil" is derhalve in de tijd be
zien niet eenzinnig. Naargelang men een bepaald "waardevast" 
hoofdelijk inkomensniveau eerder of later bereikt, moet een 
gedeelte van de inhoud hiervan anders genuanceerd of "inge
kleurd"worden. 

Hoe we de zaak dus keren of draaien, het criterium-concept 
blijft gebrekkig en we hebben altijd te maken met de wissel
werking van de factoren ''-tijd" en "ontwikkelingspeil". Gaat 
men uit van het ene,dan intervenieert het andere als storende 
variabele. Wij behandelen ze daarom beide. 

Maar omdat het ons niet in eerste inst.an4ie om een geschied
kundige beschouwing ,maar om een specif:t.catie van de relatie 
"ontwikkelingspeil en inkomensverdeling" te doen is, volgen 
we daarbij deze behandelingsprocedure: 

Eerst komt er een overzicht van het evoluerende verdelingspa
troon, welke de voortschrijdende tijd per decennium in de 
eeuw tussen 1870 en 1970 te zien geeft. 

Onafhankelijk daarvan volgt daarop het relaas van de verande
ringen,. welke dit distributie-profiel onderging naargelang 
het hoofdelijke volksinkomen in de onderzochte landen stijgt. 

Na een korte preliminaire vergelijking van deze twee reeksen, 
beschouwen we als volgende stap in onze analyse de tijd als 
"intervenierende variabele". We proberen deze met enig kunst
en vliegwerk "constant" te houden. We hopen hiermee de gesig
naleerde tijdsstoring voor een deel te elimineren en het ge
hanteerde ontwikkelingsconcept uit te zuiveren,door het in een 
aantal af zonderlijk te behandelen perioden

1
qua internationale 

achtergrond en "tijdgeest" meer op een en dezelfde golf lengte 
te brengen. 

In navolging van Angus Maddison gebruiken we voor deze tijds
indeling de perioden 1870 tqt L914, de jaren tussen de twee 
Wereldoorlogen en het tijdsbestek van herstel, inhalen en ex
pansie (of de Wirtschaftswunderzeit) in de twee decennia tus
sen 1950 en 1970. We weten natuurlijk_,dat we hiermee nog lang 
niet alle tijdsinterferentie hebben ondervangen, maar menenJ 
dat de argumentatie~welke Maddison voor zijn indeling geeft 
ook in ons geval voldoende ove~tuigingskracht heef t om ze 
hier als zinvol te aanvaarden. l) · 

1) A. Maddison (1964, Hfd. I} 
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Paraqraaf la 

HET HISTORISCHE VERLOOP VAN DE INKOMENSVERDELING: 

ONZE DATA BEHANDELD ALS EENVOUDIGE TIJDREEKS 

Op basis van de tabellenreeksuit App~ndix X hebben W1J voor de daar-
in opgenomen landen en per opeenvolgend decennium van de eeuw 

tussen 1870 en 1970 het gemiddelde patroon van inkomensver
deling berekend en de dynamiek welke hierin te bespeuren valt 
nader geexpliciteerd. 

Als eerste stap resulteerde deze handelwijze in de cijfer
reeksen van Tabel 1 en het curvengeheel in Grafiek 1 • 

Een nadere beschouwing van deze twee samenvattinqen van onze 
historische data leert al spoedig dat er ondanks alle reeds 
opgesomde bezwaren tegen en toegegeven tekortkomingen van 
deze data wel degelijk en zeer duidelijk,een aantal lijnen in 
het verloop hiervan te bespeuren valt. 

In feite hebben'we voor de respectievelijke inkomensgroepen 
te maken met slechts een viertal verschillende profielen. 
Dit z:Ljn: 
- een aantal n-curven aan de top 5% van de verdeling; 
- het v-patroon dat tot uitdrukking komt in de krommen voor 

de groepen tussen het 81ste en 95ste percentiel; 
- het continu dalende profiel1 gevormd door de lijnen,die de 

dynamiek in het inkomensdeel voor te bovenste 10 en 20% 
inkomenstrekkers aangeven; 

- het systematisch genuanceerde nv-patroon voor de onderste 
80%, of de grote massa,van de bevolking. 

Er volgt nu een meer gedetailleerde beschrijving van elk van 
deze profielen: 

l • De n-curven aan de top van de verdeling 

- De top 1% kan-tussen 1870 en 1900 op een weliswaar langzame 
maar over een lange tijd zeer gestaag verlopende groei van 
het hun toevallende inkomensaandeel bogen. Deze stijging be-
gon trouwens reeds eerder. Volgens incidentele oudere gege-
vens kan de portie van deze groep helemaal aan het begin van 
de industrialisatieperiode in West-Europa C± 1800) op ruwweg 
12-14% geschat worden. In 1870 was dit percentage 15,2% en 
rondom de laatste eeuwwisseling stond het op 17,6. In dertig 
jaar derhalve een winst van 16 ten honderd. Hiern~ treedt 
~r.echter een vrij snelle daling inJtot men in ~910 weer ongeveer 
het niveau van het provisorische uitgangspunt van onze 
reeks bereikt (tussen de 12 en de 14%). Dit peil weet men ver
volgens de hele periode tussen de twee Wereldoorlogen vrij
wel continu en ongewijzigd te handhaven. Maar na Wereldoor
log II valt het percentage verder, eerst tot ± 11% in 1950, 
daarna tot even boven de 10% in 1960 en zelfs tot een scha
mele 6% in het laatste jaar,waarover de reeks inlichtingen 
verschaft (1970). 
Beziet men het profiel dat het aandeel van de top 1% over de 
hele tijdsperiode maakt, dan vormt dit een flauwe boog, die 
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_,_TABEL 1 • 0 

DE EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE INKOMENSAANDELEN TUSSEN 1870 en 1970 IN EEN AANTAL WESTERSE LANDEN 
EN JAPAN 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Top 1% 15.2 16.3 16.9 17.6 13.9 -- -- 13.5 10.9 10. 3 6.1 

96 - 99% 21.9 23.5 14.7 14.1 13.0 -- -- 12.4 10.2 10.2 9.4 

Top 5% 37.1 39.8 31.6 31. 7 31. 7 26.0 28.2 25.9 21.1 20.5 15.5 

91 - 95% 11.0 9.2 -- 8.3 9.5 10.6 10.l 10.0 9.7 9.9 11.0 

Top 10% 48.1 49.0 -- 40.0 36.4 36.6 38.3 35.9 30.8 30.4 26.5 

81 - 95% 21.9 18.2 25.4 23.3 23.0 25.1 23.5 25.4 24.0 25.5 27.2 

81 - 90% 10.9 9.0 -- 15.0 13.5 14.5 13.4 15.6 14.3 15.6 12.6 

Top Quintiel 59.0 58.0 57.0 55 49.9 51.1 51. 7 51.3 45.1 46.0 42.7 

Tweede Quin. 17.0 18.0 16.5 -- 16.4 18.9 20.3 22.9 22.3 23.0 24.2 

Derde Quin. 10.0 -- -- -- 14.0 13.0 12.0 12.4 16.3 16.3 17.3 

Vierde Quin. 8.0 -- -- -- 11.4 11.0 10.0 9.0 11.4 10.4 10.9 

Laagste Q. 6.0 -- -- -- 8.3 6 .o 6 .o 4.4 4.9 4.3 4.9 

11 - 20% 3.0 -- -- -- 4.9 3.8 3.2 3.0 3.5 3.1 3.5 

Laagste Dec. 3.0 -- -- -- 3.4 2.2 2.8 1.4 1.4 1.2 1.4 

Bronnen: Zie tabellenreeks A(= Appendix) II 
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Bron: Zie Tabel 1. 
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ergens tussen de 12 en de 14% moet zijn begonnen, in 1870 op 
15 staat, tegen 1900 zijn hoogste punt, bijna 18 , bereikt en 
daarna zeer geleidelijk tot eenderde daarvan afzakt. 

- De op deze categorie volgende sub-top, gevormd door de inkomens
trekkers van de 96ste t/m de 99ste percentielpositie, 
vertonen wat men zou kunnen noemen het typische n-profiel in 
de kronune, welke het historische verloop van hun gemiddelde 
inkomensaandeel weergeeft. 

Ook deze groep ziet aan het begin van de periode zijn portie om
hoog gaan, sterker nog dan die van de absolute top. En ook 
hier geldt, dat de positie welke men in 18070 bereikt had (+ 22%) 
stellig niet als uitgangspunt voor deze expansie mag worden
gehanteerd. De enkele landen waarover we oudere cijfers 
konden achterhalen, geven percentages teruglopend tot 16%. 
En ook hiervan weten we niet, of ze approximatief het 
11 traditionele 11 evenwicht weergeven. 

Vast staat echter, dat de daling voor deze sub-top eerder inzet 
en ook .. - aanvankelijk althans- veel stijler omlaag gaat, dan bij 
de allerhoogste tnk~nS.Na een hoogtepunt in 1880 van tegen 
de 24%, zit men reeds in 1900 ver onder het uitgangspu~~ j14%). 
Hierna volgt er - ook weer na een neiging tot stabilisatie 
van het niveau tussen 1910 en 1940 - een continu afbrokkeling~ 
welke in 1970 het aandeel van deze groep tot iets boven de 9% 
heeft gereduceerd. 

- De bovenste 5% vormen als de verzamelcategorie van de zojuist 
beschreven twee topgroepen natuurlijk een soortgelijk beeld. 
De betreffende curve beschrijft een profiel dat over de hele 
variatiebreedte het midden houdt tussen de 'curven voor de top 
en de sub-top. 

De onderstaande tabel brengt deze ontwikkelingen via een stel 
percentages en indexcijfers wat nader in beeld: 

TABEL 1.1. DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE TOP 5% IN HET 
WESTEN TUSSEN 1870 en 1970 

·----·-

Inkomens- De start De top 1910 1940 1970 
v66r 1900 groepen 1870 l, . • 

% Inc ex % Index % Index % Index % Index 

De top 1% 15,2 100 17,6 1\1.6 13,9 91 13,5 89 6,1 40 
96 t/m 99% 21, 9 100 23,5 107 13,0 59 12,4 57 9,4 43 
De hoogste 37,1 100 39,8 107 . _3J.,7 as- 25,9 69 15,5 42 

5% 

Bron: Tabel 1. 
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= v- voor de en tuss~n het 8lste en 95ste 
percen e 

Zowel de 91 tot 95% groep en het tweede deciel van boven, als
mede {logischerwijs) de door deze twee: strata gevormde verza
melcategorie van inkomenstrekkers tussen het 8lste en 95ste 
percentiel1 vertonen een duidelijke v-curve. 

Hun aandeel daalt in de eerste periode na 1870, trekt daarna 
weer relatief snel op en geeft vervolgens tot aan vrijwel het 
einde van onze reeks een weliswaar matige,maar op den duur 
toch goed merkbare stijging te zien. 

Deze trend komt het meest markant bij het tweede deciel naar 
voren. De initiele daling in de curve voor deze groep is er 
minder langdurig en rijkt ook niet zo diep1 als bij de andere 
twee. Het herstel zet ook eerder en meer energiek in. Dit 
komt erop neer, dat de betreffende lijn in 1900 al een eerste, 
voorlopig hoogtepunt bereikt {ver boven de uitgangspositie) 
juist op het moment dat hun 5% bovenburen op de bodem van hun 
aandeel-depressie arriveren. Vanaf dat punt lopen alle lijnen 
vrijwel parallel in de beschreven richting. Dit met dien ver
stande, dat de onderste groep een ietsje sneller stijgt dan de 
bovenste en de trend van de 15% verzamelcategorie natuurlijk 
ergens het midden houdt tussen deze twee. 

Het eindresultaat van dit alles i~ dat de 91-95% categorie na een da
ling tot 8,3% rond de eeuwwisseling,in 1970 weer precies op 
hetzelfde punt stond als waar ze 100 jaar tevoren vanuit ging 
{11%). 

Het tweede deciel speelde na enirr aanvankelijk verlies per 
slot van rekening behoorlijk op winst (van 10,9 over 9 naar 
uiteindelijk 16,2%). 

En de verzamelcategorie ref lecteert deze ontwikkelingen door 
een soort compromis-curve1 die qua profiel tussen dat van de 
andere twee in ligt. 

De onderstaande tabel moge via een aantal percentages en : 
index-cijfers het concrete verloop van al deze bewegingen 
nog wat verder illustreren. 

TABEL 1.2 DE INKOMENSON.TWIKKELING VOOR DE GROEP TUSSEN 
HET 8lste EN 95ste PERCENTIEL IN HET WESTEN 
TUSSEN 1870 EN" 1970. -- .. -

Inkomens- Start 1870 Dieptepunt Eerste Eind-
groepen Hers tel situatie 

% Index % Index % Index % Index 

91-95% 
-groep 11,0 100 8,3 75 9,5 86 11,0 100 
Tweede 
deciel 10,9 100 9,0 83 15,0 138 lG,2 149 
81-95% 
-groep 21,9 100 18,2 83 25,4 116 27,2 124 

Data: Tabel 1.0 
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3 = Het dalende profiel van de top-10 en de bovenste 20\ -

Na de meer gedetailleerde beschouwing van een aantal kleinere 
categorieen aan het boveneind van de verdeling 1 kijken we nu 
naar de veranderingen in de porties voor het top-deciel en het 
top-quintiel. 

Grosso modo vertonen hun curven hetzelfde beeld: een algemene 
en nadrukkelijke dalingstendens, die slechts wordt onderbroken 
door een iicht herstel in de periode tussen 1910 en 1930. 

Als men ondanks de wel zeer grote overeenkomst tussen beide 
lijnen t6ch naar enig verschil wil zoeken: De 10% kromme gaat 
helemaal aan het begin even en zeer weinig omhoog, waar de 
20%-lijn al met zijn afdaling begonnen is. Daarte~enover staat 
echter, dat de afbrokkeling zowel v66r 1910 als na 1930 bij 
de eerste curve een tikkeltje duidelijker plaatsvindt. 

Deze afwijkende details verstoren echter nauwelijks de wel 
z~~r grote mate van algemene overeenkomst. 

De Top-10% lijn verdisconteert in haar verloop natuurlijk de 
bewegingen van de al beschreven top, sub-top en 91-95%-groe
pen. De twee eerste daarvan (en dan speciaal de sub-top) gin
c;:ren aan het begin omhoog, terwij'l de onderste helft van het 
eerste deciel zijn langgerekte daling tot aan de eeuwwisseling 
al nadrukkelijk had ingezet. Dit resulteerde tussen 1870 en 
1880 in de reeds gesignaleerde zeer lichte stijging van de 
10%-combinatie-lijn. Gedurende de volgende twee decennia brok- _ 
kelt de sub-top eerst z~~r sterk en daarna iets mir.der af en 
moet ook de 91-95%-categorie weer een behoorlijke ve.§r ~~ten. 
Dit grote verlies wordt niet gecompenseerd door het beetje 
winst dat er tot 1900 nog aan de absolute top wordt geboekt. 
De belreffende "moederlijn" zet dus zeer consequent haar aan
gevangen dalingstendentie voort. 

Deze afbrokkeling stopt niet v66r 1910, omdat ook in de eer
ste 10 jaar van deze eeuw de gezamelijke daling van twee 
lijnen niet goed gemaakt wordt door de stijging van de der
de: het nu begonnen herstel van de 91-95% groep is onvoldoen
de om het inmiddels ingezette (lichte) verlies van de top
groep en de voortgezette aanslag op de portie van de sub-top 
te compenseren. 

Zoals gezegd, is de periode tussen 1910 en 1930 voor deze 
10%-groep als geheel genomenereenvanherstel: zowel de top 
1% als de daarop volgende 4% consolideren hun positie op een 
niveau van om en om de 14% elk en de onder-
ste helft van het deciel gaat (vooral aanvankelijk) zelf s 
flink vooruit. 

Vanaf 1930 zit .de groep als geheel bezien echter weer vast 
en duidelijk in hetzelfde dalingsgareel dat ook tussen 1880 
en 1910 zijn koers bepaalde. 

Ofschoon de 91-95%-categorie haar aandeel behoorlijk weet te 
handhaven en helemaal op het eind zelfs een bescheiden mar
ginale winst boekt, is het verlies voor de gecombineerde 
bovenste 5% toch zo groot, vogrtdurend en rechtlijnig, dat 
de bovenste deciel-curve daaraoor tussen 1930 en 1970 van 
goed 38 naar 26\% uit het totaal duikelt. 

- .. voor de borenste.quintiel-kromme geldt een overeenkomstige 
ve:k~aring . Ze is de resultante van de samenvoeging van de 
ZOJU1st besproken sub-groepen uit de bovenste 10% en het 
daaronderliggende deciel,dat in de vorige paragraaf al de 
revue heeft gepasseerd. 

Kort gesteld komt het allemaal op het volgende neer: 
Gedurende het eerste decennium van onze tijdreeks wordt de 
matige winst van de top 10% door de afbrokkeling van het 
tw~ed~ deciel in een netto-verlies voor de gezamenlijke 
qu1nt1elgroep omgezet. 
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Tussen 1880 en 1910 boekt dit quintiel weer verlies, maar nu 
door omgekeerde oorzakelijkheid. De onderste 10% maken een 
flinke 'come-back', maar ofschoon ook de bovenste top nog 
lichtelijk omhoog gaat, is de aderlating tussen het 9lste en 
dit top-percentiel z6 groot, dat de combinatie-lijn onverstoor
baar zijn koers omlaag blijft volgen. 

Het herstel tussen 1910 en 1930 komt bij de reeds aangeduide 
consolidering van de beide sub-groepen, die de top S% uitmaken en 
het weifelende gedrag van het tweede deciel (eerst wat winst, maar 
daarna weer evenveel verlies) zo goed als geheel op rekening van 
de inkomenscategorie tussen het 9lste en 9S%-percentiel. 

De vrijwel onafgebroken daling van na die tijd is een zaak, die 
helemaal uit het verlies binnen het bovenste deciel voortvloeit. 
De daaronderliggende 10% boeken gedurende deze hele periode zo 
goed als altijd enige winst. 
Voor de groep tussen de 9lste en 9Sste percentiel zijn het 
decennia van stabilisatie, met aan het eind ook al een - zij het 
zeer bescheiden - positieverbetering. 

Het geheel wordt echter gedomineerd door het grote continu voort
gezette en vlak voor het einde zelfs nog accellererende verlies, 
dat men aan de top krijgt te verwerken. Hierdoor wordt de com
binatielijn omlaag gedwongen en constateren we voor de groep als 
geheel tussen 19SO en 1970 een verlies van niet minder dan 17% 
(van Sl,7 naar 42,7% uit het totaal). 
De nu volgende tabel geeft met een aantal indexcijfers aan deze 
beschrijving nog wat meer kwantitatief relief: 

TABEL 1.3 DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR HET TOP-DECIEL EN HET 
TOP-QUINTIEL IN HET WESTEN TUSSEN 1870 EN 1970 

Inkomens- De Start 
groepen 1870 1880 1910 1940 1970 

% index % index % index % index % index 

De Top 10% 48,1 100 49 102 36,4 76 3S,9 7S 26,S SS 

De Top 20% S9,0 100 S8 98 49,9 8S 51,3 87 42,7 72 

Bron: Tabel 1.0 

4 = Het nv-profiel van de overige intervallen~ 

De vier laagste quintielen en ook de armste 10% vertonen in 
essentie een en hetzelfde algemene beeld. Hun curven vormen 
alle vijf een soort aaneengeregen nv-patroon. Dit komt erop 
neer, daL in de eerste periode van de door ons beschreven eeuw 
hun aandeel langzaam ~n gelijkmatig stijgt. Vanaf een voor 
elke groep verschillend punt krijgen ze stuk voor stuk een be
hoorlij ke daling te incasseren, maar in de latere decennia 
volgt tenslotte weer een herstel. 

De mate waarin de vijf lijnen deze gemeenschappelijke beweging 
volgen, is voor elke afzonderlijke kromme echter verschillend, 
alhoewel - bij nader inzien - in deze afwijkingen 66k weer een 
zekere systematiek zit. 
Het blijkt immers, dat de hogere inkomenscurven aan het begin 
sterker stijgen dan de onderliggende, daarna minder gepronon
ceerd dalen en in de latere decennia ook weer aanmerkelijk stij
ler omhoog zwenken. 
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Terwijl de initiele stijgingsperiode voor het bovenste hier behandel
de quintiel maa,r tot 1880 loo;pt, gaat die van a;J.,le y;i.er de daar
onderliggende lijnen continu door tot 1910. 
Met betrekking tot de daarna in alle gevallen optredende con
tractie, constateren we, dat deze duik omlaag proportioneel ge
sproken steeds harder blijkt aan te komen, naqrgelang men lager 
in het inkomensstratificatiesysteem opgenomenis. Voor de drie 
midden-quintielen (tussen de 2lste en de 80s~e percentiel~ blijft 
het dieptepunt van de te verteren inzinking, altijd nog boven of in 
de buurt van de oorspronkelijke startpdsitie. De twee bodemcatego
rieen moeten echter niet alleen alle moeizaam over de jaren verwor
ven winst,maar zelfs een groot deel van hun beginportie inleveren. 

--Ifat is echter nog lang niet alles. Onze c:Cf:fers-- tonen-op zijn 
minst n6g twee belangrijke basistendenties aan: 

De eerste daarvan is, dat het herstel uit de door allen ge
meenschappelijk ondervonden "depressie" van hun aandeel het 
vroegste voor het hoogste quintiel of anders gezegd ten bate 
van de bovenste middenklasse inzet. De daaropvolgende strata 
bereiken dit keerpunt successievelijk pas met een achterstand, 
die voor de centrale middengroep 20 jaar, de onderste midden
laag 30 en voor het bodemquintiel zelfs 50 jaar bedraagt. 

Men mag zich voor 1970 zelfs als reele vraag stellen, of dit 
oplevingsmoment voor de laagste categorie hier behandeld, dus 
de 10% underdogstoen liberhaupt al aangebroken was. Volgens de 
systematiek in de trend (zie het verloop van de denkbeeldige 
lijn welke de sterren in Grafiek 1. verbindt) zou dit ogen
blik omstreeks die tijd moeten aanbreken. Of dat echter zo 
is, kan alleen de toekomst onthullen~ 

De tweede zeer duidelijke tendens welke een vergelijking van 
de vijf onderste curven oplevert, is, dat de hellingshoek van 
de opgaande lijnen vanuit het dieptepunt van de zojuist be
schreven trog groter is naargelang men tot een hogere inko
menscategorie behoort. i.1et andere woorden: naargelang men ho
ger in de middenklasse zit, stijgt iemand's aandeel niet al
leen eerder, maar ook sneller. 

Dit impliceert, dat de drie middenlagen -en dan zeer nadruk
kelijk de bovenste twee daarvan- tot de expleciete winnaars 
in het evoluerende verdelingsproces behoren. 

Voor de mensen in het onderste quintiel is de yal te diep en 
komt het herstel te laat om ook nog tot deze groep te worden 
gerekend. zlj hebben niet alleen het kleinste, maar ook een 
in de loop der tijd nog sterk verkleind deel van de koek. 

Hoe een en ander uitgedrukt in properties van de startpositie 
verloopt, onthult de nu volgende tabel: 

TABEL 1.4 DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE ONDERSTE 80% IN DE 
GESCHIEDENIS VAN HET WESTEN TUSSEN 1870 EN 1970 

- . --

Inkomensgroep Start 1870 Eerste Top Laagste Positie Eindstand 
1970 

% Index % Index % Index % Index 

Twee de 
quintiel 17,0 100 18,0 106 16,4 96 24,2 142 
Derde quintiel 10,0 100 14,4 140 12,0 120 17,3 173 
Vierde 
quintiel 8,0 100 11,4 143 9 ,o 113 10,9 136 
Laagste 
quintiel 6 ,o 100 8,3 138 4,3 72 4,9 82 
Laagste decieJ 3,0 100 3,4 113 1,2 40 1,4 47 

Bron: Tabel 1.0 
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Paragraaf lb 

STIJGENDE PER CAPITA INKOME!$EN DE DYNAMIEK VAN HET VERDELINGS
PATROON IN DE GESCHIEDENIS VAN HET WESTEN EN JAPAN 

Reeds een vluchtige beschouwing van Graf iek 2 levert als 
resultaat op, dat we hier te maken hebben met een aantal zich 
scherp en duidelijk manifesterende trends. Deze monden uit in 
op zijn minst vier verscbillende patronep van proportioneel 
inkomensverloop: 
Er zijn een paar lijnen,die in de loop van de tijd en naar ge
lang het per capita ink6men stijgt, consequent omboog gaan, 
twee andere dalen even rechtlijnig en de overige?die we onder
zocbt hebben, beschrijven hetzij een v-curve, of nemen in hun 
verloop een n-vorm aan. 

1- De n-curven aan de top van de verdelinq 

Een aantal schijven boeken aan bet begin winst en gaan soms 
fors omhoog, maar vertonen daarna al snel een fikse daling, 
die in de latere stadia weliswaar minder stijl omlaag gaat, 
maar het inkomensdeel van de betreffende groepen aan bet einde 
van de rit toch meestal op aanmerkelijk lager peil>dan het 
oorspronkelijke uitgangspunt doet belanden. 
Deze n-vormige curve blijkt van toepassing te zijn aan de bei
de ~iteinden van de totale verdeling, met name op de ~~n-, twee
tot ·en met vij f- en tien procents,top-inkomenstrekkers en de 
onfierste strata~ gevormd door de laagste 10- en 20%-groepen. 

Het waren kennelijk vooral de"top-dogs~in het verdelingspro
ces, die van de aanlopende kapitalistiscbe ontwikkeling in de 
Westelijke wereld profiteerden. 

Naargelang daar het nationale inkomen per hoofd vanuit de 
laagste categorie naar een gemiddelde random de 300 dollar 
steeg, vergrootten de top 1% hun aandeel van 12 tot 13% uit 
het totaal (een stijging van 8,3%), de daarop volgende 4% bet 
hunne van 16 tot bijna 21% (stijging 29,4%) en de top 5% te
samen genomen van 28 naar dichtbij de 34% (stijging 20,4%). 

Ook het bovenste deciel gaat met vier punten omhoog en stijgt 
van 41. naar 45% (bijna 10% vanuit het uitgangspunt). Erg reeel 
is deze winst echter niet, want hij komt in zijn geheel op re
kening van de reeds genoemde bovenste topgroepen. Het aandeel 
van de van de tweede 5% uit het topdeciel daalt zelfs met 1,7% 
(ofwel 13% bezien vanuit de beginsituatie). Het valt terug 
van 13 tot 11,3% van de totaal te verdelen koek. 

:E;~ dergelijke-achteruitgang constateren we 66k bij de hierop 
volgende deciel- en quintiel-groep. (de 81-90% en de 61-80% cate
goriein). Het is derhalve duidelijk, dat de 5% "top-dogs" (en dan 
daaruit speciaal de categorie van het 96ste tot en met het 99ste 
percentiel) in deze fase van het on~wikkelingsproces met het 
grootste deel van de nieuw gewonnen buit gaan strijken. Het is 
dus in feite de sub-top of de "nouveaux riches", aan wie in 
eerste aanleg de ontwikkelingsprijs toevalt. 



TABEL 2 .0 

DE EVOLUTIE VAN DE,pEMIDDELDE INKOMENSAANDELEN BIJ STIJGEND PER CAPITA INKOMEN IN EEN AANTAL WES
TERSE LANDEN EN JAPAN 

Inkomensgroepen 0-150 151- 451- 901-
450 900 1400 

Top 1% 12 13.0 15.3 10.7 

96 - 99% 16 20.7 10.8 13.4 

Top 5% 28 33.7 26.1 24.1 

91 - 95% 13 11.3 11.1 9.2 

Top 10% 41 45.0 37.2 33.3 

81 - 95% 30 21.9 26.0 24.7 

81 - 90% 17 10.6 14.9 15.5 

Top Quintiel 58 55.6 52.1 48.8 

Tweede Quintiel 24 19.3 18.0 21.2 

Derde Quintiel 8 11.l 16.0 14.8 

Vierde Quintiel 6 8.0 9.8 10.4 

Laagste Quintiel 4 6.0 4.1 4.8 

11 - 20% 2 3.5 3.0 3.4 

Laagste Deciel 2 2.5 1.1 1.4 

Bron: Berekend uit data van Tabellen A II.l t/rn ~ II.10 
I 

! 
1401- 2001- 2501- 3001- 3501~' 4001 
2000 2500 3000 3500 4000 > 

9.1 7.8 7.2 7.5 - 7.8 

11. 8 12.8 11.4 8.0 - 6.7 

20.9 20.6 18.6 15.5 - 14.5 

11.0 7.0 7.7 12.3 - -
31.9 27.6 26.3 27.8 24.7 -
26.0 22.4 24.6 25.8 - 27.1 

15.0 15.4 16.9 13.5 18.2 -

46.9 43.0 43.2 41.3 42.9 41.6 

21.8 24.0 23.7 23.7 25.5 23.7 

16.2 17.2 17.2 17.7 17.4 17.4 

10.4 11.0 10.7 12.0 10.4 11.9 

4.7 4.8 5.2 5.3 3.8 5.4 

3.3 3.5 4.0 3.9 2.7 -
1.4 1. 3 1.2 1.4 1.1 -

N 
w 
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Als vervolgens het per capita inkomen van de onderzochte lan
den stijgt tot een hoogte van rondom de 675 dollar, doet zich 
binnen het deciel van de top-inkomens een merkwaardig ver
schijnsel voor. 

Terwijl de absolute topgroep,samengesteld uit het hoogste per
centiel verder omhoog klimt van 13 tot iets boven de 15% (nu 
een stijging van 17,7%), blijkt dat de gouden tijd voor de 
sub-dominante 4% groep inmiddels voorbij is. 

Het top semi-deciel daalt van bijna 34 naar iets boven de 2·6% 
(een verlies van 23,5%), hetgeen erop neer komt, dat, omdat 
de bovenste 1% verder winst maken, deze groep nu het gelag 
moet betalen. Zijn aandeel keldert dan ook van bijna 21 totl0,8%. 

Dit komt zo"Vat neer0p eep.};lalveringt of om meer precies te zijn een ver
lies van bijna 48.1.De groep in kwestie levert hiermee niet 
alleen zijn com~Lete winst uit de vorige fase weer netjes in, 
maar duikt zelf s een behoorlijk stuk ender de oorspronkelijke 

,_. uitgangspositie van 16% door. 
Ook de hierop volgende 5% groep (de onderste helft van het 
eerste deciel) verliest iets (van 11,3 naar 11,1%) en zet 
hiermee zijn reeds eerder begonnen daling voort. 

Dit betekent natuurlijk,dat nu ook het top-deciel als geheel 
genomen behoorlijk omlaag moet. Het daalt van 45 tot iets 
boven de 37%, boekt een direct verlies van 17,3% en 
valt hierdoor ook al een eind onder zijn startpositie. Zeals 
al opgemerkt,moet dit verlies per saldo zo goed als helemaal 
op rekening '\ian de 4% vlak ender het top-perc. geboekt worden. 

Als na deze nogal spectaculaire ontwikkelingen het algemene 
hoofdelijke inkomensniveau verder opklimt in de richting van 
het punt~waar men nQ gewoonlijk de scheiding tussen de meer 
en de mihder ontwikkelde landen pleegt te trekken (zo omstreeks 
de 1000 dollarlijn) en vervolgens verder in de richting van 
een steeds grotere "affluency" stijgt, dan komt er uit onze 
cijfers zo goed als onafwendbaar een merkwaardig,bijna uniform 
patroon tevoorschijn: 

- De sub-dominante 4% ziet zijnportie,na een aanvankelijk 
licht herstel tot aan het voorlopige eindpunt van onze lij
nen steeds verder afbrokkelen. Bij het 
3250 dollarpeil heeft men op deze manier nog net de helft 
van het aandeel,waar men mee begon en tegen de $4000,
houdt men nog maar 6,7% over. Dit is nog maar nauwelijks 
42% van de starthoogte en zelfs minder dan eenderde van het 
hoogste,door deze groep bereikte punt. 

' 
- De top 5% vergaat het nauwelijks beter. Na de beschreven 

duikeling tussen de 300 en de 675 dollarlijnen schrompelt 
ook voor deze categorie het aandeel steeds verder ineen. 
Men eindigt de rit op 14,5% van het totaal, hetgeen neerkomt 
op 43% van de hoogste positie en net iets meer dan de helft 
van de positie,waar men vanuit ging. 
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- Het bovenste deciel -grotendeels samengesteld uit de zojuist 
beschrevenaandeien- volgt natuurlijk grosso modo ditzelfde 
beeld. Men belandt na een constant doorzettende daling uit
eindelijk op een pe11-.van om en nabij de 25%. Dit is maar 
nauwelijks 55% van de hoogst bereikte positie en 60% van de 
start, die men uit de pre-industriele periode meekreeg. 

- En tenslotte voltrekt zich tussen de 675 en de 1150 dollar 
lijn ook de grote ommekeer voor het top-percentiel. In dit 
ontwikkelingsinterval doet zich -iets later maar in wezen 
op soortgelijke manier als voor de andere topgroepen- een 
scherpe daling voor hlan 15 naar 11% of een verlies van 
27%), die in de latere fasen steeds minder stijl doorze~ 
totdat er op het 2750 dollarpeil kennelijk een stabilisering 
van het overblijvende aandeel op ongeveer 7,5% van het to
taal plaatsvindt. Deze eindstand betekent nog 62,5% van de 
beginstand, hooguit de helft van het hoogst bereikte aan
deel. 

De nu volgende tabel resumeert, thans geindexeerd aan de be
ginstand, nog eens het verloop van de tot nu toe beschreven 
ontwikkelingen. 

Tabel 2.1. DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE GROEPEN MET EEN 
N-VORMIG AANDEEL BIJ STIJGING VAN HET PER CAPITA 
INKOMEN IN HET WESTEN EN JAPAN 

·--- -- --

Inkomens- startpositie $ 300-peil $ 1150-peil $ 2250- eind-
groepen peil staI).d 

de 

96 

96 

91 

% index % index % index ' index % ind.eJ< 

top 1% 12 100 13,0 108,3 10,7 98,2 7,5 62,5 7,8 65_ 

t/m 
99% 16 100 20,7 129,4 13,4 83,8 12,8 80,0 6,7 41,8 

t/m 
100% 28 100 33,8 120,7 24,1 86,0 20,6 73,6 14,5 51,7 

t/m 
100% 41 100 45,0 109,8 33,3 81,2 27,6 67,3 24,7 60,2 

Data ontleend aan Tabel 2.0 

Er is maar een conclusie mogelijk: in percenten gerekend, hoe 
men het ook keert of draait: de betreffende groepen leden per 
saldo een zeer substantieel verlies. 

2 - De v-curven van de onderste top- en de bovenste middenlagen 

De tweede serie krommen wordt gevormd door de lijnen,die in 
de loop van het industriele ontwikkelingsproces een v-achtige 
baan beschrijven. Het gaat hierbij specifiek om de properties 
van het tweede deciel, van het tweede quintiel, van de groep 
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tussen het 8lste en 95ste percentiel en ook de 
91 :t/m 95%-categorie. 

De drie eerste curven gaan aan het begin van de industriali
satie meteen al dramatisch omlaag. Ze bereiken een dieptepunt 
op het 300 dollarniveau. Hierop volgt als het gemiddeld inko
men naar de 1000 dollar opklimt, een relatief snel herstel. 
Dit herstel zet zich, alhoewel aanmerkelijk langzamer verlo
pend, ook tot in de latere fasen van de ontwikkeling door. 
Uiteindelijk komt dit erop neer, dat al deze lijnen weer on
geveer op het punt terecht komen, waar ze bij het overstap
pen van een pre-industriele naar een industriele maatschappij 
oorspronkelijk ook vanuit gegaan zijn. 

Een bijzondere vorm neemt intussen de curve voor de onderste 
helft van het eerste deciel aan. Ook hier zien we eerst een 
daling. Deze valt echter veel minder abrupt en zet zich ook 
tot in veel hogere ontwikkelingsstadia door, dan de drie 
eerstgenoemde lijnen. Langzaam, maar gestaag zakt het aandeel 
van de groep tot pas bij omstreeks 2250 dollar het dieptepunt 
bereikt wordt. Dit dieptepunt ligt trouwens in procenten van 
de startpositie aanmerkelijk lager,dan die voor de andere 
drie lijnen. Hierna volgt echter een snel en spectaculair her
stel, want reeds even boven het 3000 dollarpeil zit de betref
fende groep evenals de drie vorigenweer op (of ten naaste 
J;>ij) het punt van ui tgang. 

Het nu volgende staatje illustreert kort en bondig wat er vol
gens onze cijfers in dit verband allemaal gebeurde: 

TABEL 2.2. DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE GROEPEN MET EEN 
V-VORMIG AANDEEL BIJ STIJGING VAN HET PER CAPITA 
INKOMEN IN HET WESTEN EN JAPAN 

-- ·-·- -

Inkomens- startpositie $ 300-peil $ 1150-peil $ 2250- eind-
groepen peil stand 

·-
1 

81 

61 

91 

% index % index % index % index % index 

t/m 
95% 3Q 100 21,9 73 24,7 82,3 22,4 74,6 27,1 90¥3 

t/m 
90% 17 100 10,9 62,3 15,5 91,2 15,4 90,6 18,2 107,1 

t/m 
80!t 24 100 19,3 80,4 21,2 88,3 24,0 100,0 23,7 98,8 

t/m 
95~ 13 100 11,3 86,9 9,2 70,8 7,0 53,8 12,3 94,6 

Data: ontleend aan Tabel 2. Q 

Conclusie: Ofschoon de betreffende groepen aan het einde van 
de race weer min of meer op starthoogte zijn aangekomen, hebben 
ze in de tussenliggende ontwikkelingsf asen tech zoveel percen
ten moeten inleveren, dat ze -althans relatief gesproken- per 
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saldo eerder als verliezers dan als winnaars uit het veld 
van de verdelingswedloop te voorschijn komen. 

Het grote v~rschil met de erboven liggende topgroepen is ech~ 
ter, dat daar de tendens blijvend omlaag gaat, terwijl hier 
-zeker tot het $ 3750-niveau-van een volledige come-back 
sprake is. Maar ook in dit geval wijzaide voortekenen, alweer 
op een ommezwaai, welke in de nabije toekomst deze lijnen 
op hun beurt in het gareel van de dalingstendens van de top
groepen zou kunnen brengen. 

3 -HJ;t gestaag dalende prof iel van de bovenste 20% 

Een op het eerste gezicht vreemd patroon levert ons materiaal 
op voor het top-quintiel uit de inkomensverdeling. Terwijl 
de bovenste 1%, 5%, 10% en ook de groep van het 96ste t/m 
het 99ste percentiel allemaal een n-curve te zien gaven en 
de onderste 10 en 15% ervan, alsook het stratum van het9lste 
t/m de 95ste percentiel een v-lijn vormen, komt er als men al 
deze deelverschijnsels in een curve uitdrukt,een bijna rechte 
en gestaag schuin omlaag lopende lijn te voorschijn. 

Bij nader inzien blijkt echter,dat de aanvankelijke winst aan 
de absolute top meteen al meer dan overgecompenseerd wordt 
door het verlies van de sub-top en de bovenste laag uit het 
middenveld. De lijn als zodanig daalt 
derhalve. 

Even later gebeurt het omgekeerde. Eerst moet de lagere top
groep (tussen het96ste en 99ste percentiel) en spoedig daarop 
ook de super-top fiks gaan inleveren, terwijl de zojuist ge
noemde daarop volgende strata juist hun buit binnenhalen. Deze 
buit is echter weer -in percenten uitgedrukt- kleiner dan het 
verlies dat de bovenste top lijdt. ~ en weer daalt dus de 
totaallijn. 

Eenmaal op een ontwikkelingspeil rondom de 1150 dollar aange
komen, tonen verreweg de meeste van de constituerende deel
lijnen een dalende tendens. Deze zet zich aan de hoge top 
gestaag en sterk tot aan het"'"V'oor deze groepen- bittere einde 
door, en wordt door het zeer geleidelijke partiele herstel 
van de lagere groepen (Uit dit 20% geheel),op geen stukken na 
gecompenseerd. Resultaat: een tot het einde toe vrij recht
lijnig schuin omlaag voerende portie-lijn. 

Het onderstaande staatje brengt een en ander, wat meer 
overzichtelijk, en vergelijkenderwijs in beeld: 
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TABEL 2.3. DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE GROEPEN BINNEN 
HET TOP-QUINTIEL BIJ STIJGING VAN HET PERCAPITA 
INKOMEN IN HET WESTEN EN JAPEN 

Ink omens- startpositie $ 300-peil $ 1150-peil $ 2250- eind-
groepen peil stand 

% index % index % index % index % index 

de top 1% 12 100 13,0 108,3 10,7 89,2 7,5 62,5 7,8 65,0 

96 t/m 
99% 16 100 20,7 129,4 13,4 83,8 12,8 80,0 6,7 41,8 

de top 5% 28 100 33,8 120,7 24,1 86,0 20,6 73,6 14,5 51,7 

Cle top 
< 10% 41 100 45,0 109,8 33,3 81,2 27,6 67,3 24,7 60,2 

81 t/m 
95% 30 100 21,9 73,0 24,7 82,3 22,4 74,6 27,1 90,3 

81 t/m 
90% 17 100 10,6 62,3 15,5 91,2 15,4 90,6 18,2 107,1 

het top-
quintiel 58 100 55,6 48,8 43,0 41,6 

Data ontleend aan Tabel 2.0 
4 -Het stijgende aandeel van de lagere middengroepen 

Naargelang men van de bovenste middengroepen naar het eigenlij
ke centrum van de verdeling afdaalt, neemt het verloop van de 
curve w~~r een andere vorm aan: de zojuist beschreven v-krommen 
maken plaats voor een over de hele variatie-breedte stijgende 
lijn. 

De hieruit voortvloeiende continue winst manifesteert zich voor 
de twee quintielen tussen het 2lste en het 60ste % heel nadruk
kelijk in de take-off-periode, zet iets minder sterk door tus
sen de 300 en de 675 dollarniveau's en zwakt vervolgens heel 
snel z6danig af, dat het heel moeilijk uit te maken is,of we 
vanaf -zeg het 1000 dollarpunt- nog te maken hebben met sterk 
afgenomen meer-opbrengsten,of met een soort stabilisering van l\et 
eens en voor altijd bereikte relatieve aandeel. · 

Ofschoon beide groepen in essentie hetzelfde profiel vertonen, 
komt dat bij de centrale middengroep (tussen het 4lste en 60ste 
%) toch duidelijk het scherpst naar voren. Terwijl zich immers 
in alletwee de patronen na het 1150 dollarpunt nog maar margi
nale fluctuaties voordoen, constateren we voor de 41-60%-groep 
tussen de 75 en de 675 dollarlijn een stijging, welke in feite 
een verdubbeling van de verkregen portie inhoudt, terwijl die 
voor de daaropvolgende laag beperkt blijfttot nauwelijks 2/3 
meer dan het uitgangspunt. 

Ook de eindstand blijkt tenslotte nog iets voordeliger voor 
de hogere groep (218 tegen 198), ofschoon hierbij opgemerkt 
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dient te worden, dat de stijging van de onderlaag aan het 
einde sterker en ook rechtlijniger toeneemt. 

Ook voor deze twee categorieen geven we op de gebruikelijke 
manier via indexcijfers het verloop van de ontwikkelingen 
gerelateerd aan een vast uitgangspunt weer: 

TABEL 2.4 DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR LAGERE MIDDEN GROEPEN 
BTJ STIJGING. VAN HET PER CAPITA . INKOMEN IN HET 
WESTEN EN JAPEN 

Inkomens- startpositie $ 300-peil $ 675-peil $ 1150- eind-
groepen peil stand 

41-60% 

21-40% 

% index % index % index % index % :index 

8 100 11,l 138,8 16,0 200, 0 , 14,8 185,0 17, 4 217,5 

6 100 8,0 133,3 9,8 163,3 10,4 173,3 ll, 9 198,3 

Data ontleend aan Tabel 2.0 

Conclusie: Het zijn met name de twee quintielen tussen de 21-
ste en 66ste percentielpositie, welke uit de evolutie van het 
verdelingsproces, zoals dat in het Westen en Japan tot nu toe 
plaatsvond als de meest onversneden lange termijn-winnaars 
tevoorschijn treden. De juist verstrekte indexcijfers laten 
vergelijkenderwijs geen andere gevolgtrekking toe. 

5-De n-curven aan de onderkant van de inkomensverdelinq 

Zoals reeds gezegd, vertonen niet alleen de bovenste, maar 
ook de onderste inkomenslijnen in hun verloop een typische 
n-curve. 

Zij vormen daarbij -op zeer nederig niveau- bijna een replica 
van het beeld dat we voor de bovenste groepen en dan speciaal 
die van de 5 en 10%-top, alsmede voor de 96-99%-categorie heb
ben beschreven: zowel de onderste 10 als de onderste 20% gaan 
eerst een flink stuk omhoog, maar al vanaf het 300 dollarpunt 
zet er vervolgens een daling in die voor het laagste deciel
stratum uiteindelijk op goed de helft van de oorspronkelijke 
startpositie uitkomt. Het bodemquintiel vertoont weliswaar 
niet een dergelijk dramatische neergang, maar verliest toch 
ook gestaag en komt ook in de hoogste ontwikkelingsniveau's 
niet meer boven het peil, waarop men de race begon, uit. 

Een en ander betekent echter, dat er nu voor de tweede deciel
groep (van onderop) een duidelijk ander profielbeeld uit de 
verf komt, dan voor de eerste. 

Waar de onderste 10%, na de winst rondom de $ 300-lijn, zeer 
duidelijk tot de verliezers in het totale potverteringsproces 
moet worden gerekend en waar ook het bodemquintiel als zo
danig aan het slot nog maar nauwelijks quitte speelt, daar 
zit deze groep -zij het dan ook op zeer nederig peil, maar 
toch onmiskenbaar- in de groep van de winnaars. Hij vormt of-
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schoon de initiele v uit ziJn patroon is verdwenen, wat dat 
betreft een soort onderste verlengstuk van de lage middengroepen, 
die als geheel genomen ontegenzeggelijk op de lange duur behoor
lijk van het Westers (+ Japans) ontwikkelingsproces hebben 
geprofiteerd. 

De onderstaande tabel geeft het materiaal waaruit vergelijken
derwij s de verlies- en winstrekening voor de inkomensporties 
van de diverse groepen underdogs tijdens de verschillende fasen 
van dit proces kan worden opgemaakt. 

TABEL 2.5 DE INKOMENSONTWIKKELING VOOR DE GROEPEN BINNEN HET 
ONDERSTE QUINTIEL BIJ STIJGING VAN HET PER CAPITA -
INKOMEN IN HET WESTEN EN JAPAN, 

Start- $ 300-peil $ 675-peil $ 1150-peil $ 225()-peil eind-
positie stand 

% index % index % index % index % index % index 
,-

2 100 3,5 175 3,0 150 3,4 170 3,5 175 2,7 135 
2 100 2,5 125 1,1 55 1,4 70 1,3 65 1,1 55 
4 100 6,0 150 4,1 103 4,8 120 4,8 120 3,8 95 

Data onleend aan Tabel 2.0 
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Par.lC EEN VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE IN DE TIJD EN BIJ STIJGEND 

PER CAPITA INKOMEN IN DE HISTORIE VAN HET WESTEN EN JAPAN 

De gelijkenis 

Een belangrijke eerste constatering hierbij is,,dat er zich
bij alle verschil in beide lijnenstelsels-toch duidelijk 
herkenbaar eenzelfde onderliggend of basispatroon aftekent. 

Dit ziet er grosso modo als volgt uit: 

1 = De topgroepen van en binnen de bovenste 5% evolueren via 
een n-kromme in de eerste fasen van de twee graf ieken naar 
een eindstand, die ver beneden de startpositie gezocht moet 
worden. 

Door de overcompensatie van het initiele verlies voor de 
91-95%~groep aan de eigenlijke top lijkt het erop, dat in de 
ontwikkelingsgraf iek ook de bovenste 10% als geheel deze evo
lutie volgt. In feite gedraagt de tweede helft van het top
deciel zich echter conform 
het patroon van de daaronderliggende lagen. 

2 = De "hogere inkomensgroepen 6nder de top 5%" komen in beide 
tekeningen aan het begin van de evolutie met een v-lijn op de 
proppen, welke vanuit deze trog gestaag in de richting van 
herstel of zelfs van winst wijst. 

In de tijdreeks omvat deze verzamelcategorie specifiek de 
groepen tussen het 8lste en 95ste percentiel. Hierbij ver
toont vooral het tweede deciel aan de finish een spectaculaire 
"come-back" (tot 149% in termen van zijn startpositie) • 

In de ontwikkelingsreeks moeten we dit evolutie-patroon nog 
wat breder en meer naar beneden in de verdeling zoeken. Hier 
gaat het in feite om alles tussen het 6lste en 95ste percen
tiel. Ook hier vertoont het tweede deciel aan het einde de 
grootste winst, maar deze is toch een stuk magerder,dan die 
in de tijdlijn {eindstand 107). Een soortgelijke matiging 
doet zich voor bij de 91-95%-groep. In de tijdreeks speelt 
deze groep aan het einde nog aardig op winst, maar in de ont
wikkelingslijn komt hij op die plek niet meer hoger dan 95% 
in termen van de start. 

Het tweede quintiel gedraagt zich bij dit alles typisch als 
een soort overgangscategorie. In de tijdreeks identificeert zich 
het in~omensverloop van deze bovenste middenmoot,weliswaar 
in afgezwakte vorm,maar toch in hoofdzaak met dat van de 15% 
die er direct boven zitten. In de ontwikkelingsreeks confor
meert het zich meer in de richting van de krommeJdie het in
komensgedrag van eronderliggende lagen typeert. 

3 = Ook het fluctuerende beeld, dat de verzamelcategorie samen-
gesteld uit de deelgroepen, welke het bovenste quintiel 

vormen, in ons lijnenspel projecteert, is in essentie hetzelf
de: Van het begin tot het einde een gestaaq en nadrukkelijk 
naar beneden glijdende curve. 
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In de tijdreeks conformeren ook de gecombineerde top 10% zich 
aan dit specifieke patroon. Hanteert men echter het stijgende 
per capita inkomen als meetcriterium, dan gedraagt deze groep 
Zich 
volgens het karakteristieke profiel dat er voor d~ top 5% 
aan het licht kwam. 

In beide gevallen trekt het aanvankelijke verlies van de 91-
95% groep de bovenste decielkromme. op soortgelijke manier om
laag. Het nuance-verschil is, dat in de per capita. inkomens
grafiek de Top 5% zoveel overwinst maakt, dat daar het ver
lies van de 5% eronder wordt overgecompenseerd en de totaal
lijn dus t6ch nog een (weliswaar afgezwakt) n-patroon te zien 
geeft. 

4 = In de tijdreeks verlopen de lijnen van alle strata onder de 
80%'s percentiel grosso modo volgens eenzelfde basis-patroon. 
Ze stijgen eerst, dalen vervolgens en tenderen daarna alle
maal weer in opwaartse richting. 

We hebben echter gezien dat bij de hogere lagen de stijgin_gs
perioden~anger plegen te duren en de inkomenscurven een stei
lere hellingshoeK vertonen dan bij de onderste, terwijl voor 
de gesignaleerde dalingen juist het omgekeerde geldt. 

Een en ander betekent,. dat de middenlagen over de he le lijn 
bezien omhoog gaan en de bodemcategorie,gevormd door de arm
ste 20 en 10%,een stuk van hun percentuele portie moeten in
leveren. 

Welnu, als we even afzien van het tweede quintiel van bovenaf, 
dat als"bovenste middenlaag' een soort overgangspositie be
kleedt en,zoals gezeg4 in de tijdlijn het patroon van zijn 
benedenburen, maar in de per capita inkomensreeks dat van 
zijn bovenburen volgt, dan auidt alles erop, dat in beide 
grafieken beneden het 60% puntt,op de lange termijn~eigenlijk 
iets zeer soortgelijks gebeurt. Immers, ook in de ntwikke
lingsreeks stijgen de middengroepen en dalen de "underdogs!' 
Deze tendentie komt voor de middengroepen in de tijdlijn 
wat meer genuanceerd uit de ver~ dan de recht-toe-recht-aan 
stijging in de ontwikkelingskronlinen, maar het verschijnsel 
z~tf is in de grond hetzelfde. 

En tenslotte, als men de lijnen voor de twee groepen ''underdogs" 
uit beide grafieken naast elkaar legt, dan blijkt het hier
voor gesignaleerde n-patroon uit de ontwikkelingsreeks bijna 
identiek te zijn aan de nv-curve voor de tijdlijnen. Dit komt 
door dat bij deze laatste de neiginq omhoog aan het einde z6 
laat inzet en daarbij zo miniem is, dat de keuze uit de bena
mingen n-curve of vn-curve,als het erop aankomt, een zeer ar
bitraire aangelegenheid wordt. 

- Enkele verschillen: 
Tot zover de -genuanceerde- basisgelijkenis. Er zijn echter 
ook een aantal niet onbelangrijke verschillen in de samenstel
ling en het verloop van de beide reeksen aan te wijzen. 

De meest in het oog lopende hiervan zijn de volgende: 

1 - De gesignaleerde n- en v-curven plegen in de tijdreeksen over 
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een uitgestrekter deel van de variatiebreedte en met een 
geringere hellingshoek voor te komen dan in de ontwikke
lingsreeksen. 

Omdat deze bewegingen zich vooral in de eerste fasen van de 
ontwikkelingsreeks afspelen, duidt dit erop, dat er in de 
geschiedenis van de betrokken landen kennelijk een veel lan
gere tijd nodig was o.m eenzelfde afstand v66r het 675 dollar
punt af te leggen, dan dat thans voor een aantal ontwikkelings
landen het geval blijkt. 

2 -De tijd- en ontwikkelingslijnen bevinden zich volgens onze 
berekeningen niet helemaal op hetzelfde niveau. De verschil
len zijn weliswaar niet groot, maar toch groot genoeg om bp 
te vallen en ook hier worden we geconfronteerd met een soort 
systematiek in de deviaties 

Aan de top en aan de bodem van onze verdelingsscala bewegen 
de tijdlijnen zich zo goed als zonder uitzondering en over 
veruit het grootste dee! van de af te leggen banen op een 
HOGER niveau dan de corresponderende ontwikkelingslijnen. 

Voor de curven, die het fluctuerende deel van de midden
porties aangeven, geldt echter het omgekeerde. 

Dit betekent waarschijnlijk, dat de aandelen van de top- en 
underdogs gedurende de eerste fasen van het industrialisa
tie-proces, op de tijdlijn, waar dan de gegevens van de 
eerste golflanden of ontwikkelingsvoortrekkers domineren, 
relatief hoog zijn, maar op de per capita-curve door de la
gere cijfers voor een steeds groter wordende groep tweede en 
derde golflanden omlaag getrokken wordt. 

Voor de onderste strata draagt de lichte stijging aan het 
einde van hun curven binnen de per capita grafiek ertoe bij, 
dat men zich op de tijdlijn wat eerder uit de gesignaleerde 
trog omhoog trekt. Het nog lager liggende gemiddelde van 
de achterblijvers, wordt door de winst van de voortrekkers 
op een hoger niveau gebracht. 

Met brekking tot de aandelen van de middenstrata gaat een 
soort omgekeerde redenering op. Algemeen gesteld bevinden 
zich voor deze moot de tijdlijnen ONDER die van de corres
ponderende ontwikkelingscurven. 

Dit duidt er d.i. op, dat aan het begin de lagere porties 
van de voortrekkerslanden de berekende tijdsgemiddelden 
domineren en in de eindf asen die van de inmiddels tot 
meerderheid aangegroeide achterblijvers. 
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3- De zojuist beschreven niveau-verschillen in de tijd en ont
wikkelingslijnen impliceren niet, dat de betreffende curven 
over hun hele af te leggen baan-min of meer parallel zouden 
verlopen. 

De gesignaleerde deviaties blijken immers veel groter te zijn 
aan het begin, dan aan het einde Val1 deze \'leg I Waar d~ CUrVen 
zelfs een to goed als identiek verloop plegen te kriJgen. 

Dit is verklaarbaar door het feit, dat we voor de eerste de
cennia van onze tijdreeks slechts konden putten uit de gege-
vens van zeer weinige ontwikkelingsvoortrekkers. En 
deze geqevens Wijken inderdaad zeer Sterk van die van de twee
de golflanden af. 

Als derhalve -in de tijd bezien,aanmerkelijk later- deze ach
terblijvers hun getalsmatige gewicht in de schaal leggen, zakt 
of,~tijgt het gemiddelde op de ontwikkelingslijn naar het door 
hen inmiddels bereikte niveau: een niveau,dat qua per capita 
inkomen echter nog zeer voora~n in de evolutiebeweging binnen 
de grafiek gezocht moet worden. 

Naargelang de tijd echter vordert, gebeuren er twee dingen, 
welke de verschillen succesievelijk kleiner maken: De tweede
en derde golflanden halen de voortrekkers in,waardoor men col
lectief min of meer op dezelfde golf van ontwikkeling terecht 
komt en verder zijn de bewegingen welke de curve maken in hun 
latere fasen so-wie-so minder spectaculair dan aan het begin. 

4- In de tijdreeks vormt het verzamelpatroon van de top 10 en de 
top 20% ondanks de neiging tot.enige stabilisatie tussen 1910 
en i94o over het geheel bezien tech ~en vrijwel continue da
linqstendens. Voor de ontwikkelin sreeks aat dit verschijnsel 
(om de reeds bespro en enen s echts voor het top ecie op. 

5- In de tijdlijnen volgt de curve van de bovenste middenlaag 
(61-80%) het brede patroon voor alle daaronder liggende inko
mensgroepen. Bij de ontwikkelingsreeksen conformeert deze ca
tegorie echter haar gedrag aan dat van haar directe bovenburen 
(de lagen tussen het 8lste en 95ste percentiel) . Naar beide 
kanten is dit verloop van de curve echter minder "typisch" te 
noemen dan bij de buurstrata,waardoor de groep in kwestie het 
karakter van een overgangscategorie aanneemt. 

6- De lagen onder het 60% punt vormen in de tijdreeksen allemaal 
in wezen hetzelfde,maar systematisch genuanceerde,totaalbeeld. 
In de ontwikkelingsgrafiek wijkt het verloop van de centrale 
en lage middengroep door hun vrijwel constante stijgingsten
dentie hiervan af. 

7- Het herstel in de evolutie van de onderste inkomenslagen aan 
het eind van de behandelde periode komt iets duidelijker in de 
ontwikkelings- dan in de tijdlijnen tot uiting. Dit waarschijn
lijk, omdat de situatie in de tegenwoordige voortrekkerlanden 
daarin meer gewicht in de schaal legt. 
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Par.lo .HET VERLOOP VAN DE ONTWIKKELINGSLIJNEN ONDER"CONSTANTHOUDING" 

VAN DE FACTOR TIJD 

Zoals reeds opgemerkt in de inleiding op dit hoofdstuk hebben 
we als volgende stap in de analyse geprobeerd de invloed van 
de tijdsomstandigheden op de evolutie van het inkomenspatroon 
bij een stijgend gemiddeld volksinkomen zoveel mogelijk te 
neutraliseren. 

Het resultaat van deze po~ing is te zien in Graf iek 3 en 
Tabel 3. 

Wij hebben de besproken eeuw in drie perioden verdeeld, waar
van we enerzijds wisten over voldoende cijfermateriaal te be
schikken en anderzijds aannamen,dat de "storingsfactor" ver
oorzaakt door fundamentele,aan ae tijd gebonden verschillen 
in tijdgeest, volkerenstratificatie, internationale relaties 
en de stand van de techniek zo minimaal mogelijk zou zijn. 

Hiervoor kwamen -in navolging van de indeling van Angus Mad
dison- de perioden 1870-1914, 1920-1949 en de tijd daarna uit 
de bus. 

Het gedifferentieerde geheel dat we door.de gevolgde proce
dure voor ons krijgen, bevestigt en concretiseert een groot 
stuk van de tot nu toe reeds gemaakte opmerkingen. 
Daarnaast valt het oog nu echter ook op een aantal nieuwe 
feiten,die nog een verdere nuancering en eventueel bijstelling 
van het verkregen beeld mogelijk maken. 

1- Het blijkt, dat drie van de vier basispatronen, 
het verloo van de inkomensdelen o de al emene s-
liJn hebben on erschei en, grosso mo o voor e k van 
perioden herkenbaar b!ijven. 
Aan de beide uiteinden, maar meer nadrukkelijk aan de top, 
de bekende n-curve; bij de groepen 6nder de top een v-kromme; 
bij de rest van de middengroepen ~en bolvormige litn, omhoog, 
welke echter in de latere fasen naar stabilisatleendeert en 
die bij de lagere middenlaag een platter verloop vertoont dan 
bij de centrale. 
Voor een patroon is dit echter veel minder het qeval. 

De twee verzamelcategorieen aan de top, nl. waarvan het top
quintiel in beide hoofdreeksen en zowel het topquintiel als 
het topdeciel in de tijdreeks, een gestaag dalende liin aan
gaven, blijken nu in twee van de drie perioden heel duidelijk 
het patroon van de topgroepen te volgen. 

2- Terwijl aan het einde van de af te leggen weg alle periode
curven per inkomensaandeel naar samenvloeiing tenderen, liggen 
ze aan het begin daarvan tamelijk ver uitelkaar. 

De lijnen van de hoogste en de laagste inkomensgroepen uit 
de eerdere perioden bewegen zich dan op een peil bovcn de al
gemene kromme, die uit de latere daaronder. 

\ 

Bij de curven voor de middengroepen constateren we precies 
het omgekeerde. 
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'1'ABEL 5 
I))'; EVOLU'l.'JE Vl1N OF. DIVl·:iisI: INr:m:ENS.l\JINliELEN BIJ KI.J:MTt.END f'lrn CAPJ1'A V·~'L!<SIN:~or·:t:~· 
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CE:EP.O ovrm DE PEHIODEN lfl50-l9l3, 191<1·-1949 EN 1950-1970 

INKOMENSSCBlJVEN 
EN 'rIJDVAKI<EN 

> 1914 

·roP 1% 1914-1949 

1950) 

M 

0-150 

12 

151-·450 

19 

20,2 

5,8 

451-900 

16,2 

13 
--------~----------· ----------

12 13,0 15,3 

901·-1400 1401-2500 ) 7.SOO 

' 
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10,5 l 9,3 
----------r------------
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58 61 

20,8 

27,8 

24,5 

26,0 
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------------i---------
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1950> 

M 

2~ --~~,4 ---~~~-I ::.,-- 20:, I : 
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) 191~ 
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Dit komt erop neer, dat in de eerste fasen van het ontwikke
lings (industrialisatie)proces in de tijd een RELATIEVE VER
SLECHTERING plaatsvond aan beide uiteinden van de verdelings
schaal en een RELATIEVE VERBETERING voor de categorieen in 
het midden daarvan. 

Op de hogere per capita inkomens-niveau's worden deze verschil
len echter geleidelijk minder om tenslotte geheel te verdwijnen. 
Dit kan trouwens moeilijk anders. 

Er waren immers in Periode I geen landen met een hoger per ca
pita inkomen dan $ 1170 en in Periode II was dit maximum 
$ 1950. Voor de stadia daarna gelden dus alleen de latere 
cijfers, waardoor vanzelf de laatste periodelijn met de algernene 
curve samenvalt. 

3 -Bij de eerste vergelijking van de tijd- en per capita inkomens
reeksen bleek, dat er voor de 80% van onderop in deze twee een 
ietwat anders genuanceerd beeld uit de bus kwam. Waar in de 
tijdreeks vrij duidelijk een algemeen patroon prevaleerde, 
werden we bij de ontwikkelingslijnen met drie verschillende 
geconfronteerd. De afwijkingen waren echter niet van dien aard, 
dat we deze zonder meer als mogelijke variaties op een onder
liggend basispatroon hebben afgewezen. 

Nu we de factor tijd enigszins hebben geneutraliseerd, blijkt 
echter, dat het meer gedifferentieerde patroon van de ontwikke
lingslijn voor elke periode afzonderlijk nog duidelijker naar 
voren springt dan bij de a1gemene curve. 

We moeten derhalve concluderen, dat de homogenisatie-tendens in 
het patroon van de grote meerderheid en ook zeer specif iek 
de met nadruk geconstateerde systematiek in het verloop van de 
zgn. n-v-lijnen bij de tijdreeks, (d.w.z. hoe dieper in de 
stratificatie, hoe minder hoog de n-top, hoe dieper en uitge
strekter de v-trog en hoe langzamer het terminale herstel) 
eerder met de heersende tijdsomstandigheden, dan met het ont
wikkelingsverschijnsel perse in verband gebracht meoten worden. 

4 -De bovenste n-kromrnen bewegen zich in de tijd niet alleen op een 
steeds lager niveau, maar hebben ook de neiging een meer afgeplat 
verloop, met de top bij een telkens hoger ontwikkelingspeil, 
te vertonen. 

5 -Ook de v-curven worden in de latere perioden afgeplat. Hierbij 
gaat het algemene peil van de lijn echter ornhoog en is de 
neiging tot uitschuiving van het dieptepunt in de trog naar hoge
re ontwikkelingsfasen veel minder duidelijk. 

6 -De iijnen van de middenlagen stijgen - zoals reeds gezegd -
van periode naar periode. Hierbij valt echter op, dat de exponen
tiele stijgingstendentie aan het begin ervan gaandeweg ver
vaagt. Waar we in de eerdere perioden bij stijgende per capita 
inkomens forse portie-stijgingen voor de middengroepen consta
teren, daar blijkt voor de lijnen van na 1950 het bereikte 
niveau nog maar nauwelijks verschilelnd-te zijn, op welk wel~ 
vaartspeil men zich ook bevindt. Het aandeel van deze groepen 
lijkt dan dus meer door de•tijdgeest" dan door het ontwikkelings
verschijnsel als zodanig veroorzaakt te worden. 
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7- De bovenste middenklasse verschuift in de tijd vanuit het 
v-patroon van de 81-.95% categorie naar dat van de zowel in 
de tijd als van fase naar fase winnende middengroepen. 

8- De duidelijke stijgingstendentie welke het verloo~ van de 
laaaste twee inkomenscurven in de eerste periodeenmerkt, 
wor t in de twee laatste zo goed als volkomen teniet gedaan. 
Tussen het 300 en 1150 dollarpeil worden deze krommen eerst 
geleidelijk tot minder dan de helft van het eerder bereikte 
niveau omlaag gedrongen, terwijl de in de latere fasen op
tredende stijging voor de onderste 20% marginaal en voor het 
bodemdeciel zelfs helemaal illusoir zijn. 
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Paraqraaf 2 

DE SYNCHRONE DIMENSIE 
(De internationaal vergelijkende- of "cross-section"-gegevens) 

Het beeld, dat we van de veranderingen in het patroon van de 
inkomensverdeling krijgen, als we op bepaalde momenten in de 
tijd (in ons geval de jaartallen 1950, 1960 en 1970) de landen, 
waarover we data konden krijgen, in opklinunende volgorde 
van hun bereikte ontwikkelingspeil (uitgedrukt in per capita 
inkomens) achter elkaar zetten, komt naar voren uit de tabel
len en grafieken op,pagina's 44 tot en met 53. 
De tabellenreeks op blz, verstrekt in dit verband het grondrnate
riaal, waarop wij ~n onze verdere berekeningen, vergelijkingen 
en conclusies hebben voor't;gebouwd l). Het betreft hier een serie 
data, die voor elk van de drie genoemde tijdsmomenten, 
voor ieder land het bereikte gemiddelde inkomenspeil uitge
drukt in dollars (met een constante waarde, zoals deze in 1963 
was) weergeeft, met daaraan vastgekoppeld de proporties van de 
geproduceerde nationale koek, welke aan de opeenvolgende 
categorieen inkomenstrekkers toekomen. 

Daarnaast geeft de tabel de gemiddelden van een aantal groepen 
van landen,gerangschikt van arm naar rijk. 

De hiervoor gebruikte gegevens werden ontleend aan Simon 
Kuznets, het duo Adelman en Morris, Felix Paukert, Hollis 
Chenery, Paolo Roberti en de Duitse schrijvers Bohnert en 
Betz. Ze zijn in het gros van de gevallen uiteindelijk terug 
te voeren op oorspronkelijke data, welke door de diverse 
landsoverheden aan de VN en haar dochterorganisaties 
werden doorgegeven. 
In de tabellenreeks 4.0 vindt men een korte samenvatting van 
dit materiaal. Voor 1950, 1960 en 1970 afzonderlijk en voor 
elk van de van arm naar rijk opeenvolgende landengroepen 
staan er eerst gewoon ordinaal en vervolgens in geacuumu
leerde vorm de percentuele gedeelten uit de totaalkoek, 
welke aan de verschillende quintielen inkomenstrekkers toe
vallen. Waar mogelijk wordt dit geheel eerst aangevuld met 
gegevens over de top-inkomens (de top 5% groep en de cate
gorieen tussen de 80ste en 90ste, tussen de 8lste en de 95ste 
en tussen 9lste en 95ste percentiel positie) en tenslotte 
gecompleteerd met een serie quintiel-ratio•s,welke de ver
houding van de top-tot de bodem-inkomens tot uitdrukking 
brengen. 
Dit complex van data wordt vervolgens in de grafiekenreeks 4.0 
in zijn totaliteit op visuele manier weergegeven. Voor elk van 
de drie genoemde tijdsmomenten geeft een tweetal stroom
diagranunen, zowel afzonderlijk als cumulatief, de evolutie 
van de opgesomde inkomensschijven weer, die men vindt als 
men de verschillende landengroepen in opklinunende volgorde 
van hun per capita inkomen achter elkaar zet. 

Op de diachrone evolutie van dit hele beeld, van 1950 over 
1960 naar 1970, wordt tenslotte ingegaan in de grafieken
reekds 4.1 en de tabellen 4.1 en 4.2 

1) zie Appendix IIB 
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TABELLENREEKS 4.0 PER HOOFD 

De EVOLUTIE VAN DE PERSOONLIJKE INKOMENSVERDELING IN SERIES VAN LANDEN GERANGSCHIKT NAAR OPKLIMMENDE VOLGORDE VAN NATIONAALiNKOME:N 

-
het aandeel der ordinale schijven de top-inkomens geaccumuleerde schijven ratio's in 1964 

A) .:t. 1950 0-'20 21-40 ~ 
dollars aantal 

4i-60 61-80 81-100 81-90 91-95 81-95 96-100 0-20 0-40 0-60 0-80 gemeten landen 

% inko-gem. 
men per 
hoof d 

o- 150 6,5 9,3 12,4 17 ,,2 54,7 12,9 9,6 22,5 32,2 6,5 1:5, 8 28,2 45,3 8,41 97 4 

151- 450 6,3 8,5 12,2 15,3 57,7 10,0 8,6 18,6 39,1 6,3 14,8 27,0 42,3 9,15 232 4 

451- 900 5,0 9,6 15,4 21,2 48,8 14,8 10,1 24,9 23,9 5,0 14,6 30,0 51,2 9,76 663 4 

901-1400 4,8 11,0 16,4 23,1 44,7 15,4 11,3 26,7 18,0 4,8 15,8 32,2 55,3 9,31 1116 5 

1401-2000 3,2 9,6 16,3 24,3 46,6 16,3 10,3 26,5 20,1 3,2 12,8 29,1 53,4 14,56 1561 2 

2000 4,8 11,0 16,7 22,3 45,7 15,4 9,9 15,3 20,4 4,8 15,8 32,5 54,3 11,25 2366 1 

B) .:t. 1960 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 81-95 96-100 0-20 0-40 0-60 0-80 ~ gem. inko- aantal 
% men per lartden 

hoofd 

o- 150 6,5 9,2 12,7 19,8 51,8 24,4 27,4 6,5 15,7 28,4 48,2 7,97 90 13 

151- .. 450 3,9 6,6 9,8 15,7 64,0 28,8 35,2 3,9 10,5 20,3 36,0 16,41 245 19 

451- 900 5,5 9,6 14,6 21,7 48,6 25,2 23,4 5,5 15,1 29,7 51,4 8,84 640 9 

901-1400 3,2 9,6 16,0 23,3 47,9 26,6 21,3 3,2 12,8 28,8 52,1 14,96 1305 5 

1401-2000 5,0 10,2 16,6 22,8 45,4 23,6 21,8 5,0 15,2 31,8 54,6 9,08 1593 4 

2001-2500 - - - - - - - - - - - - - -
2501-3000 4,9 12,0 17,6 23,6 42,0 25,2 16,8 4,9 16,9 34,5 58,0 8,57 3012 1 

C) .:t. 1970 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 81-95 96-100 0-20 0-40 0-60 0-80 ~ gem. inko- aantal 
% men per landen 

hoofd 

o- 150 5,7 9,3 12,8 18,9 53,3 25,9 27,4 5,7 15,0 27,8 46,7 9,35 88 6 

151- 450 3,9 7,2 11,9 19,3 57,8 26,8 31,0 3,9 11,l 23,0 42,3 14,82 240 15 

451- 900 4,0 8,7 12,6 18,l 56,6 26,7 29,9 4,0 12,7 25,3 43,4 14,15 664 7 

901-1400 - - - - 33,5 - - - - - - - 1044 1 

1401-2000 5,8 11, 5 16,9 22,5 43,3 27,2 16,l 5,8 17,3 34,2 56,7 7,46 1580 4 

2001-2500 3,8 11,0 16,9 24,3 44,0 29,6 14,4 3,8 14,8 31,7 56,0 11,58 2078 5 

2501...;3000 5,5 10,0 17,8 24,9 41,8 27,4 14,4 5,5 15,5 33,3 58,2 7,60 2571 2 

3001 5,5 11,9 17,4 23,7 41,5 27,0 14,S 5,5 17,4 34,8 58,5 7,54 3938 1 

Bron: Data gecompUeerd uit Tabellenreeks Apf<lndcx.. Jt ~, -· 
~ 
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Tl\BELJ~ENREEKS4.1: EEN VF.RGELIJI<END ov1m:nc1IT Vl\N DE ~;nJCllRONE vr:rUJEL".rNGEN VOOR 

! 
; 

'{)J.:; TOP 

DATA 

5% 

1950 

1960 

1970 

-·-------------··--- ... ·- --
(32,2) 1950 

A (21I4) 1960 

(2 7 t 4) 1970 

----
ti 1950 

1960 
~,..., 

(J2,2) 1970 

., 

DE 81-95% GROEP 

1950 

j)A'fA 1960 

1970 
--. 

1950 

l' 1960 

~ 
1970 

1950 

1960 

1970 
-·--

DE JAREN 1950, 1960 EN 1970. (De oon>pronl~elijke dnta ge
indicecrd aRn diverse uitgangspuntcn). 

1\ ·- ELKE LIJN G.t::HEI.A'l.'EEHD l\l\N EIGEl~ lll 'J'GANGSPUN'l' 

D - GERELATEERD 1\AN UI'l'SGANGSPUN'l' 1950 

--
o- 151- 451- 901- 1401- 2501 

150 450 900 1400 2500 > 
- - -- --- -- --- -

32,2 39,1 23,9 18,0 20,1 -
27,4 35,2 23,4 21,3 21,8 16,8 

27,4 31,0 29,9 - 15,3 14,5 

·-

- - .. ··--=:. 

100 121 74 56 62 -
100 128 85 77 80 61 

100 113 109 - 56 53 
-

100 121 74 56 62 -
85 109 73 66 68 52 

85 96 93 - 48 45 

-

22,5 18,6 24,9 26,7 26~ -
24,4 28,8 25,2 26,6 23,6 

I 
25,2 

25,9 26,8 26,7 - 28,4 27,2 
-

100 83 111 119 117 -
100 118 103 109 97 103 

100 103 103 - 110 105 
-

100 83 111 119 117 -
108 128 112 118 105 112 

115 119 119 - 126 121 
- " - _i 

r,, 
I 

r 
r. 
r 
~-~ 

,\ 

i 
' 

' ~ 
" , .. 

' ' 

I 
: t 

i l 
'' 

\ '. 
1-

1 

i 
~ l -
I 

! 
I 

~
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Dr·; TOl' 20% 

-
I 

.. 

o- 151- 451- 90.1-
150 I 450 900 1400 

-· 

1950 54,7 57,7 48,8 44,7 

DATA 1960 51,8 
64,0 l 48,6 47,9 

1970 53,3 57,8 56,6 --- -·· = ~~~ --r- 105 1950 89 82 

A 1960 100 124 94 92 -
1970 100 108 106 -.. 

·-
1950 100 105 89 82 

B 1960 95 117 89 88 -
1970 97 106 103 -

• 
~E'r TWEEDE QUINTIEL (61-80%) BOVENSTE MIDDENGROEP 

·--_.. 
1950 17,2 15,3 21,2 23,1 

DATA 1960 19,8 15,7 21,7 23,3 

1970 ~8,9 19,3 18,1 -
-· - --

1950 100 89 123 134 

A 1960 100 79 llO ll8 -
1970 100 102 96 -

1950 100 89 123 134 

B 1960 115 91 126 135 -
1970 110 ll2 105 -

......._,, :T DERDE QUINTIEL (41-60%) CENTRALE MIDDENGROEP 

.._,, 1950 12,4 12,2 15,4 16,4 

DA.TA 1960 12,7 9,8 14,6 16 ,o 

1970 12,8 ll,9 12,6 - I ~- ... -- r------ -· -== i-. ..._._:.....__ -
1950 100 98 124 132 

A 1960 100 77 ll5 126 -
1970 100 93 98 -

._.__. --- "'-----····-

1950 100 98 124 132 

D 1960 102 79 118 129 j ·-
1970 103 9G 102 -

j - - -- -

1401·· 2501 
2500 > 

-· 

46,6 -
45,4 42,0 

42,9 41,5 

85 -
88 81 

80 78 

85 -
83 77' 

78 76 

24,3 -
22,8 23,6 

23,4 24,3 
. 

141 -
ll5 119 

124 129 

141 -
133 137 

138 141 

16,3 -
16,6 17, 6 

16,9 17 ,6 
- . ---- -·-
131 -
131 139 

132 138 
·- -- ---· ·-

131 -
134 142 

140 
- j 

142 
l 

• 

'· 

: . 

i: 
I 

' 

~-· 
) 

i 
I. 

f; 
I .. 
I : 
r 
! •" 
I 
I ; 

I ' 

I:.· 
i 

'· 
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Vervolg Tabellenreeks 4.1 

.HET VIERDE QUIN'l'IEL 

o- 151- 451-· 
150 450 900 

1950 9,3 8,5 9,3 

DATA 1960 9,2 6,6 9,6 

1970 9,3 7,2 8,7 

-- ··-

1950 100 91 100 

A 1960 100 72 104 -
1970 100 77 94 

1950 100 91 100 

B 1960 99 71 103 

1970 100 77 94 

HET VIJFDE QUINTIEL 
~-

1950 6,5 6,3 5,0 

DATA 1960 6,5 3,9 5,5 

1970 5,7 3,9 4 ,o 

=- -
1950 100 97 77 

A 1960 100 60 85 -
1970 100 68 70 

----
1950 100 97 77 

B 1960 100 60 85 -., 

1970 88 60 62 
rr·' ,,. 

Data: Tabcllenreeks 5 

I ·-
901- 1401-

1400 2500 
-

11,0 9,6 

9,6 10,2 

- 11,3 
- - ·- -· ·- ·-·--~--

118 103 

104 111 

- 122 

118 103 

103 110 

- 122 

4,8 3,2 

3,2 5 ,o 
- 4,8 

----
74 49 

49 77 

- 84 

74 49 

49 77 

- 74 

·-
2501 
> 

-

-
12,0 

11,0 
--· ···-····--· 

-
130 

118 

-
129 

118 

-
4,9 

5,5 

·-
-

75 

96 

-
75 

85 
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Grafiekenreeks 4 .1 · 
DE EVOLUTIE VAN DE DIVERSE INKOMENSAANDELEN BIJ STIJGEND WELVAARSPEIL 
IN SERIES VAN LANDEN OP DE TIJDSTIPPEN 1950, 1960 EN 1970 

()f: 1'01.' 'i\ 

!j:i 

3
, . 
• > 

. 30 

20 

75 300 675 1150 1950 2500) 

DE TOP 10% 

40 

35 

67!; 1150 1950 2500) 

\
;: !· :11 .. : ·!· i.' ,, ' 

1
. I 11 '. I ! : . I • ,. ; ,, , ! : 

' • ... • ' I I • ' ' • • , • ..(\.. 1:.-- .(,,. ..,.(- -:.-+-· ... ,..,. ~· .,, ..... L ' • ,~ >'; .... f• ,_ ..... ·t .. ' ' 
'\. • '• I . .;' 'l-,.:· "'i<' 1-"" ~ ·• ,.,. ,,.,,. ... 6,.,1' ...... 

-~:,.;l~{/,··-,) '{,, ,,~··*··~::•f.\,/r~;,;,.1>-(• i.·>••" • i-.~!+•+-+++•••+••* ' : ,_,,_., 
"'e \ -:-·, I - • • - - - -.. .;to... - - n - -·-:.· ........ ..-.: - - -- - ....... . 

\ 

·-4 I • • • , ·• • • ••• I' ,. ,,_ ' j ' ••• , •••• e A 

I I ~ i' : ' ' 
!Ill.. J'': II I . : i. •.,.., ;.•" · 11 II i 
I • .,,'/# , ! • I .. 

. ,,., J<Y) 
I'' 

.. ··> 



Vervolg Grafiekenreeks 4.1 

60 

50 

45 

40 
75 300 675 1150 

HET T\~EEDE QUINTJ.EL (61 ·· 807.) 

I 

25 .1 

.. L 

./ 
.. 

20 

l5 

75 300 675 1150 

HT;"I' DEP.DE C!l.lINnF:L ( 41 - 60%) 

15 

10 

75 300 675 1150 

HE:T 1/li~f<.DE (rJr.tiTU:L (21 .. 40'•i 
14 

12 

10 

II 

G 

75 3•.)0 67S l l 5(1 

lfliT OIH 1 Lll~-:'IT. QPJ:;Tr;:::r, ( 1 21J'll 

9 

31)c; I ! ,. , ~ 

51 

1950 250 C'> 

...... , ... •-[· 
I ' .. I 

·'.· :-.----r --- -- i 

19SO 2500.> 

I 
I ... -.., 

i 
! 

1 ~) '.jQ 2!JOJ) 

25 

20 

15 

20 

15 

10 

! 4 

12 

lC 

B 

b 

') 

., 

' ·--~-,. 



vervolg Grafiekenreeks 4.1 52 

(INDEX 100 ~ \·:CS'rERSE STAR'£Pt1SITIE) 

DE ONDERS'l'E ~:T.DDENLAAG 

HET LJl.AGSTE QUINTIEL 
I I I 

L11~~~:'1·~~'.:-:--: 1' ; i + -+_;·j -: -1 ~ ·1-~--+ -1-· ' ' -+ ]' .-· J c ~-+ - ! I .i _: -1' ~ I- I- 1---1·- -i -1 ' 
_;:;H+-;:..+, --~---L--:.-r-:.,.,--'-+-:'-- ·--..;.-i-"-- -- -~--:--1--:.-· .·--i- _ _,_J __ f--~ ... !-- .-t--J-.,.-,-+-1-·1 .. .:.. .. ,_Lj--•--i-
J.Li~; ___ j y .. -1 : ... ! :j-:~L; __ ,_, _tl __ ;___L_, I '1 H·-~--! ... , --1- l.! ... '1-'. :-11- '-i- I -l-i-·---1 l t·-1' ! ___ 
· •"---1. ·' I r fT "?:" I I I ' · I I 1 , I 1 

• • 1 I I I I 1 r ' , 

. ;;~~--:1'1"--:1-• -- -: -'--i--1 1 ·01-~! r:··:-·~j ['- --r1-o--- ,- ·;-T ·:-+-· 7-t1-, ; l' ·1 ·11 l j---! -1-·-:- -~'----~·1·-~-- I ~- r ·;:-1yj- i ... :- "x...i' j "-·:-;-7 -i- ,+-:-i-+)-- t~--.. --;-: ! ; _, :"'-l I I ,--:·-j· :--1; -1,-~ .. , ' 
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' ;..i ·~ ;--'·1 t'i<.,,i ·~1 "."'- rj-:--1-·-r 1---- f 1·1--·1=:1-·: --1 "-1-· J----;-ll-~-i-;-·-1-:---·1-·[-i~-:-: · 
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TABEL4~1DE EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PROPORTIES (BEREKEND OVER DE HELE VARIATIEBREEDTE VAN HET PER CAPITA 

INKOMEN)vooR DE DIVERSE INKOMENSSCHIJVEN VAN DE TOESTAND IN 1950 OVER DIE IN 1960 NAAR 

DE SITUATIE IN 1970 

Inkomensgroepen de properties 
voor: 

1950 1960 1970 

de top 5% I 25,6 24,3 21,1 
I 

de 81-95%-groep I 24,1 25,6 27,2 
I 

het hoogste ' 

quintiel 49,7 49,9 48,3 

het tweede 
quintiel 20,5 21,1 21,7 

het derde 
quintiel 14,8 14,5 15,2 

het vierde 
quintiel 9,8 9,5 9,9 

het laagste 
quintiel 5,1 4,8 4,9 

Bron: Data berekend uit Tabellenreeks 4.0 

het verschil het verschil 
1950-1960 1960-1970 

- 1,3 - 3,2 

+ 1,5 + 1,6 

+ 0,2 - 1,6 

+ 0,6 + 0,6 

- 0,3 + 0,7 

- 0,3 + o,4 

- 0,3 + O, l 

het verschil 
1950-1970 

- 4,5 

+ 3,1 

- 1,4 

+ 1,2 

+ 0,4 

+ 0,1 

- 0,2 

01 
w 
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De eerstgenoemde hiervan brengt in detail de historische bij
stelling in beeld van het inkomenspatroon, dat voor elk van 
de verschillende quintielen inkomenstrekkers in 1950, 1960 
en 1970 kon worden getekend. De twee laatste laten meer in 
het algemeen zien of de lijnen in kwestie gemiddeld genomen 
in de tijd hetzij omhoog of omlaag zijn verschoven. 

Als we ons vervolgens wagen aan een voorzichtige interpreta
tie van dit ingewikkelde cijfer- en lijnenspel, moeten we, 
om te beginnen nogmaals met ~e groo_~s~-~-9_<1._~_!~j-~~- na.d:r:_~ wij
zen op de reedhn- noofdsttik--:i: ,A, 1 gesignaleerde foutenmarges 
en tekortkomingen in di t inateriaal. · · 

Hieraan kan men in ·'ai t Speciale verband nog minstens de vol-
gende toevoegen: 
- De eerste is, dat onze landensteekproef voor 1950 aanmerke

lijk kleiner is en qua inhoud vooral voor deopkomende ont
wikkelingslanden nog wat minder betrouwbaar is

1
dan die voor 

1960. Deze laatste staat trouwens op haar beurt in een 
soortgelijke relatie tot die van 1970. 
Hier komt bovendien bij, dat de proportie armere landen op 
de twee latere tijdstippen veel groter is dan in 1950. De 
meeste hiervan waren toen nog koloniale aanhangsels van 
Europese, moederlanden, waarover niet afzonderlijk gerap
porteerd werd. De eerste steekproef bevat derhalve ontegen
zeggelijk een stuk systematische bias ten voordele van de 
situatie, zoals men deze in de meer ontwikkelde delen van 
de wereld pleegt aan te treffen. We vergelijken derhalve 
weliswaar hetzelfde universum op de genoemde drie tijd
stippen, maar de steekproeven, welke dat moeten weergeven, 
bezitten niet dezelfde graad van representativiteit. Men 
kan derhalve stellen, dat de verschillen, welke wij in de 
verdelingspatronen aan het begin, in het midden en op het 
eind van de periode tegenkomen, op zijn 
minst voor een deel tot gebreken in de twee eerdere steek
proeven kunnen worden herleid, welke in de laatste geelimi
neerd zijn. Of en zo ja, in hoeverre dit het geval is, 
weten wij niet. "For all practical purposes" doen wij in 
het navolgende echter alsof de drie sets van gegevens een 
getrouw beeld van het universum in de desbetreffende jaar
tallen geven. 

- Het tweede duidelijke gebrek is, dat de hier opgevoerde ge
gevens in feite alleen slaan op het sub-universum van 11 ka
pitalistische landen'! Hoe de si tuatie in de communistische 
staten ligt, en hoe de invoering van dit systeem op het 
beschreven patroon interfereert, komt hier niet ter sprake. 
We komen er echter in hoofdstuk IV nader en gedetailleerd 
op terug. 

- En tenslotte nemen we door het weergeven van het verloop 
van de inkomensporties in de internationale cross-section 
van arm naar rijk minstens impliciet aan, dat deze synchro
ne verdeling op systematische manier een beeld te zien 
geeft, dat inzicht verschaft in het onder kapitalistische 
productieomstandigheden min of meer algemeen geldende ont
wikkelingspatroon van de inkomensverdeling en -ceteris pa
ribus- derhalve ook diachroon op de betreffende landen van 
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toepassing is. oat dit methodologisch een gewaagde hypo
these is, geven wij zonder meer toe. 

We menen echter bij het werken met synchrone verdelingen in 
goed gezelschap te verkeren en,bopen in het navolgende 

· met grote stelligheid te kunnen aantonen, dat,in een 
kapitalistische productiecontekst,de overeenkomsten tussen 
het synchrone en het diachrone lijnenstelsel toch wel z6 
groot zijn~dat ze niet meer aan toeval,maar aan het bestaan 
van eenzelfde onderliggend~. ontwikkelingspatroon moeten 
worden toegeschreven. 

Dit gezeg·d-zTjride·;- hierriu ·bet 1:i"ee1d van -de synchrone situa
~ zeals dat op ons overkomt. 
Het · eerste. dat oPyalt, is dan dat het lij-enspel in de grafie
kenreeksen 4.1 en 4 .·2 hetzij een n-vormig, hetzij een v-vormig 
verloop te zien geeft. Het eerste patroon is klaarbiijkeliJk 
van toepassing op de variatie in de inkomenscurven van zowel 
de 5 ~n de 20% toplagen, het tweede duidelijk op de boven
ste middengroepen en -zij het in afnemende mate- toch ook 
nog op alle daar onder liggende strata. 

Waar precies de grens liqt tussen dit typisch verschillen
de patroon voor de rijken en de grote massa van de bevol
king, is uit ons materiaal ~iet helemaal duidelijk. Zo op 
het eerste gezicht is dit de ~cheiding tussen de 20% hoog
ste inkomenstrekkers en de rest. 

Verdeelt men echter dit hoogste quintiel in de 5% top-inko
mens en de daarop volgende 15%, dan leveren deze laatsten 
een overgangsbeeld op, dat bij elk van de drie waarnemingen 
(1950, 1960 en 1970) verschilt en nu eens overwegend op dat 
vart de ~ne, dan weer op dat van de andere hoofdgroep lijkt. 
Voegt men echter beide categorieen bij elkaar,dan domineren 
de eigenschappen van de 5% top-groep z6, dat het quintiel 
als geheel•hoewel op enigszins afgezwakte manier -toch gros
so modo hetzelfde verloop te zien geeft. 

1 De top 5% 

Het aandeel van top 5% verloopt volgens een duidelijk en 
voor de drie opeenvolgende tijdstippen in wezen gelijksoor
tig patroon. 

Naargelang het gemiddelde inkomen per hoofd van de onder
zochte landen van 75 naar 300 dollar stijgt, schiet ook de 
proportie voor de ''top-dogs" ui t de totaalkoek omhoog. (In 
1950 van 32 naar 39%, in 1960 van 27 naar 35 en in 1970 van 
27 naar 31%) • Daarna begint voor deze groep echter een zeer 
consequente dalingstendentielwelke in 1950 en 1960 reeds 
onmiddellijk en zeer radicaa bij het $300,-niveau inzet. 
In 1970 weet de categorie haar vergrote portie nog even te 
handhaven (een aarzelende daling van 31 naar 30%), maar 
bij een gemiddeld inkomenspeil van $675,- neemt ook hier 
het geschetste pa~~oon.LZijn,op de duur kennelijk onafwend
bare,verloop. ~r begint een scherpe daling, welke in 1950 en 
1960 het aandeel in kwestie tussen het 300 en 675 dollar
niveau respectievelijk van 39 naar 24% en van 35 naar 23% 
en in 1970 tussen 675 en 1700 dollar van 30 naar 16% terug 
'drukt .. 
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Het valt onmiddellijk op, dat dit peil nu meteen aan aan
zienlijk 6nder het aanvangsniveau bij 75 dollar hoofdelijk 
inkomen terecht komt. Deze contractie zet zich vervolgens 
een stuk geleidelijker voort~tot in de jaren 1950 en 1960 
een voorlopig dieptepunt bereikt wordt bij het per capita 
inkomensniveau van 1150 dollar (resp. 18 en 21%) en in 1970 
bij dat van $2250,- (14%). 

Vanaf deze punten in de beschreven lijnen treedt er in alle
drie de gevallen een soort stabilisatie,of zelfs een moge
lijke neiging tot marginaal herstel in. Voor de jaren 1950 
en 1970 blijkt deze neiging van blijvende aard, maar in 1960 
is ze daarentegen slechts kort van duur. Daar tekent zich 
immers vanaf het 1700 dollarpeil weer een duidelijke voort
zetting van de reeds gesignaleerde contractie af.Deze amputeert 
vanaf d~t punt tot aan het einde van de lijn het aandeel van 
de top-dogs nog eens met 5%en reduceert dit daarmee uiteindelijk 
tot 17%. 

- Vergelijkt men vervolgens de drie opeenvolgende synchrone 
lijnen met elkaar, dan vallen bij alle globale overeenkom
sten toch de volqende verschillen op: 

s hreven li'n vertoont over de drie waarne-

ent e tot a en een ne g ng o a p a 1ng van e e-
reikte top. bit blijkt zowel aan het begin (van 32 naar 27%), 
op het hoogste peil (van 39 naar 31%) en aan het einde van 
de geschetste ontwikkeling (van 20 naar 14,5%). We mogen 
derhalve concluderen,dat de historische ontwikkeling van 
deze synchrone ontwikkelingslijn tussen 1950 en 1970 een 
significante inkrimping van het aandeel van de top 5% inko
menstrekkers impliceert. Naargelang de wereld rijker wordt, 
begint de topgroep met minder, stijgt hij minder hoog en 
komt hij uiteindelijk op een lager peil terecht. (zie Tabel 
t.2., waaruit blijkt,dat deze groep in 1970 maar liefst 4,5% 
minder stijgt dan in 1950. Het leeuwendeel (3,2%) hiervan 
ging verloren in het laatste decennium.) 

Meer concreet bezien blijkt vervolgens,dat de opeenvolgende 
liJnen~wat hun "¥a-i40op betreft, bovendien naar rechts op
schuiven. De stijging van het aandeel is bij elke opeenvol
gende waarneming weliswaar minder, maar het bereikte top
niveau houdt tegelijkertijd telkens langer stand7v66r de~ 

(kennelijk onvermijdelijke)1aling uiteindelijk inzet. En ook 
deze daling verloopt, alhvewel in alledrie de gevallen onge
twijfeld scherp en consequent, kennelijk in 1960 al iets 
minder extreem dan in 1950 en in 1970 weer iets geleidelij
ker dan in 1960. Dit komt erop neer, dat we in het verloop 
van de synchrone lijnen diachroon een ontwikkeling te zien 
krijgen, welke we ideaaltypisch als volgt kunnen weergeven: 
, 

DE TOP 5% EERDER 

-- -- - - LATER 

~ '...-------
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2 De top 20% 

De evolutie van het deel dat aan de top 20% toevalt, ver
toont zowel synchroon, blj de opschuiving langs de per ca
pita inkomenslijn, als diachroon, als men de drie lijnen 
voor 1950, 1960 en 1970 met elkaar vergelijkt,een opmerkens
waardige mate van overeenkomst met het beeld,dat we zojuist 
voor de bovenste 5% inkomenstrekkers hebben geschetst. De 
totaalindruk komt iets minder geprononceerd over, maar in 
wezen gaat het toch duidelijk om dezelfde ontwikkeling. De 
feiten spreken wat dit betreft voor zichzelf: 

We ontmoeten in de aanloopperiode van het industriele ont
wikkelingsproces direct al een soortgelijke stijging van het 
betreffende inkomensdeel ). In de 75 tot 300 dollar-
range loopt de proportie voor het hoogste quintiel op van 
ergens tussen de 52 en de 55% tot een hoogte varierend tus
sen 58 en 64%. 

Op de middelste ontwikkelingsniveau's treedt er ook nu.P.erst 
scherp en later wat meer geleidelijk een daling in.beze duikt 
alleen op dezelfde manier als eerder,beschreven 6nder het 
oorspronkelijke uitgangspeil door (tot 43-45%), maar geeft 
daarnaast ook een soortgelijke, zich zelf stabiliserende 
of marginaal nog iets afbrokkelende uitloop te zien. 
(varierend tussen ruwweg 41 en 46%) . 
En tenslotte vinden we in het hier beschreven curvengeheel 
de al gesignaleerde "afplatting" van het hoogst bereikbare 
niveau en de "opschuiving naar rechts" terug, waardoor met 
name de 1970-lijn aan het begin van het economische ontwik
kelingsproces wat minder hard dan voorheen stijgt, maar een
maal op het 300 dollarpeil aangekomen zich op deze hoogte 
langer handhaaft. Bij 675 dollar aangekomen, begint ze aan 
een weliswaar langere en diepere afdaling,dan we voor 1950 
en 1960 constateerden, maar het hele proces verloopt nu ook 
langzamer en meer geleidelijk over een bredere range van 
opeenvolgende per capita inkomensniveau's. 

Het enig werkelijk grote tendentieverschil ontmoeten W1J bij 
het eerste gedeelte van de 1950-lijn. Op basis van het be
schreven patroon voor het top semi-deciel hadden we verwacht, 
dat de 1950-piek voor het 300 dollarpeil hoger moest liggen 
en daarna eerder en scherper afgebroken moest worden,dan in 
1960 of 1970. Dit bleek echter volgens de verkregen quintiel
gegevens in de practijk niet het geval. 
Wat we in feite te zien krijgen, is een soort omkering in de 
sequentie,waar we tussen het 75 en 300 dollarpeil in 1950 
van 55 naar 58%, in 1960 van 59 naar 64% en in 1970 van 53 
naar 58% gaan. 

Over de hele periode van 1950 naar 1970 genomen, of over het 
laatste decennium zelfs in versterkte mate, is er wel dege
lijk sprake van de genoemde "afplatting", maar deze verloopt 
nu niet meer zo rechtlijnig van het ene waarnemingsjaar naar 
het andere in dezelfde richting. 

Dit verloop van het lijnenspel heeft hier trouwens tot ge
volg, dat ook de algemene gemiddelden voor de drie opeenvol
gende curven niet meer zo netje-s onder elkaar komen te lig-
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gen,als bij het bovenste semi-deciel. Volgens de data in 
Tabel4.2stijgt dit gemiddelde immers in de vijftiger jaren 
een ietsje {0,2%), terwijl het tussen 1960 en 1970 met 1,6% 
daalt. Over de hele periode dus een {zeer matige) daling 
van 1,4%. Deze is echter door de golfbeweging aan het be
gin van de lijnen een stuk minder duidelijk en als geheel 
genomen een stuk minder drastischldan de aderlating, welke 
in dezelfde periode op het aandee van de 5% top-dog werd 
toegepast {eerste decennium - 1,3%~ tweede - 3,2%~ totaal 
- 4,5%). 
De onderstaande tekening geeft "ideaaltypisch" het ontwik
kelingsproces weer, dat de inkomenslijnen van de bovenste 
quintielgroep historisch tussen 1950 en 1970 te zien gaven. 

DE TOP 20% 

""'""··--' ... · ...... 

----1950 

----- 1960 
............... 1970 

-~---:--~~-.~~~~~~----
~-----·~ -- - - ~-----

.. "1.,,••&0b ... ria.. ....... ~t .. , ... ... ..,. 

De portie van de middenstrata 
Kijken we vervolgens naar het aandeel van de middengroepen, 
d.w.z. de quintielen tussen de 20 en de 80%, dan blijkt al 
spoedig~dat deze drie rosso modo eenzelfde basisbeeld te 
zien geven. En we zo ongeveer e omgekeer e van dat van 
de top 5 en 20%. 
- Bij alle drie van de opeenvolgende inkomensschijven daalt 

de verkregen portie eerst behoorlijk, herstelt zich ver
volgens, schiet omhoog tot een niveau aanmerkeliik boven 
het uitgangspunt en varieert tenslotte. Dat Iaats~e· trouwens 
vanaf ruwweg het midden van de per capita inkomens-as, nog 
maar binnen een vrij nauwe marge. 

- Waar in het eerdere verhaal de historische opeenvolging 
van de synchrone lijnen voor 1950, 1960 en 1970 in neer
waartse richting plaatsvond, gaat deze "ontwikkeling van 
de betreffende ontwikkelingslijn" nu over de hele perio
de genomen omhoog. 

- Weliswaar worden we ook hier geconfronteerd met een soort
gelijke "opschuiving naar rechts" van de knik in de lij
nen van 1950, 1960 en 1970 en neiging tot afplatting daar
van in de latere jaren en op hogere inkomensniveau's, 
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maar dat gebeurt in tegengestelde richting van het beschre
vene voor de topgroepen. (omhoog i.p.v. omlaag) 

Zet men de synchrone lijnen voor het begin en het eind van 
de periode onder discussie bij elkaar, dan vertoont voor 
alle drie de 20%-moten van de grote middengroep,de diachrone 
ontwikkeling hiervan ideaaltypisch het volgende beeld: 

DE MIDDENSTRATA 

----------~EERDER 

---__ ... LATER 

Tot zover het algemene, dus ·de onderlinge overeenkomsten 
tussen de drie opeenge'Stapelde schijven uit het middenveld. 
Er zijn echter ook een paar in het oog lopende en voor het 
totale beeld van de inkomensverdeling belangrijke verschil
len: 

Het eerste daarvan is te zoeken in het feit, dat de gesigna
leerde verschijnsels zich met meest nadrukkelijk voordoen 
bi] de bovenste middenlaaI en daarna slechts in duideli]k-af
nemende mate in de centra e en onderste strata. 

Zo is het verlies in de per capita inkomensrange tussen de 
75 en de 300 (voor 1970: 675) dollar en ook de winst,die men 
in de rest van de variatiebreedte binnenhaait, groter voor 
de hogere moten dan voor de lagere. 

Bij het stijgen van het gemiddelde aandeel van de groepen in 
kwestie moeten we erbij vertellen, dat dit alleen duidelijk 
en rechtlijnig voor de "upper-middle" groep1 tussen het 6lste 
en 80ste percentiel,geldt. Deze moot verbetert haar positie 
in de opeenvolgende ~~ee. decennia telkens met 0,6%. 
Voor de andere twee klopt het in veel mindere mate en 
ook pas een stuk later. Tot 1960 gaat hun positie immers nog 
achteruit en ook in het decennium daarna resulteert de be
haalde netto winst in een vooruitgang van niet meer dan res
pectievelijk 0,4 en 0,1%; 

We concluderen derhalve,vooreerst,dat de winst,,welke de top
groepen bij een aanlopend ontwikkelingsproces in een kapita
listische contekst plegen te maken, in eerste aanleg ten na
dele komt van de bovenste middengroep, maar dat ook het grootste 
deel van het verlies,dat ze daarna lijden,in de zakken van de
ze "upper-middles" terecht komt. Bij de centrale en onderste 
moten daalt het inkomen eerst wel en stijgt het tenslotte ook 
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weer, maar telkens minder sterk. 

Wat de onderste groep betreft, geldt tevens dat het uitein
delijk bereikte portie-niveau maar nauwelij~s boven dat aan 
het begin van de lijn uit stijgt. 

Het tweede grote verschilpunt zit hem in het verschijnselt 
dat er niet alleen in de successieve historische lijnen voor 
~~n groep een opschuiving naar rechts plaatsvindt, maar 66k 
en zeer duidelijk,als we het lijnenspel van elk van de hie~ 
besproken categor1een o~der elkaar zetten. 

Heel concreet komt dit neer op twee met elkaar samenhangende 
basistendenties: 

- vooreerst, dat de verslechtering van de relatieve positie 
van de lagere groepen zich over een telkens bredere range 
van het per capita inkomen afspeelt en daarna ook een tel
kens minder spectaculair herstel intreedt; 

- en vervolgens, dat de bovenmoot aan het einde van de ont
wikkelingslijn (ruwweg boven het 1500 dollarpunt) , net als 
de 5% en de 20% topgroepen al veel eerder deden, een nei
ging tot dalen begint te vertonen, terwijl de andere twee 
tot op het laatst toe nog consequent (zij het voor de on
derste groep in mindere mate) omhoog gaan. 

We concluderen, dat de onderste middengroepen er langer over 
blijken te doen voor ze in een kapitalistisch groeiproces 
inkomensvruchten van deze ontwikkeling gaan trekken en dat 
de latere groei van hun aandeel, ofschoon in consequente 
vorm omhoog, toch telkens minder spectaculair verloopt, dan 
dat voor de zich hoger in het stratif icatiesysteem bevinden
de lagen het geval was. 

4 -De 20% onderlaag 

Uitgedrukt in percenten van de totaal te verdelen koek hebben 
we hier in het kapitalistische ontwikkelingsproces, zeals dat 
empirisch uit de synchrone.lijnen voor 1950, 1960 en 1970 naar 
voren komt, te doen met een groep die over de hele linie het ge-
lag mee kan betalen. . 
Het aandeel van deze "underdogs" daalt in elk van de genoem-:
de observatiejaren, naar gelang het hoofdelijk inkomen stijgt, 
tot ver beneden de uitgangspositie en bereikt zelfs in de 
rijkste landen niet meer het niveau, dat ze bij de start in
namen (beginpeir-5;7 tot 6,5%); diepste daling tussen 3,2 en 
3,8%; uiteindelijk niveau tussen 4,8 en 5,5%). 

Het voor de erboven liggende strata beschreven indeukingspro
ces wordt hier dus herhaald,maar zet zich tegelijk n6g langer, 
d.w.z. tot op hogere per capita inkomensniveau's, door (tus
sen $1150,- en $2250,-). En waar uiteindelijk zelfs de "lower
middle class" ook nog percentueel van de ontwikkeling gaat 
profiteren, daar zien we,dat de totale koek (ender kapitalis
tische productievoorwaarae)in de toekomst kennelijk n6g een 
stuk groter moet worden, voordat voor deze onderlaag ook een 
relatief groter stuk van de ruif wordt vrijgemaakt. 
Vergelijken we nu de opeenvolgende lijnen voor 1950, 1960 en 
1970, dan blijkt dat aan het begin van de ontwikkelingscur
ves de proportie,van de minst verdienenden in de tijd wordt 
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omlaag geperst (van 6,5 tot 5,7%) 

In het midden zien we een ietwat onregelmatig verloop, waar
ui t echter bij nader inzien blijkt, dat in de loop van de 
tijd (d.w.z. van 1950 tot 1970 en van 1960 tot 1970) de be
schreven daling steeds eerder, dus op een lager per capita 
inkomensniveau, haar diepste punt bereikt (1950 op 1700 
dollar, 1960 op 1150 en 1970 op 2250). Deze trog ligt 
in 1970 aanmerkelijk minder diep, dan in 1960 of 1950 (3,8 
tegen 3,2%). 

Ofschoon de hierna in opwaartse richting volgende beweging 
in 1970 over een veel bredere range van per capita inkomens
niveaux plaatsvindt dan op de twee eerdere tijdstippen, 
klimt de lijn duidelijk minder stijl. Ze bereikt aan het einde 
van de rit echter een hoger peil. 

Het gemiddelde van de hele lijn daalde tenslotte in het 
eerste decenn±um van 5,1 naar 4,8% en steeg daarna tot 1970 
weer iets naar 4,9%. Per saldo dus nog lager dan in 1950 
(zie Tabel 4.2 en Grafiek 7) 

Of schoon derhalve zowel synchroon als diachroon tekenen aan
wezig zijn, welke op een uiteindelijke verbetering van de 
relatieve positie van deze groep wijzen, blijft onze con
clusie,dat we hier nog steeds en in alle duidelijkheid met 
een achtergeb1even en achterbli)vende groep te doen hebben. 

Het schematisch verlopende beeld van de betreffende lijnen 
ziet er als volgt uit: 

HET BODEMQUINTIEL .._~--~~EERDERE LIJN 

--- - - LATERE LIJN 

--

5 -Het overgangspatroon van de 15% sub-top 

Zoals we al hebben opgemerkt, vormt het hoogste inkomens
quintiel,.als het erop aankomt, geen homogene groep. De on- ' 
derste 15% ervan vertonen met hun curven nu eens het beeld 
van de hoogste top, dan weer dat van de eronder liggende 
lagen. 

Kijken we naar de lijn voor 1950, dan komt er duidelijk een 
v-curve tevoorschijn. Het aandeel van de groep in kwestie 
daalt van 23 naar 19%, stijgt tot 27 en daalt vervolgens 
weer geleidelijk tot 25%. Dit is in essentie hetzelfde pa
troon als dat van de bovenste middenlaag (tussen het 60ste 
en het 80ste percentiel) . 
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In 1960 en 1970 is het patroon echter omgedraaid en lezen 
we zonder moeite de letter n in het verloop van de curve. 
De gelijkenis met de topgroep wordt trouwens nog treffenderJ 
als we constaterenJdat hier tussen 1960 en 1970 de top van 
de verkregen proportie naar een hoger per capita inkomens
niveau verschoven wordt. Verschillen zijn echter, dat deze 
top op het latere tijdstip niet lager, maar hoger komt te 
liggen (1950: 26,7%; 1960: 28,8%; 1970: 29,6%) en dat de 
lijn in haar hele verdere verloop een aanzienlijk stuk 
BOVEN het oorspronkelijke uitgangspunt blijft. Met andere 
woorden, naar gelang het per capita inkomen van een land 
stijgt, komt men ongeacht dev-of de n-vorm van de inkomens
lijn uiteindelijk op een hoger niveau~dan dat waar men van
uit ging. In 1950 herstelde men zijn positie na de inzinking 
rond het 300 dollarpeil weer snel en in de twee daaropvol
gende waarnemingen is er na de n-top weliswaar sprake van 
afnemende meer-opbrengsten, maar de nadruk ligt toch nog 
altijd op dit meer. 

In diachroon opzicht komt hier vervolgens nog een in onze 
ogen belangrijke,constatering bij. J 

Sarnen met de bovenste schijf uit de middengroepen is dit de 
enige laag)die van 1950 over 1960 naar 1970 gemiddeld geno
men een steeds hogere proportie in de wacht sleept. Waar 
echter de winst voor de upper-middles voor beide decennia 
gelijk blijf bij een scharnele 0,6%, daar steeg deze sub-top 
tussen 1950 en 1960 1,5% en in de daaropvolgende 10 jaar 
zelfs 1,6%. 

Een en ander betekent dat we hier zowel synchroon als dia
chroon te maken hebben met de grote winnaar in het verde- ' 
lingsproces van de nationale ontwikkelingskoek. Dit tenm!n
ste tot nu toe en binnen de kapitalistische wereld. Het is 
mogelijk, dat in de toekomst de genoemde meer-opbrengsten 
net als bij de topgroep bij n6g hogere hoofdelijke inkomens
niveau' s dan we nu kennen uiteindelijk in verliezen gaan 
resulteren, maar of en wanneer dit gebeurt, blijft voorlo
pig onzeker. 

DE 15% SUB-TOP 

----,1950 
====.1960 
.............. 1970 
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DE VERGELIJKING DIACHROON-SYNCHROON 
of 

COMPARATIEF OVERZICHT OVER HET HELE DATA-MATERIAAL 
Als opmerking vooraf dienen we te vermelden dat de nu volgende 
globaal comparatieve beschouwing van het hele diachrone en 
synchrone materiaal bemoeilijkt wordt door een lastige onvol
komenheid van onze data. 

We beschikken immers voor alle hier opgevoerde reeksen van ge
gevens niet consistent over de mogelijkheid,deze in precies 
evenveel intervallen of inkomensschijven onder te verdelen. 
Met name blijkt ons-historische materiaal een stuk meer gede
tailleerd te zijn dan dat uit de cross-sections. 

Bij deze laatste heeft de gehanteerde verdeling steeds vijf 
quintiel-intervallen, terwijl binnen het top-quintiel ook nog 
de data voor de top 5% en de groep tussen het 8le en 95e per
centiel aan bod komen. 

In de tijdreeksen wordt dit beeld aan de bovenkant van de ver
deling echter nog verder met data voor de top 1 en de top 10%,. 
alsmede voor de groepen tussen het 96e en 99e en het 9le en 
95e percentiel gecompleteerd. Aan de onderkant gaven deze bo
vendien data voor de laagste 10%, waardoor ook het bodem
quintiel nog in twee decielgroepen kon worden opgesplitst. 

Dit manco had vanzelfsprekend tot gevolg,dat het gediffe-
rentieerde beeld,dat we in de diachrone reeksen voor de beide 
uiteinden van de verdeling gaven, niet naar de synchrone kan 
worden doorgetrokken. 

1. Algemene Kenmerken 

= De eerste en meest opvallende karakteristiek van ons curven
geheel is wel, dat de lijnen, die bij een bepaalde inkomensca
tegorie horen, zowel door dejtijd heen als bij wijze van cross
section veel meer gelijkenis, dan werkelijk verschil te zien 
geven. 

Dit geldt zowel voor de hoogse waarop de diverse inkomensdelen 
zich bewegen alsook voor de vorm welke de desbetref fende cur-
ven plegen aan te nemen. · 
Deze gelijkenis wordt vanaf een per capita inkomensniveau van 
omstreeks 800 dollar meer geprononceerd.naargelang de gemiddel
de welvaart toeneemt. Daarv66r-en dan speciaal tijdens de ont
wikkelingsfase tussen de 150 en 650 dollar per hoofd is er 
echter duidelijk meer variatie. 

- -

= Zeer opinerkelijk_is daar~ij, .da~ de gemidd~lde ~iachrone.lijn 
niet alleen de Westers-~ap1tal1st1sche gesch1eden1s weerspiegelt, 
maar ook verrassend goed in het synchrone beeld, dat de drie 
cross-sections voor 1950, 1960 en 1970 opleveren, blijkt te 
passen. 
Als het al zo moge zijn, dat de diverse historische en synchrone 
lijnen op een aantal punten van elkaar afwijken, dan blijken deze 
deviaties toch niet z6 groot of opvallen<l, dat deze algemene 
basiscurve, qua hoogte of verloo,P, onherkenbaar wordt. 
De diachrone lijn zou statistisch gesproken best als de grond
lijn kunnen worden beschouwd, waaromheen de andere curven als 
toevallige steekproefvariaties qeqroepeerd liggen. 
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·rADELLENREEKS 5. ():;OMPAill\'l'IEP OVERZ ICl!T OVER IIET Gt::JlEJ,g im:·1·on1sc11E EU 
IN'l'ERNJ\'J.' IONAAL VEHGELI,JKENDE Dl\'l'A-MATEH.lAAL 

DATA REEKS 0-150 151-450 451-900 901-1400 1401-2500 2 501;. 

DIACHROON > 1914 12 I 19 

DE TOP 1% 1914-1949 L 20.2 I l~.2 l~., 7~7 = 

~·---t---~~--~-----~---__l___..--~-- ' -~~---~~~~~·--

" -~~;;~~:~~ ~;--- ---~;~~ -r--~;~; ·--•---~~+--1----+~-----•--+~-C--
DI AC H ROON >1914 16 20,7' - - i - 1

1 ----- i 
16. 6 10. 7 14. 3 I DE 96 _99 %- 1914-1949 

GROEP 1950-1970 11,9 8,9 I 8, 

,__ ______ -~~~~~~-·-- ~~-------;;~;--.----~;:~--r_--~;:~--T---;;:;---·-~1---~·:;·~~~ 

~- 'HROON 28 ' Ii 1

1 

I 
I 

.,, --- )1914 , 39,7 33,0 27,4 I - -

1914-1949,·. - 1' 36,8 26,9 26,2 ill 23,8 l . -
D~fop 5% 

-~~~~:~?__ ·;a=--·---;;:;-r--;~+-t---;~:~---i-----;~+----1 --~;:~----
! ; -+--·· 

SYNCHROoN· 

1970 27,4 31,0 29,9 - I 15,3 14,5 

1950 32d,2 39,ll23,9 ' 18,0 I 20,1 I -
1960 27,4 35,2 23,4 I 21,3 I 21,8 1' 16,8 

r-D-I_A_C_H_R_OO-N-'l-1 -)-~;, .-1-: 3' 8 T-10' 7 6' 5 I 6 '5-·1· --~-~--~ -
1914-19491 - ~ - 10,9 I 9,6 I 8,1 -

I ~~0~;-9s %- _:::~:::~~I ---=-- ___ ::.:: ______ ::.:~--+---::.:: __ ) ____ .. -~.:~--·--+--=~.:~-----· 

l . tot aal 13 ,_ 8 11 , 3 . 1 1 , l I -~~.:.____.....___.! ~- l J 0, 6 __ 

~=:~~' ~:__:_:_ 9,6 j ~J ___ ·~~--l 11,3 i 10,2 l - -
'1-~:~'i'.'J;;i·r;·~914 41,81 ~-- 39:-;-__ .. ___ 33·.-9-r-·---=------,- _ 

1914-1949 - I - 37,8 35,S I 31,9 J -
DE i'g~ -;~~::~.: .. _ -~~ =--.----~;~: __ } . ::::--1----;;~~-+---;;+--- 1---;~~;----

l ~YNqmoQ_~ --:.5~--, -::-;f · 47. 7~1 •• -r-~-r-----;~.~---r---_---
1
- ·-4=--------·· ---··-:---· .I. - . . ___ J__ ----~ •·•• • ··-·--·-··-• --r·-··-·--·-· ----- - -·- -----· _____ ..._ --·-----··-·- ~- ~-----1-------~--··-···----'---· ... ·-·--·· 

' ' I I D!AefJR(~ :.:~~:,.; "' •• I :::~ :o,:: I ~~:: ! ,,~, = 
1DE-~l:·95%- 1')!>0:· .. I 26,2 24,5 ! 24,6 ! 2:),5 I 2:,,8 

Gl{U1"1' - ~~;~~~------, "";~;··-r---;~~;--·1--·----;~~;--1-···--;~~:;- -T·-·--;·~~;----T--;;~~----
SV.NCPJWON r-------, ---t----·----!---···--1------ -1··· ---------1---------

---·----JI ~ ~ ~ ~ ; ~ : ~ I ~: ~ ~ ~: : ~ I ~ ~ : ; ~ ~ : : ,Ill 7. ~:i ~ 2 

J970 25,9 7.6,8 26,7 - 28,4 27,2 

:::------ --·--·t··-·-- ----··- ·----------~-·--------· -- ···----- ·-··--'··-···- ···----- ---- ··--·- ·-·-········-·- -



VERVOLG Tabel 5.0 

DATAREEKS 

DIACHROON > 1914 

1914-1949 

0-150 

16,2 

-
-

65 

151-450 451-900 

10,6 16 

- 14,5 

- 13,7 

901-1400 1401-2500 2501) 

12,3 - -
14,5 18,3 -
15,6 15,4 16,2 

DE 81-90%- =~~~===~~- ------- --------- --------- t--- --- -- ---------------- ---------~-GROEP totaal 16,2 10,6 14,9 15,5 1512 16,2 
- -

12,9 10,0 14 ,8 19,5 16,3 -SYNCHROON 
1950 

. .-----
DIACHROON 

HET 'l'OP
QUINTIEL 

l-\ .HROON 

h~·roP
QUINTIEL 

). 1914 

1914-1949 

1950) 
1-----------
tot a al 

1950 

1960 

1970 

58 61 

- 55,1 

- 43,9 
-------1----------

58 55,6 

54,7 57,7 

51,8 64,0 

53,3 57,8 

55,5 46,2 - -
52,3 50,3 50,2 -
47,5 46,4 43,2 42,2 

1----------~---------- ------------i"""'---------
52,1 48,8 44,9 42,2 

----r--

48,8 44,7 46,6 -
48,6 47,9 45,4 42,0 

56,6 - 43,6 41,5 
1------4----~---------;------1 - -,--- --,___ ____ --·-·--------+------t·--·--·--- -- ·-----···-----~-----

DIJ>.CH?.OON > 1914 24 17 16 19 - -
DE 61-80%-
GROEP (de 1914-1949 20,4 21,2 21,7 20,6 

I 

bo·!(~nste 1950 > 
midden- ,_ __________ _ _______ ,_ _________ ,_ _________ ,_ __________ --------------------· 
laag) totaal 24 19,3 18,0 21,2 22,9 24,4 

- 23,1 22,2 20,1 ~ 23,1 24,4 

1---------------------r-----·-+--------,- ·-
SY?-lCHROON 

DE 61-80%
GROEP (bo-.J 
ven.s te m .l.1 
DIACEROON 

r '11-60%-

1
. (....._ ... :r (de 

··caJ.e • 

1950 

1960 

1970 

> 1914 

1914-1949 

1950> 
li:._:.:en- >-----------
laag) totaal 

17,2 15,3 

19,8 15,7 

18,9 19,3 
·--·-,... 

8 9,5 

- 10,2 

- 15,3 

21,2 23,1 24,3 -
21,7 23,3 22,8 23,6 

18,1 - 23,4 24,3 

--------,------
11,9 15 -· -
12,0 14,8 14,8 -
17,1 16 17,7 17,6 

--8---------~~~~--~---~~~-~-T- .. ---~~~~--- ----~~~;---------~;~~--

'-·-----------t-------t------;------------·----·-
SYNCHROON 

1950 

1960 

1970 

12,4 

12,7 

12,8 

12,2 

9,8 

11,9 

15,4 

14,6 

12,6 

16,4 

16,0 

16,3 

16,6 

16,9 

17,6 

17,6 ~
E 41-60%·
ROt:P (cen
rale m.l.) 

1~~~--A-C·.-,--~t-~·Q-Q-~-, -1--).-1-9-l-. 4 _____ ,__ __ 6 __ -___ J==-~~-~-;::-~. 8 ·:-5 - i----l ~:-- :::=.:::::~~--------=-::= 

'1 DE 2 l-~OI- 1914-1949 
GROEP (de 
ender~-; te 
rnidden
loil'J) 

1950 > 
----------
tC'taa] 

I ~~'/NCI!HOON j~--1 ,-) ,-:)(~----
! ~~-:. ----~-il·~-~ 

l 
l« .'. -, .,,- 1960 

GROF!' (on-
dE!)"S l (' m.J 19 70 

:.::-_::::-:::.:_-_-__ -_:_I-_-::::=---·-

I 

I 

\, 
' 
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Vervolg Tabel 5.0. 

.. _ i----- ·-
D.r..'l'AHEEI'~~) 0-150 151-450 451-900 901-1'100 1401-2500 25Cl} 

DIJ\C!IROON > 1914 4 5,5 6,8 8,3 - -
DE ONDER- 1914-1949 6,3 4 ,o 5,7 4,8 -- -STE 20% 
(het 1950> - 6,6 4 ,0 4,3 4,7 4,9 
bod em- ---------- ------- ------------------- .... ---------------------- ---------
quintiel) totaal 4 6 ,o 4,1 4,8 4,8 4,9 

·-

SYNCH ROON 1950 6,5 6,3 5,0 4,7 3,2 -----
DE ONDER-

1960 6,5 3,9 5,5 3,2 5,0 4,9 STE 20% 
(bodemqu:int.) 1970 5,7 3,9 4 ,o - 4,8 5,5 

DIACHROON >1914 2 2,5 3,0 3,4 - -
DE ONDER- 1914-1949 - 1,1 2,4 1,4 - -STE 10% 
~het 1950 > - - 1,0 1,3 1,4 1,2 

ldem- ---------- ------- ---------1---------- ---- -----·--- ---------·-·· ... - --------· . 
·:::iel) totaal 2 2,5 I 1,1 1,6 1,4 1,2 

~ ---· -

Bronnen: Zic Tabellen 2 • 0 • en 4. 0 
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TABELLENREEKS 5.1: COMPARATIEf OVERZIC:W<' OVJ.::R !IE'J' HELE DIACIIHONE EN SYNCIIRONE 
DATAMA'l'ElHAAI. GE'.CNDICEERIJ AAN DE WES'l'ERSE STAH'l'POSITIE IN DE 
PERIODE V66R 1914 

BJ.::GINS'l'AND 

DIJ\CHROON 

DE TOP 5% 

SYNCHROON 

DE 'fOP 5% 

DIACHROON 

y,~ To? 10% 

. ( 41 t 8) ......... ./ 

SYNCHROON 

DIACHROON 

DE 81-95%
GROEP 

28 

) 1914 

1914-1949 

1950) 
-----------
totaal 

1950 

1960 

1970 

> 1914 

1914-1949 

1950). 
---~---------

totaal 

1950 

> 1914 

1914-1949 

1950). 

0-150 151-450 451-900 901-1400 

100 142 118 

- 131 96 

__ : ___ l ____ ~~--------~~---
100 120 93 

1150 140 85 

98 126 84 

98 111 120 

100 121 94 

- - 90 

- 95 81 

98 

94 

68 
---------

86 

64 

76 

-

81 

86 

74 

1401-2500 

85 

68 
~-----------

74 

72 

78 

55 

-
76 

67 

2501 > 

58 
i....----------

58 

-
60 

52 

-
-

63 
----------------~---------~---------------------~----------

100 108 89 80 71 63 

98 114 81 70 72 72 

100 60 69 79 - -
- 61 93 85 84 -
- 87 82 82 78 86 

(30) ----------- ------~-----------------------------~----------------------
totaal 100 73 87 82 81 86 

SYNCHROON 

DE 81-95%
GROEP 

1950 

1960 

B70 

75 

81 

86 

62 83 

96 84 

89 89 

--
89 88 -
89 79 84 

- 95 91 

---

:~1--
(30) ·--·--· ·-_-_-·---------i-------+------+------4--

DIACHFOON I > 1914 100 105 96 - -
j 1914-1949 95 90 87 -·'1--, 1!;T TOP

'mTIEL I (58) ,_!--~-~-~-~-~-~-? _____ ----·---~_;_~_-_-!----_--_;_:_>_-_-"" .... _-_-_-_-_;_~_--_-_·-""'-_-_-_-_;_~--~~~:----; ;----- ----;~-----, 
• . I 

SYNCHROON 

BET ·roP
QUIN'rIEL 

1950 

1960 

1970 

94 

89 

92 

9'.J 84 77 80 -

110 84 83 78 72 

100 98 74 72 (58) 
1----·-----+-----+----+-----1------+--···-·--~-------l---------i---------t·---------------...... ----------1------·------·-·-----

DIACHROON -----
DE 61-80%
GHOEP (de 

> 1914 

1914-1949 

bovenste J9SO) 
m:1-ddcnlaay) ----·----·--

totaal 

100 71 67 79 - -

- 85 88 90 86 - i 

- 96 93 81 96 102 I 
-·-----~------·••"- __ ,. _________ --··-------- ------------- --------r~--, 

100 80 75 Ra 95 102 
------------- -·-----·- '--------+------- '----~---·----i-------··-·----1 

SYNCHROON 1950 

lli 
61-80%-

0EP (bo- 1960 

nstc m. l.1 1970 
- ---------,---- ··-·-·-·----------'------· 

! 

) 

1. 

'- r ~ ~".,:. ..... .. 



BEGIN STAND 

DIACHROON 

DE 41-60%-
GROEP (de 
centrale 
middenlaag) 

( 8) 

DIACHROON -----· 
DE 41-60%-
GROEP (cen-· 
trale m.l.) 

(8) 

DIACilROON 

., 21-40%
\':fr tOEP (de 

Jerste 
l'ntiddenlaag) 

( 6) 

SYNCHROON 

DE 21-40%
GROEP (on
derste m. l.l 

- - ( 6) 

DIACHROON 

DE ONDERSTE 
20% (het 
bod em-· 
quintiel 

(4) 

SYNCHROON 

)'.., •; ONDERS'rE 
l ·~ {bodem
Ji'.lt:i.el 

(4) 

> 1914 

1914-1949 

1950> 
-----------
totaal 

1950 

1960 

1970 

> 1914 

1914-1949 

1950) 
1-----------

totaal 

1950 

1960 

1970 

') 1914 

1914-1949 

1950) 

tot a al 

1950 

1960 

1970 

72 

0-150 151-450 451-900 901-1400 1401-2500 2501) 

100 119 149 188 - -

128 150 185 185 -

191 214 200 221 I 220 
I ' ------ ---------- ,_ _________ .,. _________ ··-----------t----------

100 139 200 I 185 209 I 220 

155 

159 

160 

100 

-
-

153 

123 

149 

108 

133 

185 

193 

183 

158 

142 

150 

165 

I 

204 
j 
I 205 

I 220 

208 220 200 

211 

I 
192 - I -
180 167 -
166 182 187 

-----------------~-------------------------------~---------
100 

155 

153 

155 

100 

-
-------
100 

163 

163 

143 

133 

142 

110 

120 

138 

158 

165 

----------
150 

----
158 

9 i$ 

9 f; 

163 

155 

160 

145 

170 

100 

100 
~---------

103 
>--· 

125 

138 

100 

174 

183 

150 

208 

143 

108 ______ .. ____ 
120 

128 

80 

-

I 

178 

177 

170 

188 

-
120 

118 
-----------

120 

80 

125 

120 

187 

200 

183 

-
-

123 
1-----------

123 

-
123 

138 

.--.----.. --~--------------------------·--r------~----
DI/\CHROON ......1 I ·---

DE ONDERSTE _:9 ~:~:949 ~OO ~~: l:~ ~-~~ ;O = 
10% (hct 
bodemdeciel) I 1950) - - 50 65 70 I 60 I 

t---(2-)-----4--~-~-~-:~_1_. ---~~ ~-~o_-~_,T_-_-_-_;_·;_·; ____ --~ -· ss- -------~-r-=~~J---~~-] 

Bron: Tabellenrccks 5.0. 

.. 
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2 Variaties van toepassing op het globale materiaal 

= Bij alle algemene en oppervlakkig beschouwde conformiteit 
zijn er echter ook de nodige verschillen. En wat nog meer 
zegt, er zit systeem in deze verschillen,naargelang de lijnen 
elkaar historisch opvolgen en het niveau van per capita in
komen, waarop ze plegen v66r te komen. 
Er bestaan immers kennelijk twee door het hele diachrone en 
synchrone materiaal naast en op elkaar inwerkende HOOFDTRENDS, 
met name de PER CAPITA INKOMENS, OF ONTWIKKELINGSTREliP en een 
TIJDSFACTOR of PERIODE-TBENp. 
De eerste zorgt ervoor dat het aandeel van de diverse groepen 
op systematische manier verandert,naargelang in een land het 
gemiddelde volksinkomen,de industrialisatiegraad of het be
reikte ontwikkelingspeil stijgt. 
De tweede brengt tot uitdrukking,dat ook de specifieke om
standigheden ,die aan elk tijdperk of periode haar eigen karak
ter verlenen bij de bepaling van de hoogte en het verloop van 
de verschillende inkomenscurven~wel degelijk een rol van be
tekenis meespelen. 

Men zou kunnen stellen, dat de ontwikkelingstrend de algemene 
basisvariabele vormtldie in eerste aanleg voor de hoogte en de 
vorm van de verschil ende curven verantwoordelijk is. 

De tijd-trend interfereert hiermee,doordat hij op den duur 
voor bijstelling, herorientatie of "ontwikke-
ling" van dit ontwikkelingspatroon zorgt. 

a De "ontwikkelin strend" in het verloo van de ortie curven 
voor slagen 

In totaal ontmoetten we 5 als typisch te beschouwen evolutie; 
eatronen, waarmee de dynamiek van de inkomensverdeling bij een 
stijgend welvaartspeil kan worden beschreven en gekarakteri
seerd. 

= Drie van deze typische prof iel-vormen komen we met zeer con
stante regelmaat in alle acht van de door ons behandelde dia
chrone en synchrone lijnenstelsels tegen. Het n-patroon aan de 
top van de verdeling; de v-curve voor de daaronder volqende 
groepen en ge regelmatig dalende lijn voor .de verzamelcatego
rieen van en binnen het hoogste quintie~ 

Daarnaast ontmoeten we -alleen op de diachrone per capita in
komensreeksen en dan nog beperkt tot de centrale en lagere 
middengroepen een soort exponentiele lijn omhoog,met eerst 
stijgende en later dalende meeropbrengsten. 

Het verkregen beeld wordt tenslotte afgerond met de vn-krom
~ )die we zowel bij de eenvoudige tijdreeksen,als bij de 
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synchrone verdelingen voor alle inkomensschijven beneden het 
80ste percentiel blijken tegen te komen. 

= De n-curve (gecompleteerd met een schuin omlaag hangende 
· achterlus) geldt binnen ons data-materiaal altijd en 
overal voor de top een-, top vijf- en de 10%-groepen plus de 
categorie tussen het 95e en 99e percentiel. Daarnaast drukt 
ze een zwaar stempel op het bovenste quintiel als geheel. 
Hierbij vormen alle synchrone en ook de diachrone lijnen uit 
de perioden v66r 1914 en na 1950 een n-kromme. De 
overige drie (d.w.z. de eenvoudige tijdreeks, de diachrone ver
zamellijn en de periode-curve voor de tijd tussen de wereld
oorlogen) vertonen het beeld van de reeds genoemde continu 
schuin omlaag verlopende compromis-lijn,tussen de n-curve aan 
de top en de v-kromme voor de daaropvolgende groepen. 

Verder vinden we aan de bovenkant van de verdeling de n-vorm 
nog incidenteel bij de 91-95%-groep voor de diachrone lijn n! 
1950 en bij de 81-95%-categorie voor de diachrone periode lijn 
1914-1949. 

Al met al is het echter duidelijk,dat dit patroon eerst en voor
al de eigenlijke top, -zeg de bovenste 5%- karakteriseert. Waar 
ook nog · andere groepen, zoals de verzamelcategorieen gevormd 
door het eerste deciel of het bavenste quintiel, deze vorm aan
nemen, komt dat alleen door het uitgesproken overwicht daarbin
nen van de hoogste inkomenstrekkers aan de top. De lagere er 
nog onder vallende categorieen vertonen zelf al een ander pa
troon en de n-vorm voor de combinaties in hun geheel komt een 
stuk minder geprononceerd over,dan bij de groepen helemaal aan 
de spits van de verdeling. 

Heel merkwaardig vormen tenslotte helemaal 6nderaan in de ver
deling ,de onderste 10 en 20%,-maar dan alleen bij de histori~ 
sche reeksen- 66k overwegend ditzelfde n-vormige beeld. We 
vinden het heel duidelijk bij de eenvoudige tijdreeks en ook 
de algemene diachrone lijn bij opklimmend per capita inkomen 
verschijnt in deze gedaante. Bij nader inzien blijkt deze laat
ste echter het verzamelbeeld op te leveren van een stijgings
tendentie in de periode v66r 1914 en over het algemeen een da
ling in de decennia daarna. Omdat het totaalbeeld op deze ma
nier een stuk minder duidelijk overkomt en ook de synchrone 
lijnen voor deze categorieen een afwijkend patroon te zien 
geven, ligt de veronderstelling voor de hand 1dat de n-vormen 
aan de top en die aan de bodem van de verdeling tot verschil
lende universa moeten worden teruggebracht. 

= De v-curve vormt in al onze reeksen, d.w.z. zowel in de ruim
telijke als in de tijdsdoorsnede van onze data

1
het typische 

patroon voor de lagere top- en de hogere middengroepen. Ze 
geldt wat dit betreft in concrete zo goed als altijd en overal 
voor het tweede deciel en het tweede quintiel (van bovenaf ge
rekend) en ook voor de categorie tussen het 8le en 95e per
centiel. Zelfs de onderste helft van het topdeciel wekt over 
het algemeen deze indruk, ofschoon wat minder scherp en consis
tent. 
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Daarnaast en daarenboven komt de v-vorm in het synchrone mate
riaal echter ook naar voren als de enige representatieve curve 
voor alles wat zich ender de absolute top bevindt. We consta
teren hier een voortzetting van het algemene sub-top-patroon 
naar onderen toe, maar dan bij elke volgende inkomensschijf 
met een iets minder diepe inzinking en ook een telkens minder 
spectaculair herstelJnaargelang het per capita inkomen stijgt. 

Voor al deze strata -dat is te zeggen de sub-top overal en al
tijd en alles ender de top in de cross-sections~ tekent zich 
in de loo der ti'd een interessante verschuivin af. Zowel 
bi e drie opeenvolgende diachrone periode-lijnen als bij de 
na elkaar komende synchrone curven~wordt de v-vormige trog aan 
het begin ervan gaandeweg minder opvallend. Dit laatste zelfs 
zo nadrukkelijk en systematisch,dat men zich moet afvragen of 
dit patroon-tlaar waa~ het over de lagere top en hogere midden
groep gaat- niet bezig is om op de langere termijn in de rich
ting van dat voor de absolute top omgebogen te worden. 

= De continue dalingstendentie komt alleen voor waarbinnen een 
verzamelcategorie aan de top de v- en n-vormige curven van de . 
daartoe horende subgroepen elkaar in evenwicht houden. 

In concrete is dit het geval bij:. 
- in de eenvoudige tijdreeksen bij de 10 en 20%-topgroepen; 
- in de diachrone per capita inkomensreeksen voor de top 10% 

in de perioden na 1914 en v66r de top 20% bij de verzamel
lijn en die voor de periode tussen 1914 en 1949. 

Bij de synchrone reeksen doet het verschijnsel zich~voorzover 
we konden nagaan niet voor. 

)--

De exponentiele stijgingslijn voor de centrale en lagere mid
dengroep op de diachrone per capita inkomenslijnen komt niet 
voor bij de synchrone verdelingen en -interessant- ook niet 
bij de eenvoudige tijdreeks,waarbij we ons materiaal van de
cennium tot decennium kunnen volgen (zie Grafiek 1). 

Dit brengt ons op de veronderstelling\dat we hier (net als bij 
de dalende tendens voor de top 20%) te doen hebben met het re
sultaat van de inwerking, welke de factor tijd als interfere
rende variabele op het "normale" verloop van de curve bij stij
gende inkomensniveaus heeft gehad. 
In de tijdreeks zien we voor alle quintielen behalve het boven
ste eerst een (van bovenaf afnemende) stijging, vervolgens een 
daling en tenslotte (van bovenaf gerekend steeds later en min
der geprononceerd) weer een stijging. 

In de cross-sections is er voor deze categorieen overal sprake 
van een v-patroon. Het l~gt derhalve voor de hand om aan te 
nemen dat in de diachrone lijnen een seculaire stijgingsneiging 
van de betreffende curve het inzetten en voortduren van de v
inzinking heeft gecompenseerd. 

= Tenslotte is er dan nog de zojuist genoemde en reeds eerder 
gedefailleerd beschreven NV-curve voor de onderste 80% in de 
eenvoudige tijdreeks. 
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Ook in deze reeks van kronunen werken kennelijk de factor tijd 
en het verschijnsel van een stijgend per capita inkomen door 
elkaar heen. 

In de tijd bestaat er kennelijk een stijgingsneiging in de pro
porties voor de onderste 4 quintiel-groepen. Deze zorgt ervoor, 
dat de initiele dalingstendens, welke bij een stijgend inkomen 
per hoofd past, overgecompenseerd en dus steeds verder vooruit 
geschoven wordt. Uiteindelijk zet de hoofdtendentie, die van de 
v-curve zich echter door, waarna voor alle groepen en reeksen 
deze laatste als enige typische verschijningsvorm over 
blijft. 

b Qe Periode ti~ Rf· qi 
~nvlbed v e ac or tijd op de ontwikkelingsdynamiek van 

de inkomensverdeling 

= Het blijkt dat de geconstateerde variaties aan het begin van 
de diverse curven (dus tijdens de lagere ontwikkelingsfasen) 
veel groter te zijn dan die aan het einde. Legt men de zeven 
door ons uitgeteken!e lijnen voor elke willekeurige inkomens
groep over elkaar (zoals in Grafiek s.o), dan vormt het geheel 
een soort waaier, daarvan de plooien aan het einde ineen vloeien. 

Deze tendentie zou men kunnen wijten ~an de mogelijkheid,dat de 
statistiek vroeger in het Westen en nu ook nog in vele ontwik
kelingslanden z6 slecht ontwikkeld was, dat we toen en daar met 
een veel grotere foutenmarge moeten rekenen,dan dat voor de 
meer geindustrialiseerde of rijkere landen nu het geval is. 

Zelfs als men een dergelijke situatie voor enige variatie ver
antwoordelijk acht, kan ze echter op geen stukken na het hele 
verkregen beeld verklaren. Men zou in dit geval inuners een puur 
toevallige steekproefvariatie rondom de gemiddelde lijn ver
wachten en dat is juist helemaal niet wat we te zien krijgen. 
Er zit systematiek in de verschuivingen,welke de opeenvolgende 
lijnen in de tijd ten beste geven. 

Het lijkt ons evident, dat de voornaamste oorzaak voor deze sys
tematische opschuivingen aan het begin en ook vo6r de relatieve 
constantie aan het eind; vooral gezocht moet worden bij de ~n-:: 
wer~ln~~~~~ factor tijd op bet ontwikke~ing~~~~90~. We we
ten ondertussen,dat dit patroon ook op het punt van ae inkomens
verdeling van periode tot periode niet onveranderd hetzelfde 
blijft, maar ook in zijn eigen verloop aan ontwikkeling onder
hevig is. 

Het feit,dat de diverse lijnen voor dezelfde categorie inkomens
trekkers na een per capita inkomenspeil van zeg ruwweg de 800 
dollar dichter bij elkaar komen, volgt natuurlijk vooral uit de 
omstandigheid dat vanaf d.<t niveau de factor tijd (met alles wat 
daar aan tijd~eest, internationale handelscontacten, demonstra
tie-effecten, volkerenstratificatie, fase van het kapitalisme, 
stand van de techniek, etc., etc. bij hoort) veel minder de kans 
krijgt om als interfererende variabele de werking van de onaf
hankelijke variabele ontwikkelingspeil te beinvloeden. V66r 1950 
waren er inuners maar hooguit een paar landen die dat peil over
schreden hadden. En in de periode daarna -du§ de tijd waarin voor 
hen allemaal de ontwikkeling naar hogere gemiddelde inkomens-
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sferen plaatsvindt, geldt derhalve, dat de factor tijd voor alle 
dezelfde is: m.a.w. als een min of meer constant gehouden inter
fererende variabele mag worden beschouwd. 

Voor de eerste intervallen bij de diverse lijnen ligt de situatie 
echter heel anders. Bij de diachrone curven gaat het hier om een 
voornamelijk Westerse historie van langer dan 100 jaar met alles 
wat daarbinnen voorviel en bij de synchrone geven deze stukken 
lijn de situatie in de tegenwoordige ontwikkelingslanden weer, 
waar tussen 1950 en 1970 ook nogal het een en ander gebeurde. 
De tijdsf actor speelt hier in beide gevallen w~l een rol en we 
zien dan ook,dat naargelang deze tijd zich van periode naar pe
riode ontrolt,het verloop van de betreffende curven in een be
paalde richting anders wordt. 

Deze tijdtrend werkt verder kennelijk verschillend~ naargelang 
men te doen heeft met de hogere, de midden- of de lagere inkomens
strata. 

In eerste aanleg zorgt hij er blijkbaar voor.dat het algemene 
niveau voor 
de hoogste, maar daarnaast ook voor de allerlaagste inkomensgroe
pen1 gemiddeld genomen en van periode tot periode bezien,OMLAAG 
gedrukt wordt. 

Daarentegen gaan de gemiddelden van de lijnen voor de middengroe
pen zeer duidelijk en gestaag bij elk opeenvolgend waarnemings
tijdstip OMHOOG. 

De d~ling aan de top verloopt in een accellererend tempo, die 
aan de boden: in afnemende mate. ( Zie ''diachroon 11 grafiek 5 en 
11 synchroon" tabel 1). 

De stijging in het midden concentreert zich tot nu toe vooral bij 
de strata op de grens van de top en de middengroepen, maar ver
toont de neiging haar accent naar de direct daaronder liggende 
groepen te verleggen. 

Tevens moet opgemerkt worden, dat -door het v-vormig verloop van 
de curve en de neiging in de tijd om de v-trog naar steeds hogere 
per capita inkomensniveaus te verbreden- in het midden van de 
variatie~breedte (pakweg tussen $ 675,- en $ 1950,-) een soort 
omkering van deze tendens plaatsvindt. 

3. Specificatie van de gevonden tendenzen voor de 

opeenvolgende Inkomenslagen 

Meer gedetailleerd komt er voor de verschillende inkomensstrata 
het volgende beeld te voorschijn: 

a. ~e bovenste top-groepen 

De curven, die het aandeel van de top-groepen (en dan speciaal 
van de bovenste 1, 5 en 10%) aangeven, behouden dwars door ons 
hele materiaal heen, zowel diachroon als synchroon onveranderd 
hun traditionele n-patroon. 
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Bekijkt men de verandering van deze lijnen in de tijd, dan blijkt 
dat ze op de lagere ontwikkelingsniveaus -zeg tot een peil van 
675 dollar oer capita inkomen- in hoogte voortdurend oml~ag gaan 
Verder valt op, dat deze "beweging naar beneden" zich zo goed als 
helemaal afspeelt binnen de mar-
ges, gevormd door de oudste en de jongste diachrone periode-lij
nen. In de geschiedenis van het Westen began men met een grater, 
maar eindigt men met een kleiner aandeel,dan nu in de ontwikke~ 
lingslanden, ofschoon zeals reeds gezegd de portie van de top
dogs ook dlar hard omlaag gaat. 

In het middenstuk van de curven -dus ruwweg tussen de 675 en de 
1950 dollar per capita inkomens- blijven de al genoemde diachro
ne lijnen de grenzen vormen waarbinnen het hele veranderingspro
ces zich afspeelt. 

We zien hier, dat de historische lijnen -zij het iets minder 
sterk dan aan het begin- door de tijd heen blijven dalen. De 
synchrone curven stijgen echter van 1950 over 1960 naar 1970. 
{Wat dit betreft, volgen deze een soortgelijke beweging als de 
v-krommen, gevormd door de onderste sub-groepen uit het bovenste 
quintiel ~de 81-90%, 81-95% en 91-95%-categorieen- op deze ont
wikkelingsniveaus in de meeste reeksen blijken te volgen.) 
Terwijl derhalve krachtens het voorbeeld van de nu geindustria
liseerde landen op dit ontwikkelingspeil het aandeel van de top 
in de tijd zou moeten dalen, stijgt het volgens de cross-sections 
juist in de landen,die in de na-oorlogse periode met succes bezig 
ziin zich aan bet verschijnsel van de onderontwikkeling te ont
worstelen. 

Aan het einde der grafieken blijkt, dat op de hogere niveaus van 
per capita inkomen de oorspronkelijke tendens omlaag weer voor 
de dag komt. Deze is natuurlijk minder spectaculai~~omdat in de
ze regio de lijnen ineen plegen te lopen, maar zicrrtbaar blijft 
hij desalniettemin. 

De volgende tekening geeft in vereenvoudigde vorm het geheel van 
dit complexe bewegingsgeheel in beeld: 

====-- DIACHROON EERDER 
---- DIACHROON LATER 

----==sYNCHROON EERDER 
-- -sYNCHROON LATER 

"' ............. ' ::;:- .::::: • ===--.:=. .:i!!!l~i? 
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b. De v-lijnen aan de sub-top 

Het gaat hier om de dynamiek in de porties van de groepen tussen 
het 61e en 95 percentiel. Deze vormen zoals gezegd overwegend.het 
bekende v-profiel. 

In de tijd doen zich echter een tweetal opmerkenswaardige alge
mene bewegingen voor.: 

het gemiddelde niveau van de curven verschuift meestal in op
waartse richting; 
de v-trog wordt van (diachrone) periode tot periode en ook bij 
elk opeenvolgend (synchroon) observatietijdstip minder gepronon
ceerd. Zoals de curve er recentelijk uitziet, kan men met recht 
twijfelen of men met een zo goed als rechte lijn of zelfs een 
aanzet naar het tegenbeeld van de trog, de n-vorm dus, te doen 
heeft. 

De groepen in kwestie prof iteren op de langere termijn dus naar 
twee kanten tegelijk: de lijnen stijgen en worden in een voor hen 
positieve zin omgebogen. 

Meer gedetailleerd zien we vervolgens,naargelang het per capita 
inkomen van de behandelde landen stijgt, het volgende gebeuren: 

Het beginpunt van de verschillende krommen ligt bij de cross
sections aanmerkelijk lager dan indertijd in de geschiedenis van 
het Westen . 

categorie cross-section historie 

91 - 95% 9.6 13.8 
81 - 90% 12.9 16.2 
81 - 95% 22.5 - 25.9 30 
61 - 80% 19.2 - 19.8 24 

Het beweegt zich echter ontegenzeggelijk in opwaartse richting 
en komt daarbij steeds dichter in de buurt van het Westerse voor
beeld. 

De depressie in de volgende f ase van het ontwikkelingsproces 
wordt~zoals gezegd~bij alle reeksen mettertijd minder diep. 

Het valt echter op, dat ze bij de synchrone reeksen van 1950 en 
1960 niet alleen eerder haar disptepunt bereikt, maar ook snel
ler, meer resoluut in een herstel, cq. winst overslaat. 

Het aandeel7 dat men toen op de niveaus tussen de 675 en de 2000 
per capita inkomen wist te veroveren, ligt hogel)dan wat er in 
de vroegere historie voor deze groepen ooit uit oe bus kwam. 

En tevens zien we,dat op de 1970-lijn bij de hogere>hier be
sproken inkomensgroepen (d.w.z. tussen 81 en 95%) deze tendentie 
onverkort gehandhaafd blijft,maar bij de lagere (61-80%) in een 
fikse daling omslaat. Hier volgt deze cross-section-lijn weer 
trouw, maar veel langzamer en gestaag en dus op een lager aan-
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deelpeil1 het evoluerende historische voorbeeld van het zich in
dustrialiserende Westen. 

Terwijl door de tijd heen (zowel historisch als synchroon) de 
v-krornme langzaamaan in een rechte lijn verandert, kornt dit bij 
alle groepen tussen het6le en 95e percentiel op de lagere ontwik
kelingsniveaus neer op een vergroting van de veroverde portie. 

Naargelang het per capita inkornen echter stijgt, wordt dit beeld 
anders voor de hogere dan voor de lagere strata binnen deze groe
pen. Bij de sub-top (81-95%) blijven de synchrone lijnen zich 
boven de diachrone bewegen, terwijl ze bij de bovenste rniddengroep 
in 1970 weer op het diachrone peil terugvallen. Daar daalt dat 
stuk van de synchrone lijn dus,terwijl deze recht getrokken wordt. 

Op de hogere per capita inkomensniveaus vloeien de verschillende 
curven weer min of rneer in elkaar. Het blijkt dat de zo bereikte 
eindstand voor alle inkomensgroepen tussen de 61 en 95% in de syn
chrone reeksen een behoorlijk stuk boven de startposities uit
komt. 

Het diachrone materiaal levert daarentegen alleen voor de bovenste 
rniddengroep een minieme,winst op. Alle andere blijven,ondanks het 
gesignaleerde hersteJ,6nder het aandeel dat ze oorspronkelijk ver-

' kregen. 

Ook de synchrone reeksen komen slechts incidentee]... en dannog maar 
nauwelijks-in de buurt van deze Westerse starthoogte. 

Het blijkt derhalve, 1at waar al deze groepen bij stijgend natio
naal inkomen en door de tijd heen,een spect~"culaire come-back 
vertonen, deze toch in verreweg de meeste gevallen niet groot ge
noeg was.om het initiele verlies bij een inzettend industriali
satiepro'cesl in procenten uitgedrukt! geheel t:.e compenseren. 

DE SUB-TOP 

·-------
~ 

~ 

~;-~.:;::::::::-.;:::::::==----~ .... -=== DIACHROON 1 
-----DIACHROON 2 
._ =--- ..-::SYNCliROON 1 
- ---SYNCfiR:OON 2 
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c. De centrale en lagere middengroepen (21-60%-categorie) 

Aan de voorzijde van de variatie-breedte vormen de gestaag en 
zeer sterk stijgende periode-lijnen uit de diachrone reeksen 
de marge, waarbinnen de variatie,die we synchroon te zien krij
gen, zich afspeelt-

Beide quintielen be9innen· in de historie lager dan tussen 1950 
en 1970 in de ont'wi'kkelingslanden, maar zitten diachroon al 
spoedig aanmerkelijk hoger dan we uit de synchrone data kunnen 
opmaken. Hierbij komt dat de variatie synchroon over de hele 
periode tussen 1950 e~ 1970 gemiddeld wel enigszins omhoog gaat,. 
maar niet consistent of over de hele variatie-breedte. Dit laat
ste omdat kennelijk de v-vormige knik in de lijn gaandeweg minder 
diep, maar ook varder naar achteren geschoven wordt. 

Het beeld dat naar voren komt, is gestileerd in onderstaande 
tekeninq samenqevat. 

DE 20-60% CATEGORIE 

d. De onderste 20% 

====~ DIACHROON 1 
---DIACH!?DON 2 
~~sYNCHROON 1 
- - - SYNCHROON 2 

Voor de groepen binnen het onderste quintiel ligt de startpositie 
voor het diachrone materiaal een behoorlijk stuk ender die in het 
synchrone. Bij deze laatste groep data constateren we echter een 
duidelijke en consequente achteruitgang van 1950 over 1960 naar 
1970. Wat dit uitgangspunt betreft, is er in de tegenwoordige 
ontwikkelingslanden dus een beweging in de richting van het voor
bee ld1gegeven door de Westerse historie,aan de gang. 
Waar vervolgens tussen het 75 en het 300 dollar-niveau van per 
capita inkomen de diachrone lijnen van periode naar periode steeds 
sterker en alles bij elkaar zeer significant omhoog gaan, zakt in 
~it zelfde interval het synchrone aandeel van 1950 totl970 tot 
ender de toch al lage Westerse uitgangspositie in elkaar. 

Vanaf dit punt in het ontwikkelingsproces vertonen de curven voor 
de onderste 20 en de onderste 10% enerzijds een gelijklopend, 
anderzijds een over en weer afwijkend patroon. 

Voor beide groepen constateren we gelijkelijk in de tijd (van pe
riode tot periode bij de diachrone en van tijdstip tot tijdstip , 
in de synchrone reeksen) een _verslechteririq van hun inkomens
positie. Deze is (vooral diachrobn gruo~ in het interval van het 
675 tot het 1150 dollar-peil, maar wordt naar het einde toe, waar 
de diverse lijnen in elkaar versmelten, geleidelijk kleiner. 
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Waar echter voor de quintiel-groep (en n6g duidelijker bij het 
tweede deciel!) bij stijgend ontwikkelingsniveau vanaf het $ 675-
peil een gestaag herstel van het aandeel inzet, brokkelt dit 
voor de onderste 10% daarbij steeds verder af. 

Dit komt erop neer, dat het bodemquintiel diachroon bezien in de 
rijkste landen op een peil van ruwweg 20% boven zijn oorspronke
lijke startpositie opvijzelt en in het synchrone materiaal weer 
op dit uitgangspunt toe koerst. 

Het onderste deciel wordt echter zowel in de tijd als bij opklim
mend welvaartspeil steeds verder in elkaar gedrukt. Voor de 
diachrone periode na 1950 zelfs tot minder dan 2/3 van zijn toch 
al niet rooskleurige start. 

De onderstaande tekening tracht~sterk vereenvoudigend)dit ver
anderende beeld in een schema samen te vatten. 

DE ONDERSTE 20% 

~=--

===== DIACHROON 1 
___ .._ DIACHROON 2 

= = ._ SYNCHROON 1 
1 - - - SYNCltROON 2 
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Par;4DE EVOLUTIE VAN DE INKOMENSVERDELING OP WERELDSCHAAL 

In de vorige paragrafen hebben we kunnen constateren, dat 

er in de geschiedenis van de Westelijke industrielanden en 

ook bij internationale vergelijking op diverse momenten 

"systeem" blijkt te zitten in het verloop van de inkomens

verdeling bij een voortschrijdend modernisatieproces. 

Met name wordt zo goed als altijd en overal de portie van 

de allerrijksten in het begin daarvan n6g omvangrijker en 

het procentuele aandeel van de grote rest stelselmatig in 
" JI elkaar gedrukt. Pas als de zgn. take-off periode goed en wel 

achter de rug is, komen successievelijk van boven af aan 

ook andere groepen aan bod en slaat de gesignaleerde tenden

tie naar grotere·ongelijkheid om in een gekwalificeerde 

egalisatietrend, d.w.z. een evolutie op de lange termijn 

met, voorzover onze data reiken, duidelijk afnemende meer

opbrengsten voor het verschijnsel gelijkheid. 

Welnu, op basis van onze - zeer schaarse en uiterst moei

·11jk te controleren - gegevens voor de wereldsamenleving als 

geheel, hebben wij redenen om aan te nemen, dat binnen de 

mondiale contekst momenteel een in wezen soortgelijke ontwik

keling aan de gang is. 

De industriele transformatie met alles wat daar bij hoort 

is immers niet uitsluitend een zaak van individuele landen, 

maar tegelijkertijd van de mensheid als zodanig. Ook de 

wereld is, als het erop aankomt, een "ontwikkelingsland "J met 

een groeiend per capita inkomen en gestaag stijgende scores 

op de grote massa variabelen, die men voor de afzonderlijke 

landen als even zovele meetlatten voor het bereikte welvaarts
en ontwikkelingsniveau hanteert .1 }· 

Als we de bronnen geciteerd in tabel 6.0 mogen geloven, is 

vanaf 1860 tot 1970 het hoofdelijke inkomen van de doorsnee

wereldburger gestegen van 110 tot 680 Amerikaanse dollars uit 

het jaar 1964. Tegelijkertijd steeg de wereldbevolking in 

dezelfde periode van 1105 tot3b5o miljoen personen. 

De vraag doet zich derhalve voor, waar en bij wie de hiermee 
geimpliceerde enorme groei van het totale wereldinkomen 

terecht gekomen is. 
' ' 

.1). Zie appendix III 
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TABEL 6.0 DE EVOLUTIE VAN DE PERSOONLIJKE INKOMF.NSVERDELING 
OP WEREI.DSCHAAL - HISTORISCHE DATA 

ToP-Quintiel 
Tweede Quintiel 

Derde Quintiel 

Vierde Quintiel 

Laatste Cuintiel 

Pareto-Coef ficienten 

Quintiel-Ratios 

Inkomen per capita 
in de betr. jaren 

Brennen: Nieuwenhuyzen 
Kuznets 
Weaver 

1860 1880 1913 1930 1950 1960 1970 

50,0 

18,0 

12,0 

11,0 

9,0 

61,0 70,0 

17,0 18,0 

11,0 5,5 

6,0 3,5 

5,0 3,0 

68,5 69,7 

19,5 20,6 

4,9 4,2 

3,8 3,0 

3,3 2,5 

-1,58 -1,09 -0,98 -0,91 -0,71 -0,71 -0,69 

5,55 12,2 23,33 20,56 23,88 

$ 110 $ 245 $ 327 $ 416 $ 489 $ 680 

TABEL 6.1 DE ~:o~!DIALE r~l<OME::f.VERDELINC IN DE JAREll 19~0. 1960 Ell 1970 
(zoals berckcnd uit de lata van Ap?endix ) 
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GRAFIEKENREEKS 6.0. 

DE EVOLUTIE VAN DE INI<OMENSVERDEI,ING OP WERT,LDSCHML -
HISTORISCHE DATA 

A. De Inkomensquintielen van Onderop geaccumuleerd. 
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GRAFIEK 6.1. 

DE EVOLUTIE VAN DE INKOMENSVERDELING 

Geaccumuleerde Percentielen 
van het Wereldinkomen 
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De tabellen 6.0., 6.1 .. en 6.2. alsmede de evolutie-diagraiD

men, Lerenzeurven en percentage-kolommen uit de hiermee 

corresponderende grafieken etaleren het summiere fundamen

tele data-materiaal, dat ons ter beantwoording daarvan ten 

dienste staat. 

In de eerste reeks gegevens, d.w.z. die uit tabel en gra

fiek 6.0, kan men zonder al te grote moeite de basis-contou

ren onderscheiden van het beginstuk uit het reeds beschreven 

algemene evolutie-schema voor de inkomensverdeling. 

Terwijl tussen 1860 en 1930 het per capita wereldinkomen 

van $ 110 tot 327 stijgt en de mondiale samenleving zich dus 

gaandeweg door de aanloopphase van haar transitie van een 

traditioneel-agrarisch naar een modern-industrieel leefpatroon 

heen worstelt, wordt kennelijk, 66k op dit plan bezien, de 

persoonlijke inkomensongelijkheid aanzienlijk groter; 

Het top-quintiel groeit spectaculair en drukt de hele rest 

daarbij stelselmatig steeds méér in elkaar. 

Als echter in de periode daarna tot 1970 het gemiddelde 

mondiale inkomen naar een niveau van om en nabij de 700 

opschuift~treedt er duidelijk een koersverandering op. 

De onderste 60% gaan weliswaar (ofschoon iets minder snel} 

d66r met verliezen, maar binnen de top 40% voltrekt zich in 

zoverre iets nieuws, dat van nu af aan het aandeel van het 

topquintiel niet meer verder aangroeit~ Het lijkt er zelfs 

op, dat we voor deze categorie na ettelijke decennia van 

labiel evenwicht,in de nabije toekomst een lichte neiging tot 

dalen mogen verwachte~. 

Daarentegen slaat de oorspronkelijke contractie van het 

tweede quintiel nu om in een gestaag doorzettende expansie.·· 

Zoals de situatie er in 1970 bij lag,, zou men dus kunnen con

cluderen, dat op dát moment aan de top de ongelijkheid iets 

afnam, maar dat de opkomst van de bovenste middenlaag tot 

een verdere ineendrukken van de onderste strata leidde. 

Een en ander had tot gevolg, dat de aandelen van de 

onderste drie quintielen hoe langer hoe dichter bij elkaar 

kwamen en dat men dus voor deze massa underdogs~als totale 

groep bezientapreken kan van een "steeds gelijker wordende 

verdeling van de armoede". 
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TABEL 6. 2. VERGELIJKEND OVERZICH'I' VAN HF)' VERLOOP Vl\N DE INKOMENS-. 
VERDELING I3IJ STIJGEND I·JELVAARTSPEIL IN DE. WEREJ~D, HE'f 
.\:lESTEN EN INTERNATIONbl\L BEZIEN IN DE Jl\HEN 1950, 1960 
EN 1970 

Gemiddelde inko- 100 300 675 1150 
men in.$ van 1964 (110) (245) (327) (489) (680} 

TOP-QUINTIEL 

WERELD 50.0 61.0 70.0 68,5 69,9 --
WESTEN + JAPAN 58,0 -- 55,6 -- 52,1 48,8 
1950 SYNCHROON 54,7 -- 57,7 -- 48,8 44,7 
1960 SYNCHROON 51,8 -- 64,0 -- 48,6 47,9 
1970 SYNCHROON 53,3 -- 57,8 -- 56,6 --
TWEEDE QUINTIEL 

WERELD 18,0 17,0 18,0 19,5 20,6 --
WESTEN + JAPAN 24,0 -- 19,3 -- 18,0 21,2 
1950 SYNCHROON 17,2 -- 15,3 -- 21,2 23,1 
1960 SYNCHROON 19,8 -- 15,7 -- 21,7 23,3 
1970 SYNCHROON 18,9 -- 19,3 -- 18,1 --
MIDDEN QUINTIEL 

WERELD 12,0 11,0 5,5 4,9 4,2 --
WESTEN + JAPAN 8,0 -- 11,1 -- 16,0 14,.8 
1950 SYNCHROON 12,4 -- 12,2 -- 15,4 16,4 
1960 SYNCHROON 12,7 -- 9,8 -- 14,6 16,0 
1970 SYNCHROON 12,8 -- 11,9 -- 12,6 --

VIERDE QUINTIEL 

WERELD 11,0 6,0 3,5 3,8 3,0 --
WESTEN + JAPAN 6,0 -- 8,0 -- 9,8 10,4 
1950 SYNCHROON 9,3 -- 8,5 -- 9,3 11,0 
1960 SYNCHROON 9,2 -- 6,6 -- 9,6 9,6 
1970 SYNCHROON 9,3 -- 7,2 -- 8,7 --
LAAGSTE QUINTIEL 

WERELD 9;0 5,0 3,0 3,3 2,5 --
WESTEN + JAPAN 4,0 -- 6,0 -- 4,1 4,8 
1950 SYNCHROON 6,5 -- 6,3 -- 5,0 4,7 
1960 SYNCHROON 6,5 -- 3,9 -- 5,5 3,2 
1970 SYNCHROON 5,7 -- 3,9 -- 4,0 --

--
·-

PNDERS TE 60% 

!'lERELD 32 22 12 13,0 9,7 --
WESTEN + JAPAN 18 -- 25,1 -- 29,9 30,0 
1950 SYNCHROON 28,2 -- 27,0 -- 29,7 32,1 
1960 SYNCHROON 28,4 -- 20,3 -- 29,7 28,8 
1970 SYNCHROON 27,8 -- 23,0 -- 25,3 --
bNDERSTE 40% 

-, 
- ·--~---- --- .:::c___ --

WERELD 20 1t 6,5 7,1 5, ~; --
WES'l'EN + ,TAPl\N 10 -- 14,0 -- 13,9 .l 5, 2 
1950 SYNCHROON 15,8 -- 14,8 -- 14,3 15,7 
1960 SYNCHROON 15,7 -- 10,5 -- 15,1 12,8 
1970 SYNCHROON 15,0 1 -- 1111 -- 12,1 1 ====d 

---;--~- - ---r------------

DATA: 'l'abellen 5. 0 en 6 • 0 

) 

J 
I 
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GRAFIEKENREEKS 6.2. 

DE EVOLUTIE VAN DE INKOMENSVERDELING BIJ STIJGEND WELVAARTSPEIL: EEN 
VERGELIJKING V~..N MONDIALE, INTERNATIONALE EN WESTERS-HISTORISCHE DATA 
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Data: Tabellenreeks 6.2. 
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Vergelijkt men vervolgens het geheel van deze ontwikkeling 

met de situatie, zoals deze zich in de geschiedenis van het 

Westen en in relatie tot de tegenwoordige ontwikkeling landen 

maifesteerde dan leidt dit, bezien van quintiel tot quintiel 

tot de volgende constateringen: 

1. Het top-guintiel begint op wereldschaal zijn evolutie van

uit een startpositie weliswaar~even onder, maar toch niet fun

damenteel ongelijk aan die van de cross-sections uit 1950, '60 

en '70. 

Precies als bij deze laatste data gaat vervolgens ook het 

aandeel van de mondiale top-categorie omhoog. Dit impliceert 

6fwel,dat de porties van alle daarin vertegenwoordigden sub

groepen meestijgen,of - zoals internationaal - dat de winst 
~ 

aan de eigenlijke spits zo overweldigend groot moet zijn, dat 

het aan de onderkant van het interval geleden aanvangeverlies 

erdoor overgecompenseerd wordt. 

De gradient van de stijging tussen het 100- en 300-dollar 

niveau van per capita inkomen is echter veel stijler bij de 

mondiale,dan voor de internationale lijnen. Tevens handhaaft 

het quintiel zich op dat hoge peil een stuk langer dan in de 

twee eerste van de drie synchrone verdelingen. 

De internationale lijn uit 1970 daarentegen vertoont tussen 

de 300- en 675-dollarpunten weer essentieel dezelfde neiging 

tot voortgezet behoud van de eenmaal verworven m~~rwinst. 

Bij vergelijking met de corresponderende curven uit de 

Westerse ontwikkelingsgeschiedenis lijken de verschillen een 

stuk groter. Het betreffende quintiel begon daar - voorzover 

we konden nagaan met aanmerkelijk m~~r dan op wereldschaal. 

(58 tegen 50%). 

Van enige winst of stabilisering was er vervolgens echter 

geen sprake meer. Het enige dat we zagen was een consequent 

voortgezette afbrokkeling op de lange termijn. Voorzover er 

in de vorige eeuw ueberhaupt winst aan de spits van de ver
deling te bespeuren viel, beperkte deze zich op de lagere 

ontwikkelingsniveaux tot het aandeel van de super-top en 
bij stijging van het gemiddelde welvaartspeil tot dat van de 
sub-top. Telkens echter vooral ten koste van de andere sub

groep binnen het eigen (hoogste) quintiel. 
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TABEL 6.3. DIVERSE QUINTIELRATIO'S BIJ TOENEMEND PER CAPITA 
WELVAARTSPEIL IN DE WERELD ALS EENHEID, HET VROEGERE 
WESTEN EN ENKELE CROSS-SECTIONS 

De Ratio Top Quintiel-Bodem Quintiel 

$ 110 $ 300 $ 675 $ 1150 

WERELD 5,5 23,3 28,0 --
EUROPA + JAPAN 14,5 9,3 12,7 10,2 
1950 Internat. 8,4 9,2 9,8 9,5 
1960 II 8,0 16,4 8,8 15,0 
1970 II 9,4 14,8 14,2 --

De Ratio Top:·Quintiel-Tweede Quintiel 

·WERELD 2,70 3,89 3,39 --
EUROPA + JAPAN 2,42 2,88 2,89 2,30 
1950 Internat. 3,18 3,77 2,30 1,94 
1960 II 2,62 4,07 2,23 2,06 
1970 II 2,82 2,99 3,12 --

De Ratio Top Quintiel-Midden Quintiel 

WERELD 4,16 12,72 16,64 --
EUROPA + JAPAN 7,25 5,01 3,26 3,29 
1950 Internat. 4,41 4,73 3,17 2,73 

. 1960 II 4,08 6,53 3,33 2,99 
1970 II 4,16 4,86 4,49 --

De Ratio Midden Quintiel-Bodem Quintiel 

WERELD 1,30 1,83 1,68 --
EUROPA + JAPAN 2,00 1,85 3,90 3,08 
1950 Internat. 1,91 1,94 3,08 3,48 
1960 II 1,95 2,51 2,65 5,00 
1970 II 2,25 3,05 3,15 --

De Ratio Vierde Quintiel-Bodem Quintiel 

WERELD 1,2 1,17 1,20 --
EUROPA + JAPAN 1,5 1,33 2,39 2,17 
1950 Internat. 1,4 1,35 1,86 2,34 
1960 II 1,4 1,69 1,75 3,00 
1970 II 1,6 1,85 2,18 --

Data: Tabel 6.2. 
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2. Van alle mondiale 20% groepen vertoont het tweede quintiel 

wel de grootste overeenkomst met de corresponderende histo

rische en internationale gegevens. 

Het percentuele niveau van de gegevens is vrijwel gelijk en 

de beweging van de diverse lijnen ontloopt elkaar niet erg 

veel. 

Men kan zeggen, dat de categorie in het Westen vroeger wat 

hoger begon en dat de aanvankelijke knik in de synchrone 

curven wat meer geprononceerd overkomt dan in het mondiale 

materiaal. Nergens zijn de afwijkingen echter van die aard1 

dat men een essentieel ander ontwikkelingspatroon zou kunnen 

herkennen. 

3. Het midden quintiel begint mondiaal ongeveer op hetzelfde 

aandeelpeil als in de synchrone verdelingen. In beide ge

vallen gaat de lijn vervolens ook omlaag. Waar deze daling 

op wereldschaal echter bijna dramatisch consequent doorzet 

tot er op het 680-dollarpeil nog maar een kwart van de oor

spronkelijke portie over is, daar blijkt in het internationa

le materiaal slechts sprake van een lichte en tijdelijke 

contractie. Deze voert na een dieptepunt om en nabij de 

300 dollar per capita inkomen aldra tot een voort~ezette 

en stevige overcompensatie van het aanvankelijk geleden 

verlies. 

Wat dit betreft zitten de synchrone ontwikkelingen qua 

tendentie ergens tussen de mondiale en Westers-historische 

trends in. Waar immers de wereldlijn voor de middengroep 

nog steeds omlaag gaat, ging deze in Europa en Japan op 

soortgelijke welvaartsniveaux weliswaar iets minder stijl, 

maar toch zeer gestaag omh66g. 

4. Het vierde guintiel begint zijn evolutie iets hoger dan in 

het internationaal vergelijkende materiaal en werkelijk veel 

hoger (11 tegen 6%) dan dit indertijd in het Westen het ge

val was. 

De bewegingen.die we daarna tegenkomen, zijn op lager peil essen

tieel dezelfde, als die voor de zojuist beschreven middengroep. 
De mondiale lijn daalt van 11 naar 3%, de Westers historische 

curve klimt van 8 naar bijna 15% en de synchrone krommen 
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vertonen een soortgelijke knik en neiging tot herstel. Dit 

laatste met dien verstande,dat de trog wat dieper en de 

recuperatie wat minder spectaculair uitvallen. 

5. Aan het begin van de industriele transitie staan de 20% 

underdogs er op wereldschaal eigenlijk helemaal niet zo be

roerd voor. De 9%)die ze nog in de wacht slepen,zijn als het 

erop aankomt niet zo geweldig veel minder dan de 11 en 12% 

voor de direct erboven liggende middenstratei ..• En vergelijkt 

men met de Westerse historie of recente cross-sections~dan 

was de mondiale beginportie altijd nog meer dan het dubbele 

van de diachrone en dik een derde groter dan de synchrone 

aandelen. 

Waar vervolgens echter in het Westen het betreffende 

quintiel zijn 4% aandeel handhaaft of zelfs lichtelijk ver

betert en ook de synchrone lijnen,na aanvankelijk verlies> 

weer tot enig herstel geraken, wordt mondiaal de portie voor 

de laagste inkomenstrekkers tot een schamele 2~% in elkaar 

gedrukt. 

Combineert men de onderste twee of de onderste drie -- ·- .. 
quintielen, dan vertonen de resulterende 40 en 60% groepen in 

wezen een soortgelijke evolutie als we al voor het midden- en 

vierde quintiel hebben beschreven. De mondiale lijnen dalen 

sterk en continu (van 20 naar 5,5% en van 32 naar 9,7%). 

De Westerse geschiedenis levert een minder stijl verlopende, 

omgekeerde tendens op (van 10 naar 15 en van 18 naar 30%) 

en de synchrone lijnen vertonen alle de bekende knik 1 die 

eerst verlies en daarna herstel impliceert. 

Hierbij valt op dat op het gemiddelde welvaartspeil van 680 
J 

dollar, dus de situatie van 1970 op wereldschaal,de synchrone 
en diachrone lij nen allemaal op onge,reer eenzelfde peil lagen,, 

dat om en nabij drie keer zo hoog was als dat voor de corres

ponderende mondiale curven. (15~ tegen 5~ voor de onderste · 

twee en 30 tegen 10% voor de onderste drie quintielen) • 

Terwijl de betreffende groepen er in het Westen in hun 

totaliteit op vooruitgingen en synchroon~na aanvankelijk 
verlies,,.hetzij op enige winst of doorgaans op qUitte speel

den, daar wordt het aandeel van de massa op wereldschaal nog 

steeds en zonder precedent in de andere lijnen in elkaar 

gedrukt. 
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Uit deze serie "ontwikkelingen per categorie" kunnen wij nu, 

het materiaal in vogelvlucht overziende, de volgende meer al

gemene conclusiestrekken: 

l - Helemaal aan het ~egin van de grote transformatie naar 

een geindustrialiseerde levensvorm was de ongelijkheid op 

wereldschaal beduidend minder dan hier in het Westen en ver

gelij kbaar,, maar dan toch nog iets meer aan de egale kant '· 

dan de veraeling .die we tussen 1950 en 1970 in de tegen

woordige ontwikkelingslanden op vergelijkbaar welvaarts 

(armoede) peil tegenkomen. Het kan zijn, dat onze Westerse 

data niet ver: genoeg terug gaan 0f dat het gemiddelde in

komensniveau voor de betreffende landen door ons te laag werd 

ingeschat, maar alles wat wij over de verdeling in Europa 

vanaf de dagen van Gregory King ( 1~88 ) hebben weten te 

vinden,wijst daarop een veel grotere concentratie aan de 

top van de inkomstenpyramide (Zie de quintielratio's uit de 

eerste kolom in tabel 6.3.). 

2 - De heersende ongelijkheid werd tijdens het aanlopende ont

wikkelingsproces op wereldschaal veel extremer,dan vroe

ger in Europa of recentelijk binnen verreweg de meeste 

van de thans bestaande lage inkomenslanden. 

Dit komt vooral door het feit, dat de groepen,die mondiaal 

het transformatieproces op gang brachten (d.w.z. de nu rijke 

blanke volkeren en Japan) een veel groter stuk van de groei 

voor zichzelf opeisten~dan de nieuwe ontwikkelingsstimule

rende krachten dat vroeger in het Westen,of nu in de derde 

Wereldstaten klaarspeelden. De rijkste 20% vergrootten mon
diaal bezien hun portie uit het wereldinkomen van nauwelijks 

de helft tot ruwweg 70%. Dit is 10-15% m~er dan de betref
fende categorie in de overige reeksen toevalt, waar bij 

nog opgemerkt moet worden, dat deze groep,als totaliteit 

bekeken,in het Westen eigenlijk van het begin af aan aan 

de dalende kant is geweest! 

Het resultaat is echter, dat 4/5 van de wereldbevolking het 

nu moet doen met ruwweg 30% van het mondiale volksinkomen, 

terwijl dat op soortgelijk ontwikkelingspeil in de natio

nale contekst toch nooit v~el minder dan 40 is geweest. 

3 - We hebben in het voorgaande (zie par. 3 ) al gesigna

leerd, dat naargelang het ontwikkelingsproces later op gang 
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kwam, de top zijn vergrote aandeel steeds !anger weet te 

handhaven. 

Deze regel blijkt ook van toepassing op de wereld als 

geheel. Als eenheid beschouwd kwam daar het transformatie

proces pas vrij laat op gang en eigenlijk kan men volhouden, 

dat we, mondiaal bezien, nog st~~ds met de take-off bezig 

zijn (ook al zal deze volgens een aantal ongeluksprofeten 

met meer kans in een crash landing, dan in wereldwijde self 

sustained growth eindigen) . 

Het is dus niet erg verwonderlijk, dat de ontwikkelings

voortrekkers op wereldschaal tot op eenrelatief hoog 

gemiddeld welvaartspeil aan de eenmaal veroverde maxi

portie weten vast te houden. 

We zagen hierboven al, dat op wereldschaal - met uitzonde

ring van de portie voor het tweede quintiel - het aandeel van 

de grote massa feller, langer en tot op hoger ontwikkelings

niveau blijkt te worden samengeknepen, dan in de overige 

diachrone of synchrone reeksen. 

Omdat we hiermee echter gemiddeld genomen voor de personen 

binnen de bedoelde 60% groep al vrij dicht bij een soort 

physiek levensminimum lijken te komen, ligt de veronderstel

ling voor de hand, dat de ongelijkheid ender het mondiale 

inkomensgemiddelde tijdens het aanlopende ontwikkelingsproces 

minder groot zal zijn, dan binnen de overeenkomstige quin

tielen in de nationale- historische en internationaal verge

lijkende reeksen. 

De gegevens uit tabel 6.3 bevestigen deze hypothese over 

de hele lijn: Alle ratio's van het midden- of het vierde 

quintiel ten overstaan van de onderste 20% zijn zonder 

enige uitzondering voor de mondiale reeksen lager dan voor 

alle overige corresponderende data. 

5 - Als - met alle opgesomde kwalif icaties - in het mondiale 

materiaal t6ch nog vagelijk het nu zo langzaamaan vertrouwd 

geworden basis-ontwikkelingspatroon herkend kan worden, 

doet zich tenslotte de grote hamvraag voor, of en zo ja 
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wanneer, zich op wereldschaal de te verwachten omslag van 

groeiende ongelijkheid naar nivellering zal voordoen. 

De beschikbare cijferreeksen laten wat dit betreft qua 

duidelijke tendenties geen definitief betrouwbaar antwoord 

toe. Voorlopig blijven de rijksten minstens even rijk en wordt de 

grote massa alleen maar relatief armer. 

Het enige vroege teken van een mogelijke spoedige omme

keer kan men vinden in het gedrag van het tweede quintie~dat 

zich geheel co,nform met de overige data gedraagt en nu net aan 

zijn.~ome-bac~' toe is. 

Maar zelfs als dit werkelijk de vroege voorbode van de door 

velen zolang en vurig ver-langde knik in de successief aan bod 

komende lagere krommen mocht zijn, dan geldt n6g de sobere 

constatering1 dat het bedoelde nivelleringsproces toch nog zo 

lang zal duren,dat de nu in de ontwikkelingslanden levende 

massa's daar weinig profijt van zullen trekken. Onder voorop

stelling van een "normaal ·~ evolutionnair verlopend ontwikke

lingsproces,. zijn wij allen dood
1
als zij werkelijk reeel aan 

bod komen. 

6 - In hoofdstuk IV hebben wij geconstateerd, dat binnen een 

nationale contekst,de invoering van het "socialistische" 

maatschappij-systeem het bedoelde nivelleringsproces kan 

versnellen. Zelfs meenden wij
1

dat de overgang op een der

gelijk systeem voor de grote massa materieel gezien alleen 

maar flinke zoden aan de dijk zet op de l{gere gemiddelde 

welvaartsniveaux, dus in de zgn. ontwikkelingslanden. 

Welnu, de wereld als geheel heeft zowat alle objectieve 

kenmerken van een dergelijk land1). 

Men zou dus naar analogie kunnen veronderstellen,dat een 

wereldwijde aanvaarding van socialisrne of conununisme op 

kortere termijn iets aan deze situatie zou kunnen doen. 

Kijkt men echter naar de internationale welvaarsverschil

len binnen het zgn. "socialistische kamp'; dan blijken deze 

ook daar voorlopi~ - alhoewel kleiner,dan in de kapitalis-

1) Behalve dan
7
dat het een nationale eenheid met in principe 

gelijkberechtigde burgers vormt. Eerder een multi-natio
naal gestratif iceerde, door rijke blanken en Japanners 
gedomineerde,apartheidssamenleving a la Zuid-Afrika. 
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tische wereld - nog erg groot uit te vallen. 

Het lijkt er dus heel sterk op, dat de underdogs van 

deze wereld zich voorlopig over een mogelijke nivellerings

tendens maar geen al te grote illusies moeten maken. 
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Par. 5 RELATIEVE INKOMENSAANDELEN EN KOOPKRACHT IN ABSOLUTE ZIN 

De tot nu toe behandelde dataslaan uitsluitend op relatieve 

frequentieverdelingen. Het aandeel in percenten van ieder de

ciel, quintiel of percentiel uit een verzameling inkomenstrek

kers, werd onderling met elkaar vergeleken. We keken vervolgens 

hoe deze verdelingspatronen voor eenzelfde populatie (b.v. de mensen 

in het Westen of de wereldbevolking) plachten te evolueren 

naargelang het gemiddelde welvaartspeil in de tijd toenam en 

tenslotte probeerden we na te gaan wat er met de percentage

verdeling over de diverse kategorieen gebeurde,als men op ~~n 

en hetzelfde ogenblik de situatie bij verschillen bevolkingen 

met een steeds groter wordende per capita inkomen analyseert. 

Wat al deze percentages echter als absolute grootheid voor

stellen, werd niet of nauwelijks uit de doeken gedaan. We weten 

b.v. tot nu toe niet.hoe rijk of hoe arm de doorsnee 

top- of underdog aan het begin van de Westerse transf ormatie 

was en water met zijn inkomen gebeurde 7 toen we met zijn allen 

tussen 1860 en 1970 zo ontzaglijk veel meer gingen verdienen. 

Ook zeggen dit soort cijfers ons - althans in eerste aanleg -

niet veel over de vraag,of bij een groeiend volksinkomen werke

lijk iedereen met m~~r dollars in zijn beurs voor de dag komt. 

Het is immers best mogelijk,dat de contractie van het sp~ci

fieke percentage voor een bepaalde kategorie z6 katastrofaal uit

pakt, dat men op een hoger algemeen ontwikkelingspeil in 

doorsnee t6ch nog met minder koopkracht blijft zitten, dan op het 

eerdere, lagere niveau. 

En per slot van rekening,.moeten we ons materiaal nog nader 

bezien,om er achter te komen 5f (en zo ja, in welke mate) er 

in onze geschiedenis, of nu in bepaalde groepen landen of 

de wereld als geheel1 voor concrete bevolkingsgroepen werkelijk 

van wat men zou kunnen noemen "absolute armoede" sprake is. 

Om een antwoord op deze en dergelijke vragen te kunnen geven, 

hebben wij geprobeerd1 het tot nu toe besproken materiaal uit 

de relatieve sfeer te halen en in absolute grootheden om te 

zetten. 

We ~ebben daartoe voor de reeksen data uit de Westerse ont

wikkelingsgeschiedenis, de wereld als geheel en de drie syn-
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TABEL 7.0. VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET 

INKOMEN PER HOOFD, GEMETEN IN DOLLARS VAN 1964, VOOR 

DE INKOMENSTREKKERS PER QUINTIEL IN DE WERELD IN HAAR 

GEHEEL, TIJDENS DE HISTORIE VAN HET WESTEN EN JAPAN 

EN INTERNATIONAAL BEZIEN IN 1950, 1960 EN 1970 

A. DE WERELD ALS EENHEID BESCHOUWD 

Jaartal 1860 1913 1930 1960 1970 

Ink omen per hoof d 110 245 327 489 680 

Top Quintiel 275 747 1145 1675 2377 

Twee de Quintiel 99 208 294 477 700 

Midden Quintiel 66 135 90~ 120 143 

Vierde Quintiel 61 74 57~ 93 102 

Bodern Quintiel 50 61 49* 81 85 . 
I 

B. IN DE HISTORIE VAN HET ~if6TcfN 1\PigN'.lO Ef91J~ 1950 1960 1970 .. :, 

Inkornen per hoof d :i35 . '390 
. 
&75 115'0 1950 3250 

1. De Top 1% 1620 3900 10328 12305 16380 24700 

3. 96-99% Groep 540 1553 1823 3853 5996 7069 

2. De Top 5% 756 2022 3524 5543 8073 10140 

5. De 91-95% Groep 373 678 1499 2116 3315 6890 

4. De Top 10% 554 1350 2518 3830 5792 8515 

6. De 81-95% Groep 270 438 1170 1894 3146 5590 

7. De 81-90% Groep 219 318 1006 1783 2964 5265 

Het Top-Quintiel 392 834 1758 2806 4339 6858 

Het Tweede Quintiel 162 290 608 1219 2194 3965 

Het Midden Quintiel 54 167 540 851 1628 2860 

Het Vierde Quintiel 41 120 331 598 1043 1820 

Het Bodern Quintiel 27 90 138 276 468 796 

De Onderste 10% 27 75 74~ 161 273 390 
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C. DE INTERNATIONALE DATA VOOR + 1950 

Inkomen per hoofd: 110 300 675 1150 1950 

De Top 5% 708 2346 3227 4140 7839 --
De 80-95% groep 165 372 1121 2047 3445 --
Top quintiel 301 866 1647 2570 4544 --
Twee de quintiel 95 230 716 1328 2369 --
Midden quintiel 68 183 520 943 1589 --
Vierde quintiel 51 128 314 633 1034 --
Bodem quintiel 36 95 169 270 312 --

D. DE INTERNATIONALE DATA VOOR + 1960 

Inkomen per hoofd: 110 300 675 1150 1950 2750 

De Top 5% 603 2112 3159 4899 8502 9240 

De 80-95% groep 179 572 1134 2039 3068 4620 

Top quintiel 289 960 1640 2754 4426 5775 

Tweede quintiel 109 236 732 1339 2223 3245 

Midden quintiel 70 147 493 920 1619 2420 

Vierde quintiel 51 99 324 552 996 1650 

Bodem quintiel 36 59 186 184~ 488 673 

E. DE INTERNATIONALE DATA VOOR + 1970 

Inkomen per hoofd: 110 300 675 1950 3250 

De Top 5% 603 1860 4037 5967 9425 

De 80-95% groep 189 536 1202 3692 5893 

Top quintiel 293 867 1910 4251 6744 

Tweede quintiel 104 290 611 2282 3948 

Midden quintiel 70 179 425 1648 2860 

Vierde quintiel 51 108 294 1102 1788 

Bodem quintiel 31 59 135 468 894 

Bronnen: Berekend uit de data in de tabellen 2, 3, 5 en 6. 
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TABELLENREEKS 7.1 

WAT KREEG MEN ER VAN PERIODE TOT PERIODE (c.q. WELVAARTS

NIVEAU TOT WELVAARTSNIVEAU) BIJ? 

A.. DE WERELD ALS "ONTWIKKELINGSLAND 11 

Jaartal Begin 1860-1913 1914-30 1931-60 1961-70 
Ink.per hoof d situatie 110-+ 245 245 -327 327~ 489 489-t680 

Top quintiel . 275 472 398 530 702 

Twee de quintiel 99 108 86 183 223 

Midden quintiel 66 69 -45x 30 23 

Vierde quintiel 61 13 -17x 3€ 9 

Bod em 50 9 -12x 32 4 

B. IN DE HISTORIE VAN HET WESTEN EN JAPAN 

Begin 135-+ 300 -'> 675- 1150 - 1950 ~ 
situatie 300 675 1150 1950 3250 

1 De Top 1% 1620 2280 6428 1977 4075 8320 

3 96-99% 540 1013 270 2030 2143 1073 

2 De Top 5% 756 1266 1502 2019 2530 2067 

5 91-95% 373 305 821 617 1199 3575 

4 De Top 10% 554 796 1168 1312 1962 2723 

6 81-95% 270 168 732 724 1252 2444 

7 81-90% 219 99 688 777 1181 2301 

Top quintiel 392 442 924 1048 1533 2519 

Tweede II 162 128 318 611 975 1771 

Midden II 54 113 373 311 777 1232 

Vierde II 41 79 211 267 445 777 

Bod em II 27 63 48 138 192 328 

Onderste 10% 27 48 -lx 87 112 117 
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TABELLENREEKS 7.1 (vervolg) 

WAT KREEG MEN ER VAN WELVAARTSNIVEAU TOT WELVAARTSNIVEAU BIJ? 

C. Data 1950 

Begin 110 300 675 1150 
situatie 300 675 1150 1950 

(+190) (+375) (+475) (+ 800) 

Top 5% 708 1638 881 913 3699 

80-95% 165 207 749 926 1398 

Top 20% 301 565 781 923 1974 

Tweede 20% 95 135 486 612 1041 

Midden 20% 68 115 337 423 646 

Vierde 20% 51 77 186 319 401 

Onderste 20% 36 59 74 101 42 

D. Data 1960 

Begin 110 300 675 1150 1950 
situatie 300 675 1150 1950 2750 

(+ 190) ( +375) (+475) (+800) (+800) 

Top 5% 603 1509 1047 1740 3603 738 

80-95% 179 393 562 905 1029 1552'* 

Top 20% 289 671 680 1114 1672 1349 

Twee de 20% 109 127 496 607 884 1022 

Midden 20% 70 77 319 427 699 801 

Vierde 20% 51 48 225 228 444 654 

Onderste 20% 36 23 127 - 2'* 304 185 

E. Data 1970 

Begin 110 300 675 1950 
situatie 300 675 1950 3250 

(+190) (+375) (+1275) (+1300) 

Top 5% 603 1257 2177 1930 3458 

80-85% 189 347 666 2490'* 2201 

Top 20% 293 574 1043 2341 2493 

Twee de 20% 104 186 321 1671 1666 

Midden 20% 70 109 246 1223 1212 

Vierde 20% 51 57 186 808 686 

Onderste 20% 31 28 76 333 426 

Brennen: Tabellenreeks 7.0. 
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7.2. 

WAT KREEG MEN ER PER JAAR C.Q. PER STIJGING VAN 100 

DOLLAR GEMIDDELD VOLKSINKOMEN BIJ? 

Al WAT KREEG MEN ER PER JAAR BIJ? (in dollars van 1964) 

WERELD (43 jaar) ( 17 jaar) ( 30 jaar) ( 10 jaar) 
1860 t/m 1914 t/m 1931 t/m 1961 t/m 

1913 1930 1960 1970 

Top 20% 10,98 23,41 17,66 70,20 

Twee de 20% 2,52 5,06 6,10 22,30 

Midden 20% 1,60 - 2,65 1,00 2,30 

Vierde 20% 0,30 - 1,00 l,2ox 0,90 

Onderste 20% 0,21 - 0,71 i, oi• 0,40 

A2 WAT KREEG MEN ER PER 100 DOLLAR STIJGING VAN HET GEMIDDELDE 
VOLKSINKOMEN BIJ? 

WERELD (+ 135) (+ 82) ( + 162) (+ 191) 
110 245 245 327 327 489 489 680 

Top 20% 349,63 485,77 327,16 367,54 

Tweede 20% 80,00 104,88 112,96 116,75 

Midden 20% 51,11 - 54,88 18,52 12,04 

Vierde 20% 9,63 - 20,73 22,22 4,71 

Onderste 20% 6,66 - 14,63 19,75 2,09 

B 

WESTEN + (+ 165) (+ 375) (+ 475) (+ 800) (+ 1300) 
JAPAN 135-300 300-675 675-1150 1150-1950 1950-3200 

De Top 1% 1381,82 1714,13 416,21 509,38 640,00 

96-99% 613,40 72,00 427,37 267,86 82,54 

De Top 5% 767,27 400,53 425,05 316,25 159,00 

91-95% 184,89 218,93 129,89 149,86 275,00 

De Top 10% 482,42 311,47 276,21 245,25 209,46 

81-95% 101,82 195,20 152,42 156,50 188,00 

81-90% 60,00 183,47 163,58 147,63 177,00 

Top Quintiel 267,88 246,40 220,63 191,62 193,77 

'l'Weeae II 77,56 84,80 12o,o3 121,80 136,23 

Midden II 68,48 99,47 65,47 97.13 94,77 

Vierde II 47,88 56,27 56,21 55,63 59,77 

Bod em II 38,18 12,80 29,05 24,00 25,23 

Onderste 10~ 29,09 - 0,27 18,31 14,00 9,00 
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TABELLENREEKS 7.2 (VERVOLG) 

WAT KREEG MEN ER PER 100 DOLLAR STIJGING VAN HET GEMIDDEL

DE VOKSINKOMEN BIJ? 

C SYNCHRONE DATA 1950 

(+ 190) (+ 375) (+ 475) (+ 800) 
110-300 300-675 675-1150 1150-1950 

Top 5% 862,11 234,93 192,21 462,38 

80-95% 108,95 199,73 194,95 174,75 

Top 20% 29=7,37 208,27 194,32 246,75 

Tweede 20% 71,05 129,60 128,84 130,13 

Midden 20% 60,53 89,87 89 ,05 80,75 

Vierde 20% 40,53 49,60 67,16 50,13 

Onderste 20% 31,05 19,73 21,26 5,25 

D SYNCHRONE DATA 1960 

(+190) (+ 375) (+ 475) (+800) (+ 800) 
110-300 300-675 675-1150 1150-1950 1950-2750 

Top 5% 794,21 279,20 366,32 450,38 92,25 

80-95% 206,84 149,87 190,53 128,63 194,00 

Top 20% 353,16 181,33 234,53 209,00 168,63 

Tweede 20% 66,84 125,07 127,79 110,50 127,75 

Midden 20% 40,53 85,06 89,89 87,38 100,13 

Vierde 20% 25,26 60,00 48,00 55,50 81,75 

Onderste 20% 12,11 33,87 - 0,42 38,00 23,13 

E SYNCHRONE DATA 1970 

(+ 190) (+ 375) (+ 1275) (+ 1300) 
110-300 300-675 675-1950 1950-3250 

Top 5% 661,58 580,53 151,37 266,00 

80-95% 182,63 177,60 195,29 169,31 

Top 20% 302,11 278,13 183,61 191,77 

Twee de 20% 97,89 85,60 131,06 128,15 

Midden 20% 57,37 .65,60 95,92 93,23 

Vierde 20% 30,00 49,60 63,37 52,79 

Onderste 20% 14,74 20,27 26,12 32,77 

Bronnen: Tabellenreeks 7.1 
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chrone verzamelingen bij een aantal successieve gemiddelde 

welvaarts niveaux berekend, wat het doorsnee inkomen 

wordt van de typische inkomenstrekker uit elk van de eerder 

besproken decielen, quintielen of percentielen. 

De hiervoor gehanteerde meeteenheid is deArnerikaanse dollar 

met een over de hele linie constant gehouden koopkracht uit het 

jaar 1964. 

Het eerste resultaat van deze procedure kan men vinden. in de 

tabellen- en grafieker..reeks 7 .0. We hebben het zo verkregen 

algemene beeld vervolgens nog naar twee kanten aangevuld en 

afgerond. 
Vooreerst zijn we gaan kijken hoe de verdiensten van een spe

cifieke interval-groep snccessievelijk van elk van de gebezigde in

komensniveaux tot het volgende marginaal verandert en ook hoe dit per 

100 dollar per capita·peil uitpakt (zie tabellen 7.1 en 7.2) 

En ten tweede probeerden we - in overeensternrning met de tot 

nu toe gevolcjde lijn om naast pe·r categorie vergelijkende ook 

accumulatieve verdelingen te geven - te laten zien hoe {bij 

een constant veronderstelde bevolking) de groeiende nationale 

{of wereld) koek in dollars over de diverse inkomenscategorie 
verdeeld wordt. (zie Grafiekenreeks no. 7.1.) 

Uit al dit reken- en tekenwerk menen wij - zij het met 

grote omzichtigheid en onder voorbehoud van globale accuratesse 

van het materiaal - de volgende algemene gevolgtrekkingen te 

mogen signaleren: 

1 - Uitgedrukt in U.S. dollars met een constant gehouden koop

kracht {van 1964), gaan bij stijging van het gemiddelde volks

welvaartspeil op de langere termijn bezien alle door ons onder

zochte inkomenscategorieen erop vooruit (zie tabel en grafie

kenreeks 7.0.). 

In verreweg de overgrote meerderheid van gevallen is deze 

stijging zonder enige onderbreking continu. Slechts bij 5 van 

de 39 reeksen was er - en dan nog slechts voor telkens ~~n 

enkel interval - sprake van absolute verslechtering. 

Volgens onze cijfers pakt het verschijnsel groei of ont

wikkeling derhalve doorgaans positief uit voor het absolute 

inkomenspeil van alle door ons gemeten recipienten groepen. , 
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Dit geldt uitdrukkelijk 66k voor die inkomensgroepen,wier 

percentage uit het BNP tijdelijk of voortdurend daalt. 

Voorzover wij uit ons materiaal kunnen opmaken, heeft de 

gestaag groeiende totaalkoek van het volksinkomen ervoor ge

zorgd, dat dit soort percentuele verliezen als het op de 

centen aankwarn, uiteindelijk tc!ch nog in winst resulteerde. 

Het is wellicht mogelijk, dat deze algemene regel niet hele

maal opgaat voor de in dit onderzoek niet systematisch onder

zochte 'bodem decielen', semi-decielen of percentielen. Door 

gebrek aan enigszins betrouwbare data kunnen we hierover geen 

oordeel uitspreken. 

2 - Van de 5 geconstateerde dalingen in ons eigen materiaal 

gaat het drie keer om reeksen voor de wereld als geheel ge

nomen. Het betreft hier de inkomens van de onderste drie 

quintielen uit de wereldbevolking ornstreeks 1930 en bij een 

gemiddeld mondiaal welvaartspeil van om en nabij de 327 dollar~ 

Als we de gevonden cijfers mogen geloven, dan moet in die tijd 

en op dat niveau de koopkracht van de betreffende 60% rneer

derheid behoorlijk in elkaar gedrukt zijn. Gerelateerd aan 

de getallen uit 1913 ging het hier voor het midden-quintiel 

om een verlies van ruim 33%, voor het vierde quintiel om 23% 

en voor het onde~ste quintiel om 20%. Het lijkt erop, dat -
gegeven de omvang van de achteruitgang, de specifieke wereld

situatie rond het betreffende jaartal en de onderlinge ge

relateerdheid van de categorieen - hier sprake moet zijn van 

een of meer systematisch werkende oorzaak of oorzaken (b.v. 

de wereldcrisis uit 1929 of een mogelijke daling van de ruil

voet tussen kolonieen en moederlanden tussen 1913 en 1930). 

Bij de overige twee dalingen gaat het daarentegen slechts om 

verschillen van een of twee dollar. Afgezien van mogelijke 
afrondingsfouten, lijkt het erop, dat we hier eerder met tij

delijke stagnaties in de groei van de inkomens in kwestie, 

dan met een werkelijke contractie te doen hebben. 

3- Uit het verloop van onze gegevens blijkt zonneklaar, dat het 

totale inkomen aan het begin van de ontwikkeling naar een moder

ne samenleving maar een kleine fractie voorsteltvan dat in de 
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hoogindustriele of post-industriele maatschappij. 

Deze doorzettende expansie van de totaal beschikbaar komende 

koek zorgt kennelijk op de duur voor een indrukwekkende ver

groting van de absolute koopkracht binnen elk van de vijf 

hier ter sprake komende quintielen. 

Het onderste daarvan blijkt op basis van de feiten op deze 

regel geen uitzondering te zijn. 

Zo heef t de Westerse ontwikkelingsgeschiedenis ervoor 

gezorgd, dat het gemiddelde geldinkomen van iemand uit laag

ste quintiel thans twee keer zo hoog is, als de doorsnee 

verdienste van een persoon uit het topdeciel een dikke 

eeuw geleden. In feite ligt dit bedrag voor de tegenwoordige 

underdog uit het bodemdeciel nu precies evenhoog
1
als dat 

van de vroegere topdog uit de bovenste 20% categorie. 

Iets soortgelijks zien we bij vergelijking met de inter

nationale data uit de jaren 1950, 1960 en 1970. 

Overal blijkt bij een gemiddeld volksinkomen ergens tussen 

de 1150 en de 1950 dollar de reeele koopkracht van de normale 

man of vrouw uit het onderste deciel op gelijke hoogte te 

komen met die van de typische figuur uit het top-quintiel op 

het 135 dollar niveau. 

Tegelijkertijd blijkt, dat bij de synchrone data op het 

3200 dollar peil volksinkomen het gemiddeld verkregen bedrag 

binnen de onderste 20% groep zelf s 2 a 3 maal zo hoog ligt , 

als dat van de representatieve inkomenstrekker uit het top

quintiel van de landen, waar de take-off naar groei nog moet 

gebeuren. 
We worden derhalve binnen het kader van onze"inpanningen"op het 

gebied van de ontwikkelingshulp met het ietwat wrang aan-

doende feit geconfronteerd, dat de typische vertegenwoordiger 

uit onze armste 20% groep nog altijd meer dan het dubbele 

te verteren heeft, dan de doorsnee rijke uit het top-quintiel 

in grote delen van de derde wereld •.. 

Waar men bij het kanaliseren van zijn hulp zoveel nadruk 

pleegt te leggen op de "verdeling" in die landen, lijkt het 

erop, dat we binnen dat zelfde kader de verdeling tussen de 

landen niet helemaal moeten vergeten. 

4 - Voorzover wij dat hebben kunnen nagaan stijgt naargelang de 
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ontwikkeling voortschrijdt, ook altijd het absolute inkomen 

van alle bij het onderzoek betrokken top-groepen. 

Waar bij oplopend volksinkomen hun percentuele aandeel stijgt, 

profiteren zij natuurlijk dubbel op. Maar ook in alle hier 

bekeken gevallen waar hun relatieve portie da~lt, blijft het 

absolute aantal dollars, dat in hun beurs terecht komt, bij 

elk achtereenvolgende per capita inkomenspeil stijgen. 

De voortdurend groter wordende nationale totaalkoek zorgt er

voor, dat elk eventueel geleden verlies in percenten, via een 

stijging in centen, ruimschoots overgecompenseerd wordt. 

Zelfs is het in het overgrote deel-van de gevallen zo, dat 

ongeacht een eventueel geconstateerd percentuele dalingstendens 

; voor een categorie, de personen die daar toe behoren bij elk 

elkaar opvolgend ontwikkelingspeil telkens weer meer marginaal 

toegevoegde centen opstrijken, ~an de leden van willekeurig 

welk onder die categorie liggend stratum. Dit laatste dus ook 

als het percentuele aandeel van die onderliggende groep stijgt. 

~ * ~ * ~ 
Als we het vervolgens empirisch gaan hebben over het v6or-

komen en de verdeling van "werkelijke armoede" tijdens de ont

wikkelingsgeschiedenis van het Westen of de Wereld en synchroon 

bij stijgend per capita welvaartspeil dan komen we er niet on

deruit om dit begrip nader te concretiseren. 

Men kan er verschillende dingen mee bedoelen, b.v. een leven 

op of rondom het physieke levensminimum of een situatie, waar 

men er op de duur niet in slaagt, om essentieel geachte basis

behoeften aan voeding, onderdak, geborgenheid, gezondheidszorg 

en onderwijs te bevredigen. Zelfs is het mogelijk, dat men 

het als armoede beschouwt, als een nader gedefinieerd
1 

/ 
breder ontplooiingsveld niet ten volle kan worden gerealiseerd. 

Het blijkt,dus, dat we hier eigenlijk m~er met een relatief, 

dan met een absoluut gesteld gegeven te doen hebben. Hoe men 

de zaak ook keert of draait, het blijft altijd min of meer 

arbitrair, waar men precies de grens legt. 

Wat men wel wat meer concreet kan aangeven, is hoeveel in 

geld omgezette koopkracht er nodig is om op verschillende 

niveaux van armoe te kunnen functioneien. 

Het blijkt dan ook dat men in de literatuur met bepaalde 
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GRAFIEK 7.2 DE PROPORTIE VAN DE BEVOLKING MET RESP. 
MINDER DAN $ 75 EN $ 50 INKOMEN PER HOOFD 
BIJ EEN STIJGENDE GEMIDDELDE INKOMEN VAN 
$ 70 TOT $ 1200 IN 1970 

Bron: Grafiek samengesteld op basis van data in M. Ahluwalia 
Income Inequality: Some Dimensions of the Problem; 
blz. 12 in: H. Chenery e.a.: Redistribution with 
Growth, Oxford Univ.Press, Oxford, 1974. 



113 

bedragen heeft gewerkt, die kennelijk voor het aanbrengen 

van een gradatie in de absoluut geleden armoede kunnen worden 

gebruikt. 

We volgen hierbij in eerste instantie Montek Ahluwalia, die 

daarvoor de bedragen 50 en 75 U.S. dollar met een waarde van 1971 

hanteerde. Ui t de data die hij in 19 7·4 publiceerde J hebben wij 

grafiek 7.2. samengesteld. Men kan hieruit lezen
1
hoe rond 1970 

(bij internationale vergelijking van landengegevens) de pro

portie van mensen met een inkomen kleiner dan de genoemde twee 

minima afnam, naargelang het per capita welvaartspeil hoger 

steeg. Grof gesteld komt het er allemaal op neer, dat bij een 

volksinkomen van gemiddeld 70 dollar de overgrote meerderheid, 

bij 110 ongeveer. de helft en bij 300 dollar een kwart van de 

bevolking dof fe armoede op of rond het physieke levensminimum 

lijdt. Op het 1150-dollar-peil komen dit soort toestanden 

daarentegen als massaverschijnsel kennelijk niet meer voor. 

In onze eigen tabellenreeks 7.0 hebben wij een nog iets 

hoger inkomen als armoedecriterium gehanteerd. De dikke 

scheidingslijn dwars over de qetallenvelden geeft aan~welke 

bevolkingsgroepen op de diverse ontwikkelingsniveaux meer of 

minder dan gemiddeld 100 dollar verdienen. Ook hier blijkt, 

dat dit tochwook nog z~~r lage inkomen na een zeker ontwikke

lingsniveau niet meer als gemiddelde voorkomt voor de laagste 

door ons gehanteerde categorieen. 

In het Westen vroeger en op wereldschaal n~ nog vindt men 

deze grens voor het onderste quintiel ongeveer bij het 675 

dollar per capita volksinkomen, in de tegenwoordige ontwikke

lingslanden al om en nabij de 300 dollar. Het is natuurlijk 

mogelijk, dat enkele percentielen inkomenstrekkers ook op ho

gere ontwikkelingsniveaux dit peil niet bereiken, maar als 

massaal voorkomend verschijnsel heeft ook de hiermee samenhangen

de, al wat meer cultureel gekleurde armoe in elk geval afgedaan. 

Men kan - als men dat wil - voor elk nader gepreciseerd mini

mum consumptie niveau bepalen, wat de hiervoor benodigde in 

dollars uitgedrukte koopkracht moet zijn (b.v. 125, 150 of 
-- ·--- . - ·-

200 dollar}, zoals wij dat deden met de door ons (vrij arbitrair) 

gekozen 100 dallar kan men vervolgens in de tabellen nagaan, hoe 

hoog het gemiddelde volksinkomen moet stijgen, om voor alle bevol

kingsgroepen een dergelijke - cultureel of politiek bezien als 

wen!!Jelijk 
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voorkomende - levenspeil, binnen de contekst van het spontaan 

verlopende, kapitalistisch georienteerde, ontwikkelingsmodel 

te garanderen. 

Het lijk erop, dat onder de voorwaarden van dit model het per 

capita inkomen tot rondom het 1000 dollar niveau moet opklim

men voordat werkelijk alle bevolkingsgroepen niet alleen vol

doende te eten krijgen, maar ook met betrekking tot de huis

vesting, de kleding, het onderwijs, de communicatie en de 

gezondheidszorg op redelijke manier aan hun trekken komen. 

Deze veronderstelling wordt in ons materiaal bevestigd door 

het gesteldtin Appendixrrrwaar we de inhoud van het ontwik

kelingsbegrip en de relatie daarvan met het per capita inkomen 

en enkele verdelingsindicatoren wat nader uit de doeken hebben 

gedaan. 

Kijkt men immers naar de grote meerderheid van ontwikkelings

indicatoren, die men gebruikt voor het meten van de mate, 

waarin de algemeen erkende menselijke basisbehoeften in de prak

tijk tot hun recht komen, dan blijkt, dat de betreffende cur

ven zo tussen het 100 en het 1000 dollar-niveau van per capita 

inkomens eerst zeer sterk en vervolgens steeds minder hard 

stijgen, om bij overschrijding van dat laatste peil uiteinde

lijk in een nog maar minimaal oplopende of zelfs vrijwel 

horizontale lijn te eindigen. M.a.w. we hebben te doen met 

een serie exponentiele k~ommen, die bij een verder oplopen 

van het gemiddelde volksinkomen, toch grosso modo op hetzelfde 

bevredigingsniveau door-evolueren. . 
Dit komt erop neer, dat de bevolking in zijn totaliteit vanaf 

dat doorsnee-inkomenspeil zijn meest essentieel geachte phy

sieke en culturele levensbehoeften olijkt te kunnen bevredi

gen. 

Verdere groei betekent in de hier behandelde empirische 

contekst alleen maar, dat men voor de keus wordt gesteld 

om ofwel telkens kleiner uitpakkende meeropbrengsten 

bij voortgaande bevrediging van deze basisbehoeften te boeken, 

ofwel om dat groeiende volksinkomen aan andere, steeds meer 

als luxe beschouwde bevredigingsmogelijkheden te spenderen. 
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TABELLENREEKS 7.3 

VERGELIJKING VAN DE WERKELIJKE INKOMENSONTWIKKELING IN HET WESTEN 

EN JAPAN MET DE HYPOTHETISCHE UITKOMSTEN BIJ A. EEN GELIJKBLIJ

VEND VERDELINGSPATROON EN B. EEN STABIEL PRE-INDUSTRIEEL WEL

VAARTSPEIL 

A. HYPOTHETISCHE DOLLARINKOMENS PER QUINTIEL BIJ GELIJKBLIJVEND 

VERDELINGSPATROON EN EMPIRISCH OPLOPEND GEMIDDELD.WELVAARTS

PEIL VOOR HET WESTEN EN JAPAN 

Oplopende 135 300 675 1150 1950 3250 

Top 20% 392 870 1958 3335 5655 9524 

2e Quintiel 162 360 810 1380 2340 3900 

Midden Quintiel 54 120 270 460 780 1300 

Vierde Quintiel 41 90 203 345 585 975 

Laagste 20% 27 60 135 230 390 650 

B. HYPOTHETISCHE DOLLARINKOMENS PER QUINTIEL BIJ EMPIRISCH 

EVOLUEREND VERDELINGSPATROON, MAAR GELIJKBLIJVEND GEMIDDELD 

WELVAARTSPEIL ZOALS AAN HET BEGIN VAN DE INDUSTRIELE ONTWIK

KELING VAN HET WESTEN EN JAPAN 

Verde lings-
patroon van: 135 300 675 1150 1950 3250 

Top 20% 392 375 352 329 303 285 

2e Quintiel 162 130 122 143 155 166 

Midden Quintiel 54 75 108 100 113 119 

Vierde Quintiel 41 54 66 70 72 76 

Laagste 20% 27 41 28 32 32 33 

C. WERKELIJKE DOLLARINKOMENS PER QUINTIEL BIJ GELIJKTIJDIG 

EVOLUEREND VERDELINGSPATROON EN OPLOPEND GEMIDDELD WELVAARTS

PEIL IN HET WESTEN EN JAPAN 

Ink omen per 135 300 675 1150 1950 3250 
hoofd: 

Top 20% 392 834 1758 2806 4339 6858 

2e Quintiel 162 290 608 1219 2194 3965 

Midden Quintiel 54 167 540 851 1628 2860 

Vierde Quintiel 41 120 331 598 1043 1820 

Laagste Quintiel 27 90 138 276 468 796 

Data: Tabellenreeks 5.0 
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Vraagt men zich aan het einde van deze empirische be

schouwingen over de inkomensverdeling bij toenemend per capita 

welvaartspeil tenslotte af, welke van deze twee factoren het 

meest aan de liquidatie van de armoede, of anders gesteld het 

realiseren van een toestand waarbij alle bevolkingsgroepen tot 

een redelijke bevrediging van hun basisbehoeften komen heeft 

bijgedragen, dan moeten we bij het formuleren van het antwoord 

natuurlijk beginnen,met te stellen dat op de duur beide in 

samenhang hebben gewerkt. 

De totaalkoek is immers steeds groter geworden en de percen

tuele verdeling daarvan viel uiteindelijk ook een stuk gun

stiger voor de brede massa uit dan dat aan het begin van 

de industriele transitie het geval was. 

Vergelijkt men echte~ wat men op de lagere inkomensniveaux 

in dollars zou opstrijken bij een nationaal inkomen van zeg 

3250 dollar per hoofd dat verdeeld wordt volgens de percen

tages van het per capita welvaartspeil van 110 of 300 dollar 

met de omgekeerde situatie - dus een laag hoofdelijk inkomen 

verdeeld zoals nu in de rijke industrielanden , dan blijkt 

zonneklaar dat in onze kapitalistische ontwikkelingscontekst 

de groei v~el meer zoden aan de dijk heeft gezet dan de 

(ook meewerkende) meer gelijke verdeling. 

Toch betekent dit niet, dat hiermee voor altijd, overal 

en onder alle omstandigheden de groei tot een soort onafhan

kelijke variabele en de verdeling alleen maar tot een margi

naal interfererende gegeven zou moeten worden verklaard. 

Waar immers langs de kapitalistische ontwikkelingsweg de 

facto pas op een per capita welvaartspeil van op of rondom 

de 1000 dollar bereikt wordt, dat zo goed als iedereen 

de pak weg 250 dollar verdient, die voor het bevredigen van 

zijn fundamenteel menselijke levensbehoeften nodig zijn, 

daar kan men zich voorstellen, dat zoiets bij een volledig 

gelijke verdeling van de koek ook al op een kwart van dat 

niveau mogelijk zou moeten zijn. 

Minder utopisch gesproken kan men constateren dat met name 

in China op ruwweg het 150 dollar peil de armoe nog geenszins 

verdwenen~maar wel veel gelijker verdeeld is, dan in de hier 

behandelde ontwikkelingslanden. 

Tegelijkertijd bereikten sommige landen binnen de Sowjet 
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sfeer op een lager gemiddeld welvaartspeil de uitbanning van 

deze absolute armoe dan wij dit zelf in het Westen hebben 

klaar gespeeld. 
We komen op de vergelijking van de socialistische landen 

met het Westen in hoofdstukJven de hier geimpliceerde vraag 

of snelle groei ook bij gelijkere inkomensverdelihg mogelijk 

is in de hoofdstukken V en VI nog nader terug. 
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Hoofdstuk II 

DE VOORNAAMSTE HYPOTHESEN OVER DE VORM EN VARIABILITEIT VAN 

HET PATROON VAN DE PERSOONLIJKE INKOMENSVERDELING 

Tot zover dan de cijfers over de inkomensverdeling en de 

min of meer algemene tendenzen, welke we daar in de tijd en 

ruimte bij een oplopend welvaartspeil uit hebben menen te 

mogen deduceren. 

De taak waar we nu voorstaan is in de eerste plaats om na 

te gaan in hoeverre dit allemaal klopt met wat anderen over 

ditzelfde verschijnsel hebben geschreven en ten tweede 4om te 

proberen enige theoretische greep te krijgen op het oorzaken

complex, dat voor het verloop van de beschreven krommen ver

antwoordelijk is. 

Aangezien de meeste auteurs,die we in ons literatuuronder

zoek tegenkwamen deze twee vragen tesamen behandelen,geven 

wij in het nu volgende hoofdstuk hun globale visie op beide 

problemen. 

Steunend op de hierbij gewonnen inzichten zullen we daar

na in-hoof4stuk III-trachten samen te vatten,wat daaruit ter 

verklaring van de zelf gevonden tendenties bruikbaar lijkt. 

Welnu, het bleek al spoedig,dat zich in de loop van de 

tijd al heel veel schrijvers direct of indirect, empirisch 

of theoretisch en vanuit de invalshoek van verschillende 

wetenschappen of politieke overtuigingenimet het patroon en 

de evolutie van de persoonlijke inkomensverdeling hebben 

bezig gehouden. 

Een systematische indeling van deze vogels van zeer ge

varieerd pluimage is moeilijk en elk van een aantal probeer

sels in die richting leek uiteindelijk t6ch weer tamelijk 

arbitrair (bv. classificaties met als criterium de tijd waar

in men schreef, de "school" of discipline waar men toe hoort, 

de voornamelij~ theoretische of empirische inclinatie,die men 

ten toon spreidtOf het politieke ideaal dat gehuldigd wordt 

etc. etc. Uiteindelijk hebben wij hier gemeend dat onze ver

gelijking noq het beste gediend is met een uiteenzetting op 

basis van de fundamentele werkhypothesen,die men over de 

dynamiek van het inkomenspatroon opstelt en eventueel aan de 
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hand van de data toetst. 

Het blijkt dan,dat men hierover in de literatuur globaal 
genomen een viertal fundamentele stellingen heeft ingenomen. 

- Een eerste stroming, aangevoerd door auteurs als Pareto, 

Gini en Gibrat, gaat ervan uit dat de persoonlijke inkomens

verdeling in principe overal en in alle tijden gelijk is. 

Eventuele afwijkingen oscilleren altijd 6m en naar een soort 

natuurlijke evenwichtstoestand,die men met behulp van speci

fieke mathematische formules kan omschrijven en "verklaren"; 

- Een tweede, met als voornaamste exponenten de Marxisten, ver

tegenwoordigt de these, dat - onder kapitalistische maatschappij 

omstandigheden - de ongelijkheid voortdurend en onweerstaanbaar 

toeneemt; 

- De derde groep meent,dat het persoonlijke inkomenspatroon 

weliswaar altijd duidelijk in beweging is, maar geen echt 

evolutiepatroon te zien geeft. Pitirim Sorokin kan men daar

bij zien als de vertegenwoordiger van de opinie~dat de dyna

miek in de gegevens in feite neerkomt op een soort eeuwige 

slingerbeweging tussen de twee uitersten van overdreven 

gelijkheid en ongelijkheid, terwijl met name een aantalllinsti

tutionalisten111en aanhangers van de zgn. "opportunity school" 

elke concrete distributie als het labiel-wisselende resul

taat van de gelijktijdige inwerking van vele factoren inter

preteren; 

- Tenslotte is er dan een vierde cateqorie van schrijvers, die 

er van uitgaat dat we sinds het op gang komen van de indus

triele revolutie, het eerst in Europa, maar later ook in de 

rest van de wereld,te doen hebben met een lange termijn 

tendens naar meer gelijkheid. De manier waarop men dat zegt 

varieert van boute constatering tot zeer voorzichtig gefor

muleerde, met veel nuances en voorbehouden versierde uitspra

ken. 

We laten al deze auteurs nu wat meer gedetailleerd aan het 
woord en zullen straks proberen vast·te stellen, wat we met hun 

trend-uitspraken en verklaringspogingen bij de interpretatie 

van ons eigen data-materiaal kunnen beginnen. 
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A. DE THESE VAN DE NAAR PLAATS EN TIJD STABIEL EN UNIFORM 

BLIJVENDE PERSOONLIJKE INKOMENSDISTRIBUTIE 

De auteurs.die tot een eeuwige en overal gelijkblijvende 
inkornensverdelinq besluiten, kan men ruwweg in de volgende 
categorieen indelen: 
- Een eerste groe2L vertegenwoordigd door het trio Pareto, 

Gini en Gibrat, interpreteert deze distributie als een 
stochastisch verschijnsel en rneent dit vanuit de waarschijn
lijkheidsrekening vrij cornpleet te kunnen specif iceren en 
verklaren; 
- De tweede categorie, sarnengesteld uit een heel leger epi-

gonen van deze grote voortrekkers, denr.t over de puur 
statistische verklaring "iets rneer genuanceerd". Men legt 
vooral uit waarorn de rnassa economische, sociale, culturele 
en ps 1 chologische variabelen, welke tesamen voor dit eindre
sulta0! verantwoordelijk zijn, eigenlijk all~~n ITaar tot dr 
verdeling kunnen komen, die door Pareto c.s. werd gepostu
leerd; ,. 

Enkele namen in dit verband ziJn o.a. die van Roy, Winkler, 
Champernowne, Rutherford en Aitchison-Brown. Sommige anderen 
sloven zich weliswaar uit om de werking van deze of gene of 
zelf s van een heel aantal variabelen statistisch nader te 
specificeren, rnaar b~sluiten uiteindelijk t5ch tot een "on
derliggende standaarddistributie" of slotresultante van 
stochastische aard; 

- Een derde *roep , die echter niet meer zo expliciet vast-
houdt aan et principe van de alomtegenwoordige en perma

nente gelijkvorrnigheid van de inkomenscurve, gaat ook uit 
van de statistiek en zelf s van de werking van de wet van de 
grote getallen. In deze kring verzamelt men voor vele popu
laties statistische data over de als "afhankelijke variabele" 
beschouwde inkornensverdeling en een aantal zaken;die men op 
basis van de theorie als "onafhankelijke" of "interveni~ren
de factoren" denkt te mogen beschouwen. 

Met.behulp van technieken als de rnultipele regressie-, va
riantie-, factor- of clusteranalyse bepaalt men vervolgens 
zeer concreet welke properties van de varial:;>iliteit in de 
inkomensverdeling door de werking van~ en gene doorslaggevende 
hoofdvariabele of basisfactor verklaard wordt. De hele "on
verklaarde rest" is in deze visi~ een soort "stochastische 
ruis" hierornheen ter explicatie en concretisering waarvan 

men de wet van de grote getallen achter de hand houdt. Wij 
verwiizen in dit verband naar de studies van de 
Opportunity- en Human Investment Scholen en het werk van een 
aantal zogenaarnde Institutionalisten. 

Hierbi- volgt, iets rneer in concrete, een overzicht van de 
drie gtnoemde groepen van schrijvers: 
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1. De Avant-Garde en hun uitgangspunt 

==- ·Het- feit dat--een here- serle auteu:rs- verkonctigd heett aa.l 
de curve van de persoonlijke inkomensverdeling niet alleen 

scheef, maar · . over de he le wereld verspreid en in alle 
tijden ook ess.entieel dez'elfde is en zelfs moet zijn' hoe ft 
op zich zelf geen al te grote 'Terwondering te wekken. 

In de tijd dat "de meesten" van hen schreven, beschikte, men 
maar over weinig (en nog minder betrouwbaar) historisch en 
internationaal vergelijkend datamateriaal. Men zag echter 
overal om zich heen een evident grote ongelijkheid en de paar 
feitelijke gegevens/die nog enig houvast boden, wezen stuk 
voor stuk in een zeer bepaalde richting. 

Daarbij komt~dat er toen nog minder dan n8 een werkelijk uit
gebouwde theorie over deze ma.te~ie bestond. Men beschikte over 
een uitgebreide en onderling.vaak tegenstrijdige veelheid van 
"educated guesses ",die moesten dienen als mogelijke causale 
verklarings:ractoren •. Maar hoeveel stukjes de legpuzzel in wer
kelijkheid moest bevatten en w6t de relatiev~ vPrkiarinq~mo
gelijkheid van elk daarvan afzonderlijk was,daarover had n-en, aL 
het erop aan komt, niet de minste notie. 

Dit komt erop neer, dat we met een verschijnsel te doen heb
ben, waarvoor een stochastische of op de wet van de grote ge
tallen gebaseerde "verklaring" eigenlijk voor de hand ligt. 

De stochastische verdelingstheorieen gaan in het algemeen uit 
van de hypothese1dat de feitelijke inkomensdistributie uitein
delijk resulteert uit de over- en op elkaar inwerking van een 
aantal zgn. "random effects". Men vindt daarbij altijdJdat we 
in feite met een grote menigte van deze potentieel verklaren
de variabelen te doen hebben, die echter suk voor stuk op 
zichzelf niet zo geweldig veel aan het eindresultaat toe af 
doen. 

Waar deze causale factoren elkaars werking bij wijze van op
telling of aftrekking versterken of verzwakken, ontstaat er 
een tendentie in de richting van een statistisch "normale" 
verdeling. 

Hebben we te doen met een massa elkaar multiplicatief bein
vloedende factoren,dan komt er een zgn. "log-normale" dis
tributie te voorschijn. 

De meeste hieronder te behandelen theorieen laten het hierbij 
en gaan.f,r dus vanuit, dat de inkomensverdeling

1
als het erop aar-

komt altijd eensoort momentopname voorstelt. Een snapshot~waar
bij op dat ogenblik alle in beschouwing genomen factoren, 
hetzij additief, hetzij multiplicatief dit speciale resultaat 
te weeg brachten. 

Enkele auteurs gaan echter een stap verder en komen tot een 
dynamische beschouwing~door het inbouwen van een tijdsper
spectief. Meestal gebeurt dat via de veronderstelling dat de 
opeenvolging van stochastische veranderingen in zijn werk 
gaat als een Markov-keten.l) 

Voor onze beschouwing maken deze verfijI)jnrrP.n ec:t:iter door de 
bank genomen weinig uit omdat ook hier~'na toevoeging van. steeds meeI 

tijd eenheden,de trend zich !1smaar duidelijker 111 ut:! ricnt:1ng van 

1) H.F. LydaJl (1976, blz. 18). 



122 

de een of andere theoretische verdeling (meestal een variant 
van de log-normale kronune blijkt te ontwikkelen. M.a.w. ook 
hier komt ten lange leste toch weer de ene uniforme verde-
1 inq te voorschijn,waar we het zojuist over hadden. 

a Vilfreaa Pareto 
Ue eerste grote propagandist van de stoc>astiche aanpak was Vilfre-
do Pareto, een Italiaans socioiuug en econoom, die aan het 
begin van deze eeuw zijn theorieen ontvouwt. Hij stelt in 
zijn eerdere publicatiesldat het profiel van de frequentie
verdeling van de persoonlijke inkomens in een samenleving 
altijd en overal gelijk is. Verder zou deze verdeling boven-
dien over de hele linie zeer precies door een specif ieke 
curve en de daarbij behorende mathematische formule kunnen 
worden omschreven. 

Na bestudering van een grote hoeveelheid statistische gege
vens,~ uit vele landen ·en steden en uit zeer verschillende 
tijdsperioden,,kwam hij inuners tot de conclusie~dat er een 
vaste relatie zou bestaan tussen een willekeurig gekozen in
komenshoogte en het aantal inkomenstrekkers, dat dit of een 
hoger inkomen in de praktijk verwerft. In een formule uitge
drukt ziet de verhouding er als volgt uit: 

ofwel 

Hierin is: y de willekeurig gekozen inkomenshoogte1 
Ny het aantal mensen, dat een inkomen per hoogte 

van y of groter geniet1 
A een constante en 
c::ic: de zgn. Pareto-coefficient. 

In woorden uitgedrukt komt dit erop neer, dat volgens Pareto 
het aantal inkomenstrekkers,dat tenminste een bepaald bedrag 
of rneer dan dat bedrag verdient, met een vastliggend percen
tage (o1.) zal afnemen, als we het zojuist genoemde bedrag met 
1% laten stijgen. 

De coefficient<:>< is in wezen het kerngegeven, waar in Pare
to's redenering alles om draait. Volgens de oorspronkelijke 
'Versie van zijn verhaal zou deze coefficient immers, waar 
ook ter wereld en ten allen tijde, rondom de 1,5 schommelen. 

Grafisch weergegeven betekent dit, dat de curve,waarvan de 
ordinaten logaritrnen van y voorstellen en de abscissae ordi
naten van Ny altijd en overal een rechte lijn vormen. 

Pareto, V. (1848-1913} voornaamste werken, 1897, 1909, en 
1915/16 
Goede uiteenzettingen van zijn "Wet" vindt men bij P. Sorokin 
(1964~ blz. 36 e.v.) en Pen (1971, blz 234 e.v.) 
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De helling3hoek van deze lijn t.a.v. de x-as is ongeveer 
56°, met e8n toegestane deviatie van ongeveer drie graden 
naar weerskanten. Aangezien de tang~n~ van 56° gelijk is 
aan 1,5, zal,als het aantal inkomens dat gelijk aan of_.groter 
is dan y overeenkomt met Ny, het aantal dat groter is dan 
Ny altijd: 

-- y 
[_ L J ml,S 

moeten zij~. Dit ongeacht de waarde van m,die men zou Wil
len invullan. Dit betekent echter, dat de )frequentiedistri
butie voor de inkomensverdeling in principe overal en al
tijd dezelfde meet zijn. 

Later heef t ~are~~ ender de druk van het tegen hem aange
voerde feiteninater.laal.in eerste aanleg moeten toegeven, 
dat er kennelijk "uitzonderingen" op zijn wet bestaan. 

Na verloop van tijd zwakte hij de geldigheid ervan zelfs 
af tot die van een empirisch geconstateerde regelmatigheid. 
Hij gaf toe, dat deze niet op validiteit kan bogen buiten 
de grenzen, waar ze op basis van de feiten inderdaad blijkt 
op te gaan. 
Merkwaardig q~noeg gebruikt.men Pareto's coefficient op dit moment 
eigenJ.ijk alleen nog maar om de inkomensverdeling,zoals de-
ze zich in een bepaald land en tijdstip voordoet, te resu-
meren. Dit gebt~urt als volgt: hoe hoger de Pareto-coeffici-
ent o<. is, destn sneller zal ook de hoeveelheid Ny dalen 
als men de oor:;pronkelijk als uitgangspunt genomen waarde 
van y laat stijgen. Desto kleiner dus ook de heersende on
gelijkheid of -omgekeerd- desto groter de bestaande ge-
lijkheid. 

Ten tijde van Parpto's eerste publicaties schommelde dec.x
voor de meeste ~uropese landen ergens om de L,5. Dit geldt 
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ook na nog voor de meeste ontwikkelingslanden. 

In zo goed als alle industrielanden steeg de Pareto-coefficient 
echter de laatste 75 jaar overal tot boven de 2. En ofschoon 
er auteurs bestaan, die beweren dat er natuurnoodzakelijk op
stand moet uitbreken als deze coefficient gedurende langere tijd 
ender de 1,3 duikt, leven we nog steeds niet in de greep van een 
wereldrevolutie, ook al daar de mondiale Pareto-coefficient 
in diezelfde periode maar liefst van 1,58 tot 0.69 (zie tabel 
6, blz. 84) 

b. G. Gini 
Pareto's jongere landgenoot Gini heeft op basis van het empi
rische feitenmateriaal, dat over de eerste drie decennia van 
deze eeuw beschikbaar kwam, geprobeerd om een nieuwe en verbe
terde wet op de inkomensverdeling met algemene geldingspreten
ties op te stellen. 

Volgens hem geldt voor elke willekeurige inkomensverdeling de 
formule: 

(Ny = B y~) 

waarin B een constante en p het uiteindelijke criterium voor de 
specifieke vorm van de distributie is. 

In woorden uitgedrukt komt deze vergelijking op het volgende 
neer: 

Neem een willekeurige inkomenshoogte van y. Bepaal eerst hoe
veel mensen een dergelijk inkomen of meer ~erdienen (Ny) en 
kijk dan hoe groot het door deze allemaal tesamen verkregen 
totaal is. Hierbij geldt volgens Gini altijd en overal de regel, 
dat, als men het uitgekozen inkomensniveau y verlaagt tot een 
bedrag, waarbij de totale som y met een procent groter is ge
worden, het aantal mensen binnen de bestudeerde groep met een 
constant, vastliggend percentage gelijk is aan f zal stijgen. 

Vergelijkt men deze funktie iets nauwkeuriger met die van 
Pareto, dan blijken deze twee bij nader inzien heel goed in 
elkaar omgezet te kunnen worden. 

Het uiteindelijke resultaat van al Gini's moeite was derhalve 
niet, zeals hij gehoopt had, dat hij e~n spectaculair nieuwe 
inkomenswet uitvond, maar dat hij de hypothese van Pareto 
opnieuw formuleerde en een tot dan toe niet voldoende opge
merkte eigenschap daarvan in het zonlicht zette. 

Het meeste van de bij zijn grote voorganger geleverde kritiek 
geldt dus ook voor Gini. Ook h€m is de economistenwereld 
m~~r dankbaar voor zijn befaamde coefficient, waarmee men 
nu variaties in de inkomensdistributie meet, dan voor de 
pseudo-wet, die hij met algemene geldigheidspretenties 
lanceerde. 

G. Gini (1931, 1936) 
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Ongeveer-in dezelfde tijd, dat ~inf-metzijn werk bezig-was
vond de Fransman Gibrat uit, dat de scheve verdeling, die 
men krijgt als men de inkomens die er in een land verdiend 
worden op een as uitzet, plotseling ongeveer "normaal" blijkt 
te worden, als men die inkomens in hun logaritmen omzet. De 
formule voor de normale curve is: 

[ u = a log y + b J 
waarin a en b constanten, y een bepaalde inkomenshoogte en u 
de daaruit resulterende functie is. 

Als deze u normaal verdeeld is, wil dit zeggen, >dat y derhalve 
"lognormaal" verdeeld moet zijn. Volgens Gibrat is de inkomens
distributie dus "lognormaal" te noemen. 

Prof. Pen meent, dat deze lognormale curve de inkomensverde
ling beter beschrijft dan die van Pareto, vooral als we de 
vergelijking: 

[ u = a log y + b J 
niet uitvoeren voor de inkomens zelf (dus voor y) , maar voor 
y - y

8
, waarbij y

0 
als een soort Ricardiaans minimum-inkomen 

kan w rden gehanteerd. 

De onderliggende redenering voor het model van Gibrat is vol
gens Jacob Mincer: Stel, we gaan uit van de een of andere ini
tiele distributie. De hierbij behorende individuele inkomens 
worden vervolgens volledig volgens de wet van het toeval aan 
veranderingen onderworpen. Indien de zo tot stand komende ver
grotingen of verkleining~n van deze inkomens volledig onge
corre leerd zijn aan hun hoogte-niveau's, dan zorgt het theore
ma van de centrale tendentie ervoor dat er uiteindelijk een 
normale kromme te voorschijn komt. · 'D1it ongeacht de speci
fieke vorm van de frequentieverdeling '•waar we mee begonnen. 

Past men nu echter deze "random shock"-behandeling niet meer toe 
in de vorm van absolute, maar in die van relatieve,dus per
centuele toevalsveranderingen, dan convergeert dit proces op 
den duur in een lognormale distributie. 

Een andere naam voor dit verschijnsel is die van "Wet van het 
proportionele effect". 

= Het is op zijn minst merkwaardig,dat zowel Pareto alsook 
Gini en Gibrat op basis van de hen bekende feiten mathema

tisch en graf isch een nogal spectaculaire wet voor de inko
mensverdeling formuleerden, zonder dat ze zich in feite diep
gaand met de systematisch werkende sociaal-economische oorza
ken daarvoor hebben beziggehouden. Ze constateerden DAT de 
verdeling een bepaalde vorm had en expliciteerde mathematisch. 
de HOEDANIGHEID van deze vorm, maar kwamen niet met een af
doende verklaring van het WAAROM ervan. 

R. Gibrat (1931): Voor uitgebreidere behandeling zie: 
J. Pen (1971), blz. 
J. Mincer (1970, blz. 4-5) 
M. Bronfenbrenner (1971) 
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2. Op zoek naar diepere verklaringsgronden 

Het spreekt haast vanzelf, dat in de loop van de periode, dat 
men de bevindingen van de drie genoemde auteurs in brede kring 
als waar aannam, er een aantal epigonen optrad, die enerzijds 
probeerden in deze leemte te voorzien en erzijds getracht 
hebben de basistheorieen van deze drie grondleggers verder te 
perfectioneren. 

We kunnen in dt verband wijzen op het oeuvre van de volgende 
schrijvers: ' 

a. A.D. Roy meent, dat de capaciteiten om een inkomen te verwerven 
van veel dingen afhangen, die, zoals hij zegt, stuk voor stuk 
min of meer "normaal" onder de mensen verdeeld zijn. remands 
specif ieke inkomen hangt dus af van het onderlingen samenspel 
van deze inkomensverwervende faktoren, zoals vermogen, emotionele 
stabiliteit, snelheid.van reageren, herinneringsvermogen, accura
tesse, gezondheid, mate van opleiding en ervaring, aantal uren 
dat men bereid is te werken, etc., etc. Als elk van deze factoren 
als een random variabele kan worden beschouwd en geen enkele er 
van werkelijk domineert, dan zal de inkomensverdeling van de 
betrokken individuen ofwel naar een normale, of naar een lognor
male kromme tenderen. Dit naargelang men aanneemt dat de betrok
ken verklarende variabelen elkaar hetzij additief, hetzij 
multiplicatief beinvloeden. Volgens Roy komen beide soorten ver
delingen in de praktijk bij verschillende Amerikaanse beroeps
groepen inderdaad voor. 

De auteur geeft hiermee reeds gedeeltelijk het antwoord op de 
vraag die Pigou indertijd (1920) stelde, met name hoe het toch 
kwam, dat kennelijk meestal normaal onder de bevolking verdeel
de psychologische eigenschappen tenslotte toch altijd tot nog 
veel schever getrokken inkomensdistributies leiden. Als immers 
de samenstellende eigenschappen multiplicatief met elkaar samen 
gaan, veranderen de oorspronkelijk symmetrische component-verdP
lingen in een combinatie resultaat van het lognormale type 1). 

b. Mandelbrot maakt in 1960 duidelijk dat bij het opgaan van 
veel cornponent-verdelingen in een grote over-all distributie 
niet alleen de multiplicatieve, maar ook de additionele 
random-shock tot een eindverdeling van het Pareto-Gini type kan 
leiden. Dit gebeurt nl. bij een steeds herhaalde toepassing van 
een gewogen som van onderling als onafhankelijk beschouwde toe
valselementen. Men krijgt dan immers een "two tailed, positively 
skewed distribution, with a Pareto uppertail." 

A.D. Roy (1950) - A.C. Pigou (1920) 

B. Mandelbrot (1960) 

Noot 1) Prof. Tinbergen verbetert deze hypothese van Roy door de 
voor de inkomensvorming relevante capaciteiten te beperken 
tot die, welke op de markt voor economische prestaties een 
prijs opleveren. Voor hem hangt hierbij alles af van de 
vigerende relatie tussen aanbod en koopkrachtige vraag. 
Het zijn de beperkt voorradige, maar veel gevraagde eigen
schappen, die de hoogste inkomens genereren. Als de vraag 
en aanbod voor econoroische prestaties in evenwicht zijn, 
gaat de wet van Gibrat op. Is dit evenwicht o~ de een of 
andere reden verbroken, dan functioneert ook deze wet niet 
meer. 
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e Sommige schrijvers simplif iceren deze soort redenering ver
vo~gens door t7 stellen1dat.zaken als intelligentie, stab~li
teit, gezondheid en dergeliJke~allemaal tesamen genomen eigen
lijk ~en groot complex van factoren vormen. Men kan dattals 
het erop aankomt 1net zo goed een grote overkoepelende e gen
schap: "individuele capaciteit" of "ability" noemen. Mensen 
met veel van deze•inkomensverwervende ability"zitten boven in 
de inkomensdistributie. Zij die het met minder moeten doen, 
vindt men in de lagere regionen daarvan: 

Als nu blijkt,,dat de inkomens, la ten we zeggen "log-normaal" 
verdeeld zijn, dan komt dat d~ordat de "underlying distribu-
tion of abilities"steeds ·-en ~e>vaal een zelfde spreidingvertoont. 
Een mooier voorbeeld van tautologische redenering is nauwelijks 
denkbaar. De onbekende x wordt eerst gelijkgesteld aan en 
daarna "verklaard" uit een al even onbekende factor y! 

q Verreweg de meeste van de stochastisch georienteerde auteurs 
proberen echter wel degelijk hun modellen met een stuk econo
mische, sociologische of gedragspsychologische redenering te 
onderbouwen. Zo bijv. de door Pen geciteerde Winkler, die met 
name de wetten van Pareto en Gini als volgt wil verklaren: 
Het is in deze wereld nu eenmaal z6 gesteld dat een bepaald 
inkomen in de tijd bezien de neiging vertoont om voortdurend 
een minstens even hoog en vaak nog hoger inkomen te creeren. 

Hoe hoger men op de maatschappelijke ladder staat, desto ge
makkelijker is het om zijn (hoge) inkomen telkens weer opnieuw 
te verkrijgen of zelfs te vergroten. Naargelang men dichter 
bij de top komt, worden volgens hem immers de vereisten 
waaraan men moet voldoen, voortdurend kleiner en dit leidt als 
vanzelf tot een verdeling als die,welke Pareto en Gini be
schrijven. 

e Chapernowne slaagde er in 1953 in om aan te tonen, dat als 
hij enkele vooronderstellingen inbouwde over de specif !eke 
distributie van Gibrat's proportionele toevalsveranderingen, 
de inkomensverdeling de facto naar een "two tailed" Pareto
distributie convergeert. Hij gooit het met zijn "verklaring" 
natuurlijk weer over de boeg van het toeval. De inkomens, 
zo zegt hij, zijn oorspronkelijk zo'n beetje "at random" 

/ verdeeld. In elk interval van deze verdeling heeft men min of 
meer dezelfde statistische kans om meer of minder te gaan ver
dienen, maar, omdat de uitgangspositie hiervoor (o.a. door de 
erfelijkheid van eigenschappen en materiele goederen} zo ver
schillend is, wordt de ongelijkheid in onze maatschappij tel
kens weer proportioneel gestimuleerd. 
Volgens Rutherford zou de inkomensverdeling, als men deze op 
een bepaald moment voorstelt als de som van onderling onge
correleerde "random shocks" in de voorafgaande perioden,.in de 

w. Winkler (1951) 1 
D.G. Champernowne (1953) 

R.S.G. Rutherford (1955) 

besproken door J. Pen (1971), blz. 
240-244) 
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tijd ongelijker moeten worden. De variantie van de verdelingen 
wordt immers steeds groter. Toch tonen feitelijke waarnemingen 
aan~dat de mate van ongelijke verdeling van het totaal inkomen-
voorzover hij dat kan nagaan-ongeveer dezelfde blijft. 

Hij vindt de verklaring van dit verschijnsel via de toepassing 
van de'random shock"op de diverse leeftijdscohorten uit de be
volkingspyramide. We zien hier.geheel in overeenstemming met 
het oorspronkelijke theoretische uitgangspunt-dat de cumulatie
ve resultaten van levenservaring en spaarzin de rijkennnaarge
lang zij ouder wordenksteeds rijker maakt. Dit proces wordt 
pas met hun pensionering of dood gestopt en zelf s dan dragen 
ze via hun biologische erfmassa,klasse-toebehoren of het for
mele erfrecht nog een aantal vergrote inkomenskansen aan hun 
kinderen over. Dit is echter voor de verdeling minder erg1dan 
dat ze eeuwig zouden leven, want in d&t geval zou de distri
butie op den duur alsmaar ongelijker worden. 

Daar echter de leef tijdsopbouw in de samenleving van periode 
tot periode maar nauwelijks varieert, kunnen we ervan uitgaanA 
dat het beschreven verschevingsproces in de inkomensverdeling 
zich voor elk daarvan op ongeveer dezelfde manier zal herhalen. 
Het netto resultaat van dit alles is en moet zijn, dat we in 
feite bij een grosso-modo in de tijd gelijk blijvende en qua 
vorm min of meer log-normale aggregaat distributie uitkomen. 

3. Concreet onderzoek naar specifieke Oorzaken. 

Zoals reeds gezegd, is de opkomst van een "stochastische 
school" in de theorie over de persoonlijke inkomensverdeling 
gemakkelijk te verklaren, enerzijds uit een fundamenteel ge
brek aan empirische informatie over de vorm van deze verde
ling naar tijd en plaats en anderzijds uit de veelheid van op 
zichzelf weinig geexplo~eerde variabelen.die men als causale 
verklaringsgronden meen_~e te kunnen aanvoeren. 
Naargelang er -zeg vanaf het einde van de vijftiger jaren
echter m~~r statistisch datamateriaal over deze onderwerpen 
op tafel kwam, zien we.dat de trend van de explicaties hoe 
!anger hoe meer van de golflengte van het toeval.naar die van 
concrete en naar werkingskracht gespecif iceerde verklarings
variabelen verschuift. 

Men grijpt daarbij in eerste aanleg terug naar de reeds door 
Roy opgesomde (vooral) psychologische variabelen. Voor een 
groot aantal ~opulaties worden de empirisch gevonden distri
buties hiervan gecorreleerd met de bijbehorende cijfers over 
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de inkomensverdeling en via de technieken van multiple re
gressie of factor-analyse rolt daarna voor elke "onafhanke
lijke" variabele of •underlying factor,.het percentage verklaar
de variantie van de "afhankelijk" beschouwde inkomenssprei
ding uit de bus. 

Het spreekt haast vanzelf dat deze aanpak al spoedig ook tot 
economische en sociologische structuurvariabelen zou worden 
uitgebreid. In de economische hoek paste dat helemaal in de 
reeds van John Stuart Mill stammende traditie over de imper
fecte concurrentie tussen en binnen de diverse productie
factoren en de "non-competing income groups", die hieruit 
resulteren. Tegelijkertijd stimuleerden de opkomst van de 
econometrie --.ll.et <]ebi;-u.i)t van de statii:;tiek deze trenc;l waa:r 
d;it maar even k.on.. -

Er ontstond zo -speciaal in de USA- eenhele "Oooortunity 
School" die de inkomensverdeling verklaart vanui.t- u~ mc:tniE::r 
waaLop mensen in de structuur van inkomensverwervende capa
citei ten zijn ingepast. 

Tegelijkertijd roert zich ook een aantal tegen de sociologie 
aanleunende "i.n~t-i t.utionalis+-Pn", voor wie de inkomensdistri
butie resulteert-eersl:. uit Wt!rking van een aantal sociaal
structurele basisf actoren met als intervenierende variabelen 
een reeks psycho-sociale eigenschappen van de individuen bin
nen elk van de zo ~eschapen categorieen. 

Enkele met deze- soort aanpak ver!:>onden namen zijn die van Adams, 
Duncan, Hill, Morgan ·., Bowl~~s, Stigler, Jencks, Schulz 
Mincer, Becker en Lydali 
Hun voornaamste verklarende sleutelvariabelen komen in eerste 
aanleg neer op de sociolo,ische basis-categorieen ras, sexe, 
leeftijd, nationaliteit, lasse of stand en religie. Hierop 
volgen de economische sector,waarbinnen men functioneert~ het 
beroep,dat men daarbij uitoefent alsmede het opleidingsniveau 
en de e~varing, die bij dit alles een rol spelen. Tegelijk is 
van belang of men als kapitalist, grondbezitter of als leve
ranq_i~r~. vq.n arb~i_d.s~rac;ht optreedt., Bij cl.eze laatste is het 
verder interessant ~elfstandigen van onzeltstandigen, ma-
nagers van uitvoerenden, loontrekkers van gesalarieernP.n en 
ingeschakelden van werkelozen te onderscheiden. Tenslotte in
diceren het lidmaatschap van vakbonden of allerlei onderne
mers- of kapitalistengroepen de mateJwaarop de economische 
macht mede de inkomensvorming bepaalt. 

De psychologische variabelen waarvan we de meeste al bij . 
Roy genoemd hebben, geven te~slotte nog een meer persoonlijke 

"touch· aan dit nogal gecompliceerde mozaiek. 

Nu zijn er onder de genoemde auteurs vanzelfsprekend maar 
weinige 'die dit hele mozaiek in hun berekeningen hebben ge
trokkerf.'Meestal gaat men uit van een of enkele "prime movers" 

J.S. Mill (1849); 

1) De term is van Tinbergen (1975-blz. 11); 

2) F.G. Adams (1958); T:.P. Hill (1959); J.N. Morgan e.a. ('62); 
Hanoch (1965); Stigler (1966); Duncan 1968), Bowles (1972); 
Jencks (1972); T.P.Schulz (1965);}Mincer (1957-'58 - '69-'70); 
Becker (1964);11.Lydatl (1976) 
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en improviseert vervolgens op het zo geschapen basisthema. 
Speciale aandacht in dit kader verdienen de theorieen zoals 
die van Schulz, Mincer en Becker, waarin men de mate van 
"hu.'l\an investment", tot uiting komende in de verworven scho
ling, beroepsopleiding en ervaringsgraad als DE verklarende 
factoren naar voren schuift. Door de op de korte en midden
lange terrnijn zo geed als vastliggende distributie hiervan 
krijgt men irnrners vanzelf een relatief constante inkomens
verdeling. 

a) De "Investering in de Mens" als doorslaggevende 
Verklaringsoorzaak 

Het verwerven van scholing impliceert, dat men daarvoor 
kosten moet maken en dat men tegelijkertijd geen of minder 
inkomen geniet. Daarentegen krijgt men later meer inkomen, 
naargelang men over meer onderwijs en dienstjaren beschikt. 
Dit leidt ertoe, dat de verdeling van het arbeidsinkomen 
prima facie altijd ongelijk is. 

De voornaamste onderliggende oorzaken hiervoor zijn de vol
gende: Vooreerst hebben niet alle individuen dezelfde moge
lijkheid om in zichzelf te gaan investeren. Maar zelfs als ze 
deze mogelijkheid wel zouden hebben, zouden ze er n6g niet 
allemaal in dezelfde mate gebruik van maken. Ieder mens heeft 
irnrners een ander oordeel over de vergelijkende waarde van of
fers in het heden en opbrengsten in de toekomst en bovendien 
zal eenzelfde hoeveelheid investering bij mensen met verschil
lende socio-psychologische "abilities" tot verschillende re
sultaten leiden. 

Waar men er - zoals in de praktijk van de Amerikaanse maat
schappij - vanuit mag gaan, dat deze basisvariabelen elk 
voor zich ruwweg symmetrisch verdeeld zijn, daar resulteert 
via de voortdurende op elkaar inwerking daarvan tenslotte 
altijd een positief scheve inkomensverdeling. Deze laatste 
hoeft echter niet helem&&l deterrninistisch, overal en altijd 
precies dezelfde te zijn: waar men het onderwijs gelijker 
verdeelt en de mensen beter over hun investeringsmogelijkheden 
v66rlicht, k&n er enige variatie in de verdeling optreden. 

In een situatie van competitief evenwicht zal de verdeling 
van inkomens uit persoonlijke arbeid echter altijd z6 uit
vallen, dat voor iedereen op het moment, dat men met zijn 
scholing en verdere training begint, de tegenwoordige waarde 
van zijn toekomstige levensinkomsten verdisconteerd tegen het 
op de markt heersende interestpercentage, volledig gelijk is. 

In deze vrije ruilverkeersmaatschappij is er dus op de keper 
beschouwd "eigenlijk" altijd sprake van een soort onderliggen
de crelijkheid van de inkomens uit arbeid, of in elk geval van 
een systematisch in deze richting naar dit gelijke evenwicht 
tenderende basiswerking. 1) 

T.P. Schultz 
J. Mincer 
G.S. Becker 

( 1964, 1965, 1969); 
(1957, 1958, 1960, 1962, 
(1964, 1967). 

1970); 

1) Men veronderstelt kennelijk een "homo economicus" met 
volledige voorkennis van alle toekomstmogelijkheden. 
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---wat de weikelij·ke praktijk betreft, weet men in een vrij groot 
aantal ·Amerikaanse en Engelse case-studies ongeveer eenderde 
van de variantie van de empirische distributie van het ar
beidsinkomen te verklaren met behulp van de twee variabelen: 
"aantal jaren scholing" en "mate van onderwijsinvestering 
'on the job'". De rest omvat volgens Mincer een aantal in
dividuele verschillen in na-schoolse onderwijsinvestering, 
de kwaliteit van het genoten onderwijs, verschillen in l) 
"ability" en een reeks andere transitoire inkomensvariabelen. 

Becker pretendeert dat de "human capital-theorie11'een eenvoudi
ge verklaring geeft voor het feit,dat de inkomensverdeling 
altijd scheef is. Mensen met raeer "abilities" verwerven een 
hogere verdienste van hun in onderwijs en opleiding geinves
teerde kapitaal. Zij zullen dus meer investeren dan degenen 1 

die niet over zoveel capaciteiten beschikken. Welnu, de re
sulterende correlatie tussen human investment en de mate van 
opbrengst daarvan meet automatisch tot de scheve verdeling 
leiden,die men in

1
de praktijk steeds maar tegenkomt. 

b) De multi-causale verklaringsaanpak 
Binnen de institutionele verklaringsrichting is het echter 
slechts een kleine minderheid van auteurs,die zo specifiek 
als Schultz, Mincer & Co. een enkele verklaringsoorzaak ten~ 
tonele voeren. Veruit de meesten menen (terecht) dat een zo 
gecompliceerde zaak als de inkomensverdeling ook multicausaal 
benaderd.moet wo~den. 
De - bij ons weten - meest uitgewerkte van dit soort verklaringen 
is de zgn._ "Multi-Factor-Theorie" van H.F. Lydall. 
Deze gaat ervan -ult, dat -de f-actoren

1
die iemand75 inkomen be

palen, uiteindelijk zijn terug te voeren tot de culturele 
groepen waar hij toe behoort, zijn familieachtergrond en ge
netische erfmassa. Op dit fundament stoelen vervolgens reli
gie, leeftijd en sexe, wier invloed verder gespecificeerd 
wordt via de categorieen geografische locatie, de economische 
sector, het beroep en de firma waar men werkt. Dit geheel 
dient ten slotte als basis van meer direct functionerende 
variabelen als genoten onderwijs, diverse soorten psycho
sociale "~ilities" en de graad van leidinggevende verant
woordelijkheid, waarmee men belast is. 
Welnu, een aantal multi-variate regressiestudiesJ cluster 
analysen en exercities met de factor-analyse op basis van 
cross-section datamateriaal komen volgens LydalJlvrij consis
tent tot de volgende maten van statistische verklaring van 
"empirisch geconstateerde"inkomensverdelingen: 

Rend de 40% van de totale variantie hiervan kan men ter~g
brengen op de werking valt~oren a.1!? ras, lee.ft!~,. ~;sexe, 
gezinsgrootte, economische sector, beroep, lokatie en be
reikte onderwijspeil. 

Daar komt nog 5% bij uit de zgn. "cognitive ability- of C-Fac
tor (d.w.z. de verbale, rekenkundige en manipulatieve intel
ligentie), terw).jleen aantal niet nader gespecificeerde ef-
fecten van voorbijgaande aard (zgn. "stochastic noise") 
op zo'n 10% gesteld worden en het :¥.'iiCnf·;·Kr-e verklaa-rde ~lte 
het totaal op 55% brengen. De overbliJvende 45% komen volgens 
de auteur voornarnelijk op naam van de D-Factor (van Drive, 
Dynamism, Doggedness en Determination) en het hierarchie-
effect of de R-Factor (d.w.z. de mate van verantwoordelijk-
heid die men draagt) . 

1) Zie de reeds geciteerde studies van Adams, Hill, Morgan, 
Hanoch en ~incer 

H.F. tydall (1976) 

van 
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Hoe dit complexe pakket van oorzakelijkheden er concreet voor 
een specifiek individu uit zal zien, hangt voor een belang
rijk gedeelte af van een reeks toevallige omstandigheden of 
kort gezegd de factor "luck". Dit geldt zowel voor de toegang 
tot de meer permanente, als voor de min of meer.veranderlijke 
(c.q. veranderbare) aspecten hieruit. 

En als men hieraan toevoegt dat"managers-hierarchieen"meestal 
op het principe gebouwd zijn,1at elke manage~ direct op even 
veel personen toezicht houdt als ieder van deze laatsten weer 
op de rang daaronder en dat zijn inkomen in een permanente 
verhouding staat tot de totale verdiensten van degenen,die 
hij onmiddellijk controleert, dan "verklaart" dit all~s vrij 
gemakkelijk de relatieve permanentie en de specif iek scheve 
vorm van de zgn. "standaard inkomensverdeling: ~Ui teindelijk 
blijkt deze neer te komen op een ongeveer log-normale kromrne, 
met een boveneind a la Pareto. 

Het zal de lezer duidelijk zijn dat de studies waar LydaJlheen 
verwijst de variantie van de inkomensverdeling niet in haar 
geheel, maar nauwelijks voor de helft empirisch verklaren. 
Zijn 10% "stochastische ruis" blijft ongespecificeerd en de 
grote rest wordt niet via oe~ekeningen, maar slechts bij wijze 
van werkhypothese verklaard. 

Dit komt erop neer, dat ook deze auteur met zijn empirische 
grond•categorieen niet veel ml~r verklaart1 dan de meeste van 
zijn collegae.die van een anders samengesteld pakket van on
afhankelijke variabelen uitgaan. 

Tinbergen verwijst in zijn boek "Income Differences" naar een 
ongepubliceerde studie,waarin maar liefst 78% van de inkomens
variantie op concrete basisfactoren herleid kan worden. Welke 
dat precies zijn, blijkt echter niet zonder meer uit de tekst. 

Zeker is in elk geval dat bij allemaal deze studies een zeer 
groot gedeelte van de variantie niet concreet verklaard wordt, 
maar -naar men mag aannemen- moet afhangen van een zeer groot 
aantal, op zichzelf niet erg belangrijke en qua werking moei
lijk te specificeren variabelen. 

Het is plausibel dat voor dit "stochastisch lawaar• boven of 
rond het verklaarde deel de wetten van het toeval en de grote 
geuallen zullen opgaan. Of dat echter ook zonder meer geldt 
voor de specif ieke basiscategorieen waarop men w~l een groot 
en zeer concreet gedeelte van de variantie kan terugvoeren, 
lijkt_voor ons veel minder evident dan voor Lydall. 
Korte beoordeling van These A: 

Wij kunnen aan het einde van deze beschouwi.ng van het oeuvre -
van de voornaamste auteurs uit deze richting-op basis van de 
litteratuur-tenslotte de volgende kritische opmerkingen plaat
sen: 

1. Aan de eerste twee genoemde auteurs verwijt men
1
dat ze uit-

gaan van nogal arbitraire assumpties bij het kiezen van 
hun parameters, en bovendien dat hun "wet" ook vanuit mathe
matisch gezichtspunt niet helemaal vlekkeloos schijnt te 
zijn. De uiteinden van hun distributies op een dubbele loga
rithmische schaal zijn imrners niet altijd lineair. Maar ook 
al waren ze dit min of meer, dan moet n6g warden bewezen, dat 
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deze lineariteit juist voor deze distributies significant is. 
Er bestaan inuners zov~le frequentieverdelingen, waarvan de Y 
uiteinden naar lineariteit tenderen. De uiteinden van Pare-
to's distributie vormen echter niet altijd en overal een-
rechte lijn. Verder is de hellingshoek van deze uiteinden 
niet voor E'lk land ~n voor elke periode gelijk. Maar als 
zowel de hE·llingshoek en ook de rechtlijnigheid van deze 
uiteinden niet gelijk blijven, dan gaat vanzelfsprekend hun 
hele "wet" slechts binnen een zeer grove foutenmarge op.l) 

Ons inziens terecht is verder ook het verwijt1~dat · 
de puur mathematisch- en statistisch opererende auteurs1 als 
het erop a&nkomt, geen echt wetenschappelijk bewijs in stric
te zin, zoals dat doorgaans in de maatschappijwetenschappen 
wordt gebruikt, op tafel leggen. Men "bewijst" irnrners alleen 
pAT de inkomensverdeling met deze of gene krornrne beschreven 
worden kan, maar komt niet met houtsnijdende argumenten 
WAAROM of WAARTOE dit zo is.2) 

2. De "verklaringen"• waarmee hun epigonen op de proppen ko-
men, voeren uite1ndelijk terug lot ditzelfde D~T~bewijs. 

Ook hun tht:oretische basis is de waarschijnlijkheidsrekening, 
desnoods nader gespecificeerd met allerlei aangenomen addi
tioneel of multiplicatief functionerende bij-effecten. 

Waar ze beweren dat dit zo is OMDAT de inkomensverdeling door 
zoveel verschillende, elk op zich niet erg duidelijke of be
langrijke en in elk geval voortdurend en intensief over en 
weer op elkaar inwerkende factoren tot stand komt, heeft men 
dat terecht als een wetenschappelijk "testimonium pauperta
tis" gekwalificeerd.3) Men weet eigenlijk niet waar het pre
cies aan ligt en laat daarom maar het toeval het verklarings
karwei opknappen. 

Nauwelijks meer inzicht verschaft de tautologische visie>dat 
we hier te maken hebben met ~en grote allesomvattende "abili
ty to earn money", die men bij elk individu kan meten via het 
aantal dollars dat hij elk jaar mee naar huis brengt.4) 

Ook al is n~n echter bereid om aan te nemen, dat er ergens 
in het proces van de inkornensverdeling een soort onderliggen
de normale of lognormale distributie meespeelt,lorndat we 
hierbij 66k met een op de rol van kans en toeval gebaseerd 
stoc~astisch verschijnsel te doen hebbenJde hele beschrij
ving en verklaring van de realiteit geeft deze zeker niet. 

Er wordt immers geen rekening gehouden met systematisch,.con
sequent en duurzaam werkende oorzaken (als macht, technisch
organisatorische vernieuwing en de politiek), die het rigide 
determinisn~ van de kansberekening telkens weer doorbreken en 
verstoren. 

1) P.A. Sorokin (1964, blz. 36-38), J. Pen (1971, blz. 240-
2 44) ; 

2) H.F. LyclaJ.l (1976, blz. 19); 

3) J. 'l'inbt·rgen (1975, blz. 9); 

4) J. t-iinccr (1970, blz. 6). 
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3. Vervolgens dienen-we te wijzen op een nogal griezelige be-
leidsimplicatie van deze stochastische aanpak: De herlei

ding van de inkomensverdeling tot een overal en altijd gelij
ke krornrne.die telkens weer tot stand komt via de wet van de 
grote getallen

9
maakt bij voorbaat alle argurnenten~om tot een 

andere -meer gelijke- distributie te geraken, 1rrelevant.S) 

4. Wel zeer positief beoordelen wij de pogingen,om met behulp 
van de statistiek,~p basis van empirisch feitenmateriaal, 

de sarnenhang te onderzoeken tussen een aantal theoretisch r·e
levante "verklarende" onafhankelijke of intervenierende varia
belen enerzijds en de als afhankelijk beschouwde inkomensver
deling aan de andere kant. Men probeert hierbij in elk geval 
serieus de werking van elke1als belangrijk aangenomen factor 
nader te concretiseren. 
Oat men daar op dit moment nog niet helemaal uit komt en nog 
steeds op "onderliggende toevalswerking" a la Lldai-.

1
"stochas

tic noise" in de risidu-sfeer en meestal ook vr j uniforme 
verdelingen in de trant van Pareto, Gini en Gibrat uitdraait, 
zijn ons inziens schoonheidsfouten die men op den duur best 
wel zal weten weg te werken. · ' · 

5. Nog veel zwaarder dan de opgesomde theoretische bezwaren 
weegt tenslotte de kritiek, die men momenteel vanuit de 

empirie tegen deze wetmatige permanentie en/of uniformiteit 
van de inkomensverdeling in het geweer kan brengen. 

De feiten, zeals die in de laatste dertig jaren over de inko
mensverdeling in vele landen en perioden bekend werden, heb
ben dit drietal auteurs irnrners op de meest flagrante wijze in 
het ongelijk gesteld. 

Er blijken irnrners wel degelijk op vele plaatsen en over lange 
perioden zeer signif icante afwijkingen van zowel de Pareto/ 
Gini-curve alsook van de ·lognormale krornrne van Gibrat voor te 
komen • 

. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor d~ in dit verband gehan
teerde formules of coefficienten. 
Wat deze auteurs aan algerneen en overal geldende verdelingen 
te berde bracht, blijkt-e.ls de gegevens uit Hoofdstuk I maar 
enigszins valide en betrouwbaar kunnen worden beschouwd- ten 
enenmale in strijd met ne regionaal gevarieerde en in de tijd 
dynamische werkelijkheid.,,.:~-

Het lijkt trouwens in hoge mate onwaarschijnlijk of deze 
fluctuaties ooit wel in een bruikbare, universeel en voor al
le tijden geldende wiskund1ge formulering kunnen worden uit
gedrukt. 

Alles bij elkaar derhalve voldoende argumenten om deze eerste 
hypothese als verklaringsmonopolie te verwerpen. Merkwaar
digerwijs blijven Pareto en Gini voor de theorie en de prak 
tische meting van de inkomensverdeling t6ch belangrijk, omdat 
hun coefficienten, waarvan zij aannamen, dat ze als eeuwig 
gelijke universele indicatoren van alle inkomensverdeling 
zouden gelden, thans juist als een algemene graadmeter van 
de variabiliteit van deze distributie worden gehanteerd. 

5) W.R. Cline (1975, blz. 365) 
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B. DE THESE VAN EEN STEEDS ONGELIJKER WORDENDE INKOMENS

SPREIDING 

De schrijvers die deze hypothese verdedigen, vindt men vooral 
onder de pure theoretici of in de ideologisch sterk opposi
tionele hoek. 

= Bij de eerste groep zijn dat in/eerste aanleg de oudere 
economen uit met name de _Physiocratische en de Klassieke 

School en later een aantal lieden,die voornamelijk een sto
chastische redenering ten beste geven. 

= Bij de tweede ontmoeten we voornamelijk_d.e auteurs uit de 
Marxistische traditie,op wier basisthemg later door een aantal 

Neo-Marxisten en Dependencia-auteurs druk gevarieerd wordt. 

= Van de mensen die zich werkelijk emplrisch met de dynamiek 
van de persoonlijke inkomensverdeling hebben beziggehouden, 

is er -voorzover we konden. 

nagaanJslechts een, die, zij het slechts zeer tijdelijk en 
dan nog met de nodige kwalificaties, heeft volgehouden/dat 
de inkomensverdeling tijdens de industriele ontwikkeling 
voortdurend ongelijker wordt. 

= Daarentegen komt men er onder deze categorie wel veel tegen_, 
die op basis van hun specifieke data menen~dat de nationale 

koek in bepaalde regio's, landen of tijden, gedurende zekere 
fasen van het ontwikkelingsproces of onder andere nader aan
gegeveh .. omstandigheden.de neiging vertoont op een ongelijker 
manier verdeeld te worden. 

Wij laten in het navolgende telkens eerst de voornaamste van 
deze bijdragen in sterk verkorte vorm de revue passeren en 
plaatsen vervolgens enige kritische opmerkingen bij de inhoud 
van de uitgesproken beweringen. 

1. De Physiocraten 

Deze groep, in het Frankrijk van de 2e helft van de 18e Eeuw, 
vertegenwoordigd door personen als Quesnay, Turqot, Dupont 
de Nemours en Mercier de la Riviere 1), gaat in een tijd dat 
het overgrote gedeelte van het nationale produkt uit de land
bouw kwam en de massa van de bevolking ook in die sector werk
te, heel begrijpelijk uit van de basisgedachtet.dat alleen de 
natuur, d.w.z. de grond en het vee "vruchtbaar' zijn ender
halve boven de gemaakte kosten een "produit net" opleveren. 
Allen die>behalve de eigenaars hiervan aan het productie
proces deelnemen, zijn "classes steril~s". Deze ontvangen 
voor hun bijdragen slechts dat>~at ze voor hun levensonder
houd (de arbeiders) of voor de !nstandhouding van het kapi-

1) F. Quesnay (1758); 
J. Turgot (1768}; Mercier de la Riviere (1767}. 
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taal.dat ze ter beschikking stelden, nodig hebben. 
1.• 

Wordt in dit totaalbeeld nu de productiviteit van de grond 
of van het vee op de een of andere manier gr6ter, dan pro
fiteren hier uiteindelijk toch all~~n de land- en vee-eige
naars -of in het Frankrijk van het Ancien Regime~de arris
tocratie en de Kerk- van. 
De inkomensverdeling wordt derhalve impliciet steeds onge
lijker. Als men er niet in slaagt deze via een "impot unique" 
op de verdiensten van de landheren tijdig recht te trekken 
-zo voorspelt men.enkele decennia v66r de Franse Revolutie
dan zal het in ,verhouding steeds arreer wordende volk onweer
staanbaar op een grote revolutie toPstevenen ••.•••. 

2. De Klassieke Economen 

Met de liberale klassieken (o.a. Smith, Ricardo, Malthus, 
Say)l) komt aan het begin van de 19e Eeuw via de werking van 
het door deze schrijvers geintroduceerde "kostenbeginsel" 
een in wezen soortgelijke pessimistische basisvisie op de dy
namiek in de inkomensverdeling aan bod. 

Volgens deze opvatting wordt de waarde van een goed of dienst 
bepaald door de kosten nodig voor de (re)produktie .daarvan. 
Deze kosten vormen zelf echter het inkomen van deeigenaars van de 
productiefactoren. De prijs, die men voor de diensten hiervan 
op de markt ~~aalt, komt tot stand via de werking van vraag 
en aanbod.- Hij ' zal.bij vervangbare productiefactoren_,,schom
melen rond hun eigen kosten, of datgene wat nodig is om de
zelfde goederen en diensten opnieuw te reproduceren. Voor de 
arbeid is dit datgenehwat voor het instandhouden voor het 
(eerst zei men fysieke, later culturele) levensminimum nodig 
is. Volgens dit "eherne und grausame oekonomische Gesetz"2) 
schommelt het loon dus altijd rond de op een of andere manier 
gedefinieerde armoe-grens. 

Voor de grond en het geleende kapitaal moeten 66k de repro
duktiekosten betaald worden. Smith meende al dat deze in een 
primitieve maatschappij uiteindelijk tot arbeid gereduceerd 
kunnen worden en Ricardo verklaart deze gedachte ook van toe
passing op de moderne maatschappij. Het kapitaal wordt zo in 
de produktiemiddelen "gestolde" arbeid. De prijs hiervoor 
schommelt om de hoeveelheid nieuwe arbeid welke er nodig is 
om deze te vervangen. ~ 
Aan de bodembezitter betaalt men daar, waar de grond over
vloedig en in uniforme kwaliteit aanwezig is, ook alleen maar 
de reproduktiekosten van de arbeid, nodig om deze grond te 
laten produceren. 

Omdat echter grond door de bevolkingsdruk schaars en daarbij 
verschillend van kwaliteit is, ligt de prijs, die men ervoor 
betaalt, gelijk aan de arbeidskosten behorende bij de nog ingecha
slechtste (of meest veraf gelegen) grond. De betere gronden 
leveren een "differenti~le rente" op, die groter is naarge-
lang de grond vruchtbaarder of met minder kosten bereikbaar 
is. Zelfs is het mogelijk, dat de grond zo schaars wordt, dat 

ll A. Smith (1776) ~ T.R. Malthus (1798; 1820) ~ 
D. Ricardo (1817); J.B. Say (1803). 

2) F. Lassalle 
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ook de slechtste nog ingeschakelde stukken ervan,behalve hun 
arbeidsvergoeding

11 
nog een "absoluut" rente-inkomen genieten. 

Volgens Ricardo zal, onder invloed van de bevolkingsdruk, dit 
rente-inkomen de neiging vertonen om te stijgen. De voedings
middelen worden immers schaarser, dus duurder, waardoor ook 
het pakket, nodig voor het minimum levensonderhoud van de 
arbeid, duurder wordt. Het loon stijgt derhalve nominaal 
(niet absoluut} en de kapitalist ziet zich gedwongen om een 
steeds groter gedeelte van zijn risidu-inkomen, de kapitaal
winst, aan de grondbezitter af te staan. Via de zo geconsta
teerde tendenties van een dalende winst- en stijgende grond
rentevoet 1beslui t Ricardo, omdat het loon reeel bij het levens
minimum gelijk blijft, onvermijdelijk tot een seculair steeds 
schever wordende inkomensverdeling. Voor de arbeiders en ka
pitaalinvesterende ondernemers is de economie immers een "dis
mal science" en de rentenierende landlords worden steeds maar 
rijker ••• ~·· Geen wonder, dat de Manchester liberalen Cobden 
en Bright luidkeels om afschaffing van de'born laws•riepen. 

- Met betrekking tot de argumentatie van,Physiocraten en Libe-
rale Klassiekers is het zonder meer duidelijk,,dat we hier 

te doen hebben met een theoretische weerspiegeling van de re
ele situatie van de plaats en tijdhwaarin zij leefden en werk-
ten. · 
Tijdens de laatste decennia van het Franse "Ancien Regime" 
had het er inderdaad alle schijn van, dat de arristocratische 
landheren Zich steeds meer ten koste van de rest Van de bevol
king verrijkten. 

En dat in het Engelanq uit het eerste kwart van de 19e Eeuw~ 
tijdens een aanlopend industrialisatieproces, waarbij een uit 
haar agrarische voegen geslagen bevolking sneller ging groeien 
dan het nationale product, de arbeidersmassa steeds armer en 
de landlords steeds rijker werden, hoeft ook weinig betoog. 

Beide groepen theoretici geven voor deze situatiegebonden pro
blematiek plausibele verklaringen en komen ook tot bijzonder 
originele suggesties voor de oplossing daarvan. 

Zelfs kan men stellen,dat veel van wat zij vertelden gegenera
liseerd mag worden voor de meer algemene toestand vlak v66r 
en direct na de take-off naar een zichzelf stimulerende econo
mische groei. 

Even duidelijk is het echter ook, dat hun analysen en be
leidsrecepten niet meer opgaan~als deze industrialisatie wer
kelijk de kans krijgt om echt tot volle wasdom te komen. 

Omdat geen enkele van de onder deze categorieen genoemde au
teurs iets dergelijks zelf heeft mogen meemaken, kan men hen 
nauwelijks kwalijk nemen,dat ze de hierbij horende implicaties 
voor de inkomensvoorziening niet hebben kunnen dJorzien. 

3. De Marxistische Traditie 

Verreweg de meest invloedrijke van alle auteurR die de these van 
een steeds ongelijker wordende inkumensveraeling propageren, 
is vervolgens stellig Karl Marx. Deze bouwtr. als goede laat-
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klassieker1 voort op het fundamentele graaf- en spitwerk in 
de zojuist)beschreven theorieen. 

Volgens de grondlegger van het "wetenschappelijk socialisme" 
moet tijdens de ontwikkeling van de kapitalistische produktie
wijze de inkomensverdeling voortdurend ongelijker worden. 
Door de werking van de wetten over de toeeigening van meer
waarde ,over de accumulatie en concentratie van het kapitaal 
en de hiermee verbandhoudende uitdunning van de middenstrata, 
de groeiende werkeloosheid en in het algemeen de steeds 
schrijnender optredende "Verelendung" van het proletariaat,, 
wordt de vorm van de verdelingscurve voortdurend schever. 
Steeds minder rijken worden alsmaar rijker en steeds meer ar
men alsmaar armer 1 tot op het moment van de socialistische re
volutie de paar overgebleven onteigenaars onteigend en de in
komensstratif icatie zoniet geliquideerd dan toch belangrijk 
afgevlakt wordt. Dit betekent dat Marx, in tegenstelling tot 
Pareto c.s. fluctuaties in de inkomensverdeling als mogelijk 
en zelfs als noodzakelijk beschouwde. Deze dynamiek gaat en
der het kapitalisme eerst naar steeds grotere en uiteindelijk 
zelf s zeer extreme vormen van ongelijkheid om -na de grote 
proletarische revolutie die hij voorspelt- tenslotte in het 
tamelijk platte verdelingsprofiel van een socialistische sa
menleving te resulteren. 

= Ook de theorie van Karl Marx draagt duidelijk de sporen van 
de tijd, waarin deze grote auteur haar neerschreef. Dat ge

beurde vooral tegen het einde van de vijftiger en de zestiger 
jaren van de vorige eeuw. 

Het data-materiaal waarop hij zijn hypothese baseerde, was 
ontleend aan de eerste stadia van de industrialisatie van met 
name Engeland en in mindere mate van Frankrijk, Duitsland, de 
Beneluxlanden en de Vereni.t:Jde Staten. Voor die tijd en voor 
dat deel van de wereld stelt het empirische materiaal dat we 
over de inkomensverdeling bezitten, Marx ongetwijfelcf in het 
gelijk. Het aandeel uit het nationale inkomen van de onzelf
standige loonarbeid daalt of blijft hooguit gelijk, terwijl 
de proportie van deze categorie in de be~oepsbevolking ge
staag aanzwelt. Een nauwelijks in leven gehouden industrie-
le reserve-armee van werkloze paupers neemt in de sloppenbuur
ten van de grote steden voortdurend toe. 

Het aandeel, afkomstig uit huren, interesten, dividenden en 
tantiemes stijgt met sprongen, ondanks het feit.dat degenen 
die hiervan profiteren steeds meer naar de bovenste percen
tielen uit de distributie van inkomenstrekkers opschuiven. En 
ofschoon de properties uit het totaal,gekwalificeerd als on
dernemingswinst en grondrente -vooral tegen het einde van de 
periode in kwestie- beginnen te dalen, daalt in beide gevallen 
het aandeel van de zelfstandigen en grondeigenaars n&g sneller. 

Alles bij elkaar derhalve een samenstel van trends
1
,waaruit 

Marx op bijzonder consequente manier zijn conclusie trok: de 
armen worden armer en de rijken rijker •....• En de gegevens 
over de persoonlijke inkomensverdeling1die we over die tijd 
voor de betreffende landen bezitten

1
zijn d!!r om deze stel

ling te bewijzen~ Zeker in relatieve zin. Zie onze data 
in Eoofdstuk I. 
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Zijn gelijk was echter na de publicatie van z1Jn stellingen 
nog maar van relatief korte duur. In zo goed als alle zich 
op kapitalistische wijze industrialiserende landen tekent 
zich immers op een zeker punt in hun ontwikkeling (maar Marx 
is dan al dood~) de ombuiging iri de bovengeschetste tenden
zen af, die we in het vorige hoofdstuk al in extenso hebben 
behandeld. Tesamen resulteren deze op de eerste plaats in 
een zeer signif icante daling van het aandeel van de 10% rijk
sten, een behoorlijke stijging van de daaronder liggende ho
gere middengroepen, een over het algemeen kleinere, maar 
toch merkbare verbetering van de inkomenspositie van de ei
genlijke middendecielen en een relatief gelijk blijven of 
zelfs enigszins achteruitgaan van de armste categorieen van 
inkomenstrekkers. Alles bij elkaar derhalve een wel heel 
ander beeld dan Marx ons voorspeld had. 

Met betrekking tot het tweede gedeelte van Marx's hypotheseJ 
dat betrekking heeft op de situatie in de landen waar een 
socialistische revolutie inderdaad heeft plaatsgevonden, ver
wijzen we naar het data-materiaal uitgesta.ld in Hoofdstuk IV. 

Hieruit blijkt ons inziens zonneklaar,dat ook onder socialis
tische produktieomstandigheden de inkomensverdeling: 
- sterk van land tot land en van tijd tot tijd kan varieren; 
- niet altijd gelijker hoeft te zijn dan in een aantal lan-

den uit de zgn. kapitalistische wereld; 
- bijna nergens permanent tot een zelf s maar bij benadering 

vlakke distributie kromme heeft geleid. 

Daartegenover staat echter even onbetwistbaar het feit,dat 
als regel de invoering van een socialistisch systeem een si 
nificant gelijk'-t.rekkende werking heeft, en dat dit effect& 
dest~'-groter zal zijn1 naargelang men hiertoe in een eerdere 
(c.q. lagere) fase van het ontwikkelingsproces van een pre
industriele naar een post-industriele samenleving overgaat. 

Dat Marx dit alles niet voorzien heeft, kan men hem echter 
nauwelijks als een verwijt aanrekenen. 

= Aan het einde van het eerste kwart van deze eeuw neemt Lo-
ria deze Marxistische draad weer op als hij in zijn "Theo

rie--der reinen Wirtschaft, Untersuchungen der Gesetze des 
Einkommens", stelling neemt tegen de "burgerlijke" theorie
vorming. Voor hem zijn zowel de kansberekeningen a la Pareto, 
Gini en Gibrat, alsook de fluctuatie-leer van Sorokin en 
zeker de stelling, dat we op weg zouden zijn naar meer ge
lijkheid1 niets ~nders,dan op belangen gebaseerde,ideologische 
nonsens. Deze dient alleen om de onrechtvaardigheden van de 
heersende kapitalistische wereldorde te camouf leren en de 
daarmede verbandhoudende bedriegerij, machtsmisbruik en 
monopolisme goed te praten. 

In zalige onwetendheid van de werkelijke feiten is volgens 
hem de grote tendens nog steeds, die, welke Marx reeds 75 jaar eer
der had gesignaleerd, nl. een voortdurende en algemene trend 
naar gr~tere ongelijkheid. 

A. Loria (1925) Uiteengezet en beoordeeld in W. Heller (1928) 
blz. 70-71. 
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= Bij de leer van Alcide Loria passen ons inziens de volgende 
opmerkingen: 

De auteur heeft zeker gelijk als hij erop wijst, dat er in 
onze zgn. "vrije" of "geleide" ruilverkeersmaatschappij een 
aantal oorzaken min of meer systematisch in deze richting 
werken. En dat zowel aan het bovenste als aan het onderste 
uiteinde van de schaal voor de inkomensdistributie. M.b.t. 
de "topdogs" kan men zo bijvoorbeeld wijzen op het sterke 
cumulatieve effect van een groot kapitaalbezit. Een vermogen, 
uitgezet tegen 5% rente verdubbelt immers in veertien jaar 
tijd. Het in de meeste kapitalistische landen geldende erf
recht zorgt ervoor, dat het grootste deel van de geaccumuleer
de rijkdom geslachten-lang in dezelfde families blijft. 

Naarmate men meer verdient, wordt het om vele redenen steeds 
gemakkelijker om n6g meer te verdienen. Het inkomen van de 
rijken is voor de belastingsdienst veel moeilijker te contro
leren1 dan dat van de gesalarieerde doorsnee-burger. 

Via allerlei aftrekposten, onvolledige opgaven, en soms re
gelrechte fraude, slipt men op grote schaal door de mazen van 
het belastingsnet. En tenslotte zorgt het feit, dat men met 
zijn geld het beste intellect voor zich kan laten werken, er 
als vanzelf voor, dat de hoop aan de top voor zijn eigenaars 
voldoende groot blijft. 

Aan de andere kant van de verdeling, bij de "underdogs", past 
men op grote schaal discriminatie toe, om de beloning van 
grote groepen mensen klein te houden. 

- Zo houdt men nog steeds ongeveer de helft van de bevolking, 
nl. de vrouwen, stelselmatig weg uit de beter betaalde ba

nen en zelfs daar waar ze w~l mogen werken, is hun beloning 
meestal niet hoger dan ergens tussen de helft en driekwart 
van die, welke men normaal aan volwassen mannen van eigen na
tionaliteit betaalt. 

- Soortgelijke discriminatie vindt men op vele plaatsen tegen 
jeugdige of oudere werknemers, nieuwe stedelingen, mensen 

van ander ras, nationaliteit, geloof of levensovertuiging en 
natuurlijk het grote leger van gastarbeiders ..... 
- Daarenboven werken de technologische vernieuwing met haar 

steeds massalere uitstoting van arbeidskracht en de import 
van goedkopere gastarbeid voortdurend samen om het loonpeil 
van de werkende massa te drukken •.•.. 

- Enfin, zo kan men doorgaan en bij elk van de opgesomde ar
gumenten blijft, 66k na afpelling van de agitatie-propagan

da-schil, meestal wel een stuk ware werkelijkheid als kern 
over. 

Nog afgezien van het feit, dat geen enkele van de tot nu toe 
opgesomde tendenties in de praktijk ongemitigeerd opgaat, 
staat echter tegenover deze hele redenering, dat tegelijker
tijd een even grote serie andere trends kennelijk in omge
keerde richting werkt~ 

- Zo is, om met de rijken te beginnen, de inkomens- en ver
mogensbelasting, alsook het erfrecht de laatste vijftig 
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jaar ontegenzeggelijk bijna overal een heel stuk progressie
ver geworden. In vele landen romen deze elk jaar weer een 
groot stuk van de oorspronkelijke bruto-inkomens af. 

- De hogere inkomens bestaan meestal voor het overgrote deel 
uit interest en grondrente-bestanddelen. Het lijdt echter 
geen twijfel~dat deze beide categorieen in de reeds genoem
de periode een aanmerkelijk kleiner deel van het nationale 
inkomen zijn gaan uitmaken, dan ze dat eerder deden. 

- In tegenstelling met vroeger raakt het aandelen- en ook het 
grondbezit in de meeste Westerse staten de laatste tijd 
over steeds meer en bredere groepen verspreid. 

- En tenslotte zorgen ~en·niet aflatende inflatie, allerlei 
maatregelen ter beperking van arbeidsloze inkomens en re
gelmatig voorkomende crises of depressies ervoorbdat de in
komens van de rijkeren niet teugelloos kunnen doorgroeien. 
Tegelijkertijd wordt in de meeste moderne maatschappijen 
het inkomen van de kleine man door allerlei ingebouwde fac
toren omhooggevijzeld of in elk geval tegen het zakken onder 
een sociaal minimum beschermd. 

- De voornaamste tendentie was ongetwijfeld de duurdere prijs, 
welke m~~ op de markt voor de factor arbeid is gaan betalen. 
Hierbij kan tevens opgemerkt worden, dat · - · · · in de loop 
der jaren het loon van de ongeschoolde arbeider,in procenten 
uitgedrukt,nog m~€r steeg dan het salaris van de geschoolden 
en ambtenaren. (Kuznets, 1959) 

- De loons.t,::i.jd van de vakbeweging en een actieve overheidsbe
moeiingnnadat de arbeider stemrecht kreeg, droegen hier onge
twijfeld hun steentje aan bij. 

- Zo goed als overal beschermt een heel systeem van sociale ver
zekeringen en ae·arbeidswetgeving de lagere inkomenstrekkers 
tegen ernstige of voortdurende loonderving. 

Overziet men deze en dergelijke argumenten,dan wordt het op 
"face value" ervan wel ontzettend moeilijk1 om daaruit een 
duidelijke ten~ens naar een grotere ongelijkheid te conclude
ren. 

Met evenveel recht zou men immers kunnen stellen, dat beide tenden-
ties elkaar in de rijke landen in evenwicht schijnen te houden, 

dat de kromme van de verdeling door de tijd heen gelijk blijft 
en dat het derhalve de reeds eerder genoemde kansf actoren 
zijn, die op de lange duur de vorm hiervan bepalen. 

Maar ook dat is, volgens de feiten die we in Hoofdstuk I heb
ben opgevoerd, niet waar! 

= Een paar decennia later kwam de Poolse econoom Michal Kale-
cki 1) voor de dag met een model voor de inkomensverdelingJ 

dat weliswaar helemaal in de lijn van de Marxistische uitbui
tingsgedachte blijft, maar deze visie voor zijn tijd als het 
ware "up-to-date" brengt. Hij doet dit door haar te doen steu
nen op zijn eerdere analyse van de moderne monopolievorming. 

1) M. Kalecki (1938 en 1951). 

' 
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Kalecki stelt, dat in de werkelijke wereld van anno 1950 de 
door de neo-klassieken gepostuleerde situatie van evenwicht 
en vrije concurrentie een op atavisme gebaseerde illusie is. 
De verkoopprijs ligt voor de ondernemer altijd boven zijn 
marginale kosten. Dat komt,omdat hij bij de aankoop van zijn 
arbeids- en grondstoffen-inputs doorgaans als monopsonist en 
bij de verkoop van zijn eindprodukt als monopolist of oligo
polist optreedt. Welnu, naargelang de ontwikkeling van het 
kapitalisme voortschrijdt, wordt ook de graad van bedrijfs
concentratie en dus van de monopolievorming groter. 
Waar echter het arbeidsdeel (d.w.z. het inkomen voor de grote 
massa) negatief correleert met de gemiddelde graad van mono
polievorming in de economie, daar moet ook de persoonlijke 
inkomensverdeling als het ware per definitie voortdurend 
schever worden. 

Merkwaardig genoeg bleken de feiten echter niet helemaal in 
overeenstemming met deze zo overtuigend klinkende leer. Hoe 
meer statistisch cijfermateriaal er over de economische ont
wikkeling in de Westerse industrielanden op tafel kwam, hoe 
nuidelijker het ook voor Kalecki werd, dat daar het reele loon-
peil en~'aaarmee ook het arbeidsdeel vanaf het einde van de 

Eerste Wereldoorlo0 ~ gedaald was. 

Toen hem m.b.t. de rijke landen daarmee zijn basis argument 
voor een voortdurend schevere verdeling op het nationale ni
veau ontviel, gaf hij zijn redenering een nieuwe draai en 
bracht haar daarmee op het internationale of zelf s mondiale 
vlak. Dit gebeurde als volgt: 

Het arbeidsdeel in de Westerse industrielanden daalt n!et, 
omdat deze de derde wereld uitbuiten en met een stuk van de. 
zo verkregen overwinsten de proportie uit het nationale in
komen voor de Europees-Amerikaanse arbeiders-arristocratie 
en daarmee ook het persoonlijke verdelingspatroon constant 
houden. Het mechanisme.dat men hiervoor gebruikt, is de ruil
voet. Omdat deze op de lange termen voor de produkten uit de 
ontwikkelingslanden daalt, worden in het Westen (c.q. Noor
den!) de levensbenodigdheden van de arbeid en ook veel grond
en hulpstoffen voortdurend goedkoper. 

De tendentie naar een grotere ongelijkheid, veroorzaakt door 
een toenemende monopolisatie-graad in de industrielanden, 
wordt derhalve geneutraliseerd door de drainage van surplus
sen uit de onderontwikkelde wereld. Dit verklaart het "wonder" 
van de constante "labour share" en de inderdaad gedurende lan
gere tijd gelijk blijvende verdelingscurve van de persoonlij
ke inkomens. Zonder kolonien of neo-imperialisme zou de onder
liggende basistrend onder kapitalistische produktie-omstandig
heden echter weer onweerstaanbaar haar oude loop moeten nemen. 

En op mondiale schaal zien we trouwens nu~dat een Westerse 
minderheid steeds rijker en de gekleurde massa van de wereld
bevolking steeds armer wordt. 
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De voornaamste kritiek op de uiteenzettingen van Michal Kale
cki is natuurlijkl\dat hij, zoals de meeste laterdaaq_se Marxis
ten, met zijn the6rie achter de feiten aanhobbelt ••••• ~~~·. 

In de tijd toen hij schreef, liep in Europa het arbeidsdeel 
-en daarmee het inkomen van de massa- al over een lange tijd 
niet meer terug, zoals dat volgens de orthodoxe leerstellin
gen-'"eigenlijk had moeten gaan. Tussen de twee wereldoorlogen 
constateerde men integendeel een gelijkblijvendheid op lange 
termijn in de loon-, winst- en ka?itaaldelen en deden vooor de 
persoonlijke inkornensverdeling de thesen van Pareto, Gini en 
Gi.brat overal opgeld. --

Het is voor deze situatie~dat zijn leer met een plausibele 
verklaring voor de dag probeert te komen. 

De realiteit toonde echterAdat zich in de Westerse wereld een 
aantal ontwikkelingen vooraeedAdie niet met dit beeld overeen-
stemmen. 7 

- Vooreerst constateren wij vanaf het einde van Wereldoorlog 
II z9 goed als overal een spectaculaire stijging van het 
arbeidsdeel. 

- Ten tweede stond, terwijl de functionele inkomensverdeling 
tussen de twee wereldoorlogen inderdaad over langere tijd 
gelijk bleef de trend naar een gelijkere persoonlijke ver
deling niet stil. (Zie onze historische reeksen en de uit
komsten--vail Kravis, Kuznetz, Haley, Seers, etc.} 

Verder lijkt het in hoge mate onwaarschijnlijk~dat deze twee 
verschijnselen (4ie kennelijk niet zo direct en automatisch 
van elkaar afhangen als Kalecki suggereert} alleen of voorna
melijk aan een verstrekte exploitatie van de derde wereld 
zou zijn toe te schrijven. 

- Ook Kalecki's postulaat van een voortdurend dalende ruil
voet voor de ontwikkelingslanden klopt niet. Deze daalde 
weliswaar in de crisisperiode toen Kalecki schreef en ook 
tussen 1952 en 1969, maar niet in de tussenliggende tijd 
of de jaren daarna. 

- Tenslotte hoeft meer bedrijfsconcentratie niet altijd to~ 
verminderde concurrentie te leiden. Ook de grote concerns 
plegen elkaar hevig -en soms op leven en dood- te beconcur
reren. 

roch heeft Kalecki in zoverre gelijk, dat 6ndernemers die 
prijzen kunnen opleggen, uiteindelijk invloed op de distributie 
zullen hebbe~. Dit is, als het erop aankomt, echter een soort
gelijke invloed als die van de vakbeweging als deze druk uit
oefent met haar collectieve loonactie of meer indirect, als 
van de overhied, met haar steeds steviger wordende greep op 
de arbeidswetgeving en het sociale verzekeringssysteem. 

Men zou dus de veronderstelling kunnen wagen, dat variaties 
in de loon- en winstdelen en daarmee ook in de persoonlijke 
inkomensverdeling in de tegenwoordige ontwikkelingsfase mede 
verklaard worden door de monopolistische druk en tegendruk, 
die kapitaal en arbeid op elkaar uitoefenen. 
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Kalecki's opbeuring van de "Verelendung" van het nationale 
naar het mondiale vlak heef t stimulerend gewerkt op een hele 
generatie van moderne epigonen uit de Marxistische traditie 
en het gros van de auteurs.die men in de Latijns-Amerikaanse 
Dependencia-school tegenkomt. 

Dit begint in feite al bij het tweetal Prebisch en Baran, die 
tesamen zo'n beetje als de ideologische kristallisatiekern 
van de opgang komende ontwikkelingspolitiek van de CEPAL fun
geren. 

De eerste stelt, dat de primaire oorzaak van de periferale 
onderontwikkeldheid gezocht moet worden bij het monopolise
ringsproces van de technische vooruitgang in het centrum. 
Deze leidt immers tot een continue inkomenstransfer van arm 
naar rijk via een seculair dalende ruilvoet ten koste van de 
ontwikkelingslanden. Volgens hem veroorzaakt de technisch
organisatorische vernieuwing overal een verhoogde productivi
teit van de productiefactoren. Het economische voordeel dat 
hiervan het gevolg is, komt in de noordelijke industrielanden 
vooral ten goede van de producenten (zowel kapitaal als ar
beid} omdat men daar door een hoge vraag-elasticiteit bij de 
invoering van nieuwe technieken de prijs minder snel kan la
ten dalen dan de productiekosten. In de op primaire produc
ten gerichte arme landen wordt de vraag elasticiteit echter 
voortdurend minder. Verlaagt de technische vooruitgang daar 
de kosten, dan leidt dat vrijwel onmiddellijk tot prijsdaling, 
waardoor het behaalde voordeel automatisch naar de consument 
m.a.w. de al rijke industrielanden afvloeit. Op wereldschaal 
worden zo de 20% rijken steeds maar rijker en de 80% armen 
steeds maar armer ••••• , tenzij men snel, gericht en op grote 
schaal in dit proces ingrijpt (bijv. door een resoluut door
knippen van de navelstreng die de eigen economie met die van 
het Westen verbindt met daarbij een snelle industrialisatie 
via de weg van de import-substitutie} • 

De argumentatie van Baran komt in grove lijnen tot ditzelfde 
resultaat wat de verhoudingen tussen arm en rijk betreft. 
Hij maakt onderscheid tussen "actueel" en "potentieel" econo
misch surplus, dat een land voor zijn kapitaalsaccumulatie 
nodig heeft. Volgens hem vloeit elk jaar weer uit de perife
rie een groot deel van dit potentiele surplus naar de cen
trumlanden weg, door de ongelijke ruil, excessieve winst-, 
rente- en salaristransfer, transport- en verzekeringskosten, 
alsmede de kapitaal-export van buitenlandse concerns en de 
eigen oligarchie. Dit alles leidt enerzijds tot het treurige 
gevolg, dat het"actuele surplus" te klein blijft om de econo
mie werkelijk van de grond te krijgen, anderzijds tot een 
voortdurend schever wordende verdeling van het wereldinkomen. 

M.b.t. de interne verdeling binnen de ontwikkelingslanden is 
voor hem de historisch gezien "verlate" opkomst van de bour
geoisie van doorslaggevende betekenis. 

Terwijl de ondernemende kapitalisten in het 19e eeuwse Europa 
frugaal leefden en elke gespaarde cent in de verdere expansie 

R. Prebisch (1963, 1969, 1970}; 

P. Baran ( 1957, 1958} ; 

CEPAL = Comisi6n Economica para America Latina. (En~~lse be
naming : ECLA (Economic Commission for Latin America) 
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van hun economische systeem staken, daar imiteren de Latijns
Amerikaanse soortgenoten na de levensstijl van de in weelde 
badende achterkleinkinderen van deze pioniers. Om dat te kan
nen, trekken zij aan de ene kant de nationale inkomensverde
ling krom en aan de andere verknoeien ze het zo verkregen 
stuk potentieel economisch surplus aan onnutte conspicuous 
consumption. 

Deze situatie wordt nog verergerd door het feit dat de nieuwe 
ondernemersklasse in de derde wereld,in tegensttlling tot hun 
19e eeuwse voorgangers in het Westen •de maatschappelijke ont
wikkeling niet meer leidt, maar volgt. De Europese ondernemers 
waren liberalen en dus in han tijd progressief. Nu echter 
hebben massale socialistische en communistische invloeden een 
dergelijk beroep op de liberale vrijheden reeds lang tot mee
heulen met de reactie veroordeeld. Waar door toedoen van de 
bourgeoisie in Europa de ontwikkeling naar een beter leven 
voor de massa mogelijk werd, daar verbinden de nationale onder
nemers in de derde wereld.uit zelfverdediging tegen de eisen 
van een ontwakend proletariaat,hun lot met de feodaliteit en 
de buitenlandse invloed. 

Voor een progressieve verschuiving in de inkomensverdeling is 
dit echter -op de kortere termijn zeker- funest: 

Voorzover de latere {neo)marxistische en dependencia auteurs 
zich met de inkomensverdeling expliciet bezig houden, draait 
hun basis argumentatie om dezelfde hoofdmomenten die men ook 
al bij Michal Kalecki, Raul Prebisch en Paul Baran vindt. 

In beide richtingen verschuift echter steeds meer de aandacht 
naar de rol~die de multinationale ondernemingen hierbij spelen. 
De Marxisten leggen daarbij vooral nadruk op de invloed,die 
een voortschrijdende internationalisatie van kapitaalaccumula
tie en technologische vernieuwing in de hedendaagse f ase van 
het monopoliekapitalisme op het verwerven van meerwaarde -en 
dus de inkomens- verdeling heeft. Men expliciteert dit zowel 
op mondiaal, internationaal en nationaal niveau als op het 
vlak van de beweging in de properties welke aan de diverse 
klassen toevallen.l) 
De dependencia-auteurs constateren uit de VN-statistieken,dat 
de inkomensverdeling in die landen het scheefste is~waar de 
beruchte CONTRA's het beste hun slag hebben kunnen slaan. 2) 
Deze multinationals werken kapitaal-intensief, met behulp van 
moderne, uit het buitenland geimporteerde technieken. ze pro
fiteren van de lage loonvoet voor hun arbeidsinput en hebben, 
omdat ze inmiddels steeds meer hoogwaardige industrieproduc
ten voor de markt in de centrumlanden leveren, steeds minder 
behoefte aan een -via een meer gelijke inkomensverdeling
groeiende binnenlandse markt. Ze drijven op deze manier een 
steeds diepere wig tussen een "geinternationaliseerde minder
heid" en de niet door dit moderne kapitalisme geassimileerde 
en dus "gemarginaliseerde" meerderheid~>omdat de toch al rijke 

l ) T . Mende , (19 7 3 ) ; 

2) CONTRA's = Conglomeraciones internacionales; 

3) Sunkel, (1971). 
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minderheid ender deze omstandigheden steeds rijker en de 
onterfde massa steeds armer meet worden, wordt natuurlijk 
ook de verdelingskrornrne steeds meer scheef getrokken. 

= Met betrekking tot de theorieen 1 die vooral in de zestiger 
jaren ontwikkeld werden door een heel legertje (neo)Marxis

ten en Dependencia-auteurs, kunnen wij niet anders dan con
stateren1dat zij TOEN voor een groot deel gelijk hadden met 
hun inschatting van de situatie en hun critiek op de tradi
tionele op het Westen geente ontwikkelingsaanpak. 

Het door de eersten ter interpretatie van de verhouding tus
sen arm en rijk gehanteerde monoliet-model bevatte ongetwij
feld een harde kern van waarheid. Het leek er anno 1960 im
mers inderdaad veel op dat het kapitalisme, door het ont
staan van een stabiele, zo geed als onaantastbare hierarchie 
van machtspolen ender het leiderschap van de usA,via een 
vastgeroeste internationale arbeidsverdeling met een systeem 
van ongelijke ruil, dalende ruilvoet en bijbehorende perpe
tuering van de stroom van gedraineerde surplussen uit de der
de wereld de voorspelde crisis voor onbepaalde tijd voor zich 
ui t zou kunnen schui ven ............. . 

En evenmin kan men zonder meer ontkennen,dat zich met name 
in Latijns-Arnerika een adderkluwen van ptocessen ontrolde, 
waarin de dependencia-school met enig recht de aspecten "des
nacionaliz aci6n, sucursalizaci6n, decapitalizaci6n, endeuda
miento en dependencia-creciente" 1) als een "ontwikkeling 
van de onderontwikkeling" samenvatten . 

. Binnen dit theoretische kader paste voor beide stromingen 
de empirische constatering, dat zowel nationaal binnen de 
meeste ontwikkelingslanden alsook mondiaal tussen de rijke 
en de arme landen de verdeling van de geproduceerde koek hoe 
langer hoe meer ongelijk werd .•••. 

Het lijkt echter het onontkoornbare noodlot van beide de Marx
istische als van de Dependencia-ideologievorming, dat ze met 
hun paradigmata voortdurend achter een zich steeds verder ont
wikkelende werkelijkheid plegen aan te zeulen. 

Terwijl tussen 1965 en 1975 deze realiteit de ene na de ande
re poet onder deze theoretische bouwsels uitzaagt 2), consta
teren we m.b.t. de inkomensverdeling, dat deze NOCH NATIONAAL 
binnen alle ontwikkelingslanden, NOCH INTERNATIONAAL door 
blijft gaan met het produceren van alsmaar krornrnere verde
lingscurven ...••• 

Een wel zeer merkwaardige reactie op de vooral door de Depen
dencia-auteurs onderstreepte noodzaak van afkapping van de 
banden met het Westen en industrialisatie via importsubst~-

1) Ontnationalisering, invloed van multinationals, kapitaal
vlucht, verschulding en groeiende afhankelijkheid; 

2) Men zie wat dit betreft o.a. Bertholet (1975), blz. 51-63; 
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tutie leveren ten.slotte de bevindingen van Little, Scitowski, 
Scott, Lewis en Krueger. Volgens Cline komen deze in alle 
door hen geentameerde case-studies tot de uniforme conclusie, 
dat regeringen door het recept van importsubstitutie te vol
gen, de inkomensverdeling de facto ongelijker maken. Allerlei 
industrie stimulerende maatregelen (zoals goedkoop crediet, 
beperking van de concurrentie, bevoorrechte import van kapi
taalgoed) veroorzaken via allerlei prijsdistorties en een 
bijna in het systeem ingebakken nadruk op kapitaalintensieve 
productie een redistrubutie van de inkomens ten gunste van 
een kleine bij dit proces betrokken minderheid. 

Bacha en Taylor hebben de~e situatie in hun model voor"Belin
dia" (voorspoedig Belgie in achterlijk India) op een bijzon
der interessante manier theoretisch geformaliseerd. Hun para
digma laat op overtuigende manier zien hoe in een (grote) on
derontwikkelde economie een snelle groeispiraal kan worden in
gebouwd, waarvan de top en de middencategorieen uit de inko
mensdistributie profiteren, maar de rest wordt buitengesloten 
of, zoals men dat in Zuid-Amerika zegt, wordt gemarginaliseerd. 
Met name de ongeschooldEnen werkelozen zien hun aandeel hier
bij niet alleen relatief, maar soms ook nog voor langere pe
rioden absoluut achteruitgaan. 

4. Enkele moderne Westerse auteurs 

Nu terugkerend naar de vertegenwoordigers van. de moderne Wes
terse theorievorming, stoten we bij de verdedigers van de 
these van een groeiende ongelijkheid op het oeuvre van 
Friedman, het duo Aitchison en Brown en Chiswick. 

= Milton Friedman combineert de stochastische aanpak met de 
"willingness to take risks" om de vorm van en de beweging 

in de persoonlijke inkomensverdeling te voorspellen en te ver
klaren 
Volgens hem werkt de economie zo'n beetje als een voetbalpool. 
Sommigen durven er risoco's te nemen, anderen niet. De durvers 
lopen de kans om 6f veel rijker 6f veel armer dan niet-durvers 
te worden. Dit geldt zowel voor individuele personen als voor 
groepen daarvan. In maatschappijen waar men zich zoveel moge
lijk tegen risico's indekt, is ipso-facto de inkomensverdeling 
ook gelijker. 

W.R. Cline (1975), blz. 372 
E. Bacha & Tailor (1973) 
r. Little, T. Scitowski & ~. Scott (1970) 
A.O. Krueger (1972) 
S.R. Lewis (1973) 
M. Friedman (1953); zie ook Cline (1975), blz. 365; 
J. Pen (1971), en J. Mincer :(1970) 
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Welnu, in de op landbouw en veeteelt gebaseerde traditionele 
samenleving kan en zal de massa van de bevolking maar weinig 
risico's nemen. Het aan deze massa toekomende deel uit het 
nationale product is dan ook vrij gelijk onder allen ge
spreid. 

Komt er echter een industriele ontwikkeling op gang, dan 
leidt het optreden van een ondernemersklasse, een voort
schrijdende arbeidsdeling en de trek naar de stad tot d.e 
creatie van steeds meer risico's. Het zijn in dit stadium voor-

al een relatief kleine groep ondernemers1 die als de grote risico
dragers van deze transitie fungeren. Zij geven de nieuw ont
stane arbeidersklasse een klein, maar regelmatig en gegaran
deerd loon en worden (bij een slagende ontwikkelings take
off) zelf meestal ruim beloond voor de gevaren en wisselval
ligheden, die ze durven te trotseren. 

Al met al leidt dit echter tot een verdere scheeftrekking 
van de persoonlijke inkomenscurve. De te verwachten vorm 
daarvan komt in een ontwikkelde ·maatschappij dicht in de 
buurt van de reeds door Gibrat uitgewerkte log-normale dis
tributie. 

Met betrekking tot de theorie van Milton Friedman merkt Pen 
nogal sarcastisch op, dat het door deze auteur gesignaleerde 
risico-element voor de rijksten onder ons nogal meevalt. Een 
doctrine waar de groeiende ongelijkheid in een kapitalisti
sche maatschappij wordt 'verklaard' en op zijn minst impli
ciet ook verdedigend vanuit het zgn. risico1dat de onderne
mende kapitalist loopt, lijkt een beetje op een voetbalpool, 
waarin het steeds dezelfde spelers zijn~die met de hoofdprijs 
gaan strijken. Zoiets moet bij de rest toch wel verdacht 
over komen ...•.•••• 

Nog belangrijker lijkt ons echter de critiek,dpt het verhaal 
van Friedman niet klopt met de realiteit in naar geheel be
zien. Hij heeft wat de feiten betreft ongetwijfeld gelijk 
voor de situa:tie1 waarbij onder kapitalistische productieom
standigheden een·industrialiseringsproces op gang komt. Zo
als we inmiddels echter uit de geschiedenis van de Westerse 
wereld en een overstelpende datamassa uit cross-sections van 
arme en rijke landen op verschillende tijdstippen weten, is 
dat maar een van de vele mogelijkheden0die zich voor een 
land varierend naar tijd, plaats en politiek systeem kunnen 
voordoen. 

Ook volgens het duo A.J.tchison en Brown moet de stochastische 
beschouwing 1 als men deze tot het einde toe consequent door
denkt, vrijwel onweerstaanbaar tot een alsmaar ongelijkere~ 
inkomensverdeling leiden. Indien men er immers vanuit gaat, 
dat binnen de homogene subgroepen van de samenleving (zoals 

J. Aitchison enJ.A.C.Brown(l957); zie ook J. Mincer (1970), 
blz. 5; 

B.R. Chiswick (1967, 1968, 1971); zie ook H.F. Lydall (1976), 
o.a. blz. 23. 

J. Mincer (1970), blz. 10. 
J. Pen (1971, blz. 242) 
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de diverse beroepen) een lognormale inkomensverdeling be
staat, dan zal de overkoepelende totaalverdeling slechts 
zd"lang dezelfde vorm houden als de varianties van de deel
groepen dezelfde grootte hebten en de gemiddelden daarvan 
o6k lognormaal verdeeld zijn. 

Daar echter het inkomen op elk gewenst moment voorgesteld 
wordt als de som (of het product) van ongecorreleerde "ran
dom shocks" in alle voorgaande perioden~impliceert dit zon
der meer dat de totale inkomensverdeling, naargelang de 
tijd ver'strijkt, steeds ongelijker worden moet •.•.. 

En als de feiten dat anders uitwijzen, zou men kunnen toe
voegen, nou dat is dan jammer voor die feiten~ 

= Chiswick voorspelt op basis van Schultz's en Mincer's "Human 
investment"-theorie, dat -ceteris paribus- bij een stij

gend per capita inkomen het persoonlijke verdelingspatroon 
steeds ongelijker zal worden. 

Hij 11toetst" en "bevestigt" deze hypothese vervolgens zowel 
binnen een nationaal-Amerikaanse, als binnen een internatio
nale contekst. 

Voor het eerste verwijst hij naar enkele empirische studies 
waarin men een negatieve correlatie tussen het hoofdelijke 
inkomensniveau en de mate van gelijke spreiding in de diver
se Amerikaanse staten vond. 

De internationale "confirmatie" steunt op ~~n enkele cross
section analyse. Nog daargelaten het feit,.dat deze werd uit
gevoerd met gegevens uit niet meer dan 9 verschillende lan
den is het enige werkelijke "bewijs" van deze stelling,,dat 
de regressie coefficient voor het stijgende per capita inko
men een tweeslachtig teken heeft en bovendien weinig signi
ficant blijkt •••.••. 

5. Tenslotte zijn er ook onder de sterk empirisch georien-
teerde auteurs een aantal~die op basis van hun studies 

tot een ongelijker wordende verdelingspatroon besluiten. 

Verreweg de meesten onder hen beperken deze conclusie echter 
zeer precies tot een aantal specifiek genoemde landen, vrij 
nauwkeurig afgegrensde tijdsperioden en uitdrukkelijk gede
finieerde categorieen inkomenstrekkers. 

Bij ons weten heeft alleen Harry Oshima in zijn vroeqste 
werken een tijd lang (o.a. tegenKravis en Kuznets} voJ.gehouden 
dat naargelang de industrialisatie van een land verder op 
gang komt de verdeling van het groeiende nationale inkomen 
steeds ongelijker wordt •..•. 

Onder de druk van een overstelpend feitenmateriaal kwam hij 
echter al spoedig op deze bewering terug en werd hij ten-
s lotte in 1962 de eerste "concretisator" van de roemruchte 
"U shape ontwikkeling" welke vanaf dat moment zoveel opgang 
heeft gemaakt. (zie blz. 17 8) 

B.R. Chiswick (1967, 1968, 1971); zie ook H.F. Lydall (1976}, 
blz. 23; 

J. Mincer (1970}, blz. 10. 
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Simon Kuznets constateerde al in 1955,dat als men afziet van 
de 10-20% top-inkomens~de hoofdelijke verdeling in de atme landen 
gelijker is dan in de rijke. Kijkt men verder naar de aller
armsten, dan daalt hun aandeel kennelijk naargelang het per 
capita inkomen stijgt. Het verdelingsproces in zijn totaliteit 
genomen, verloopt echter een stuk gelijker in de rijke dan in 
de arme landen. 

In de empirische literatuur is men het momenteel vrijwel eens 
over de these,,dat in een aanlopende ontwikkeling volgens kapi
talistisch model de inkomensverdeling enige tijd ongelijker 
wordt. Men zie wat dit betreft het werk van schrijvers als: 
Oshima, , Kravis, Reder, Fei en Ranis, Lewis en Paukert. 
Voor al deze auteurs houdt deze tendentie echter op een be
paald moment op en slaat dan volgens de meesten van hen 6m in 
een tegengestelde beweging naar meer gelijkheid. 

Volgens een aantal houdt echter ook dlze trend niet eeuwig 
stand en moeten we met name in de hieronder genoemde landen 
en perioden een stagnatie of zelf s regressie in de tendens 
naar een grotere gelijkheid constateren: 

Engeland 1953-1956, regressie volgens Dudley Seers; 
Engeland 1959-1967, regressie volgens R.J. Nicholson; 
Engeland 1963-1972, reQressi~ volgens Thomas Stark; 
Frankrijk 1964-1970, stagnatie volgens Annuaire Statistique; 
USA 1948-1962, stagnatie volgens Irving Kravis; 
USA 1947-1958, stagnatie volgens B.F. Haley; 
Finland 1952-1967, regressie volgens P. Roberti; 
Nederland 1957-1967, st~gnatie volgens N.H. Douben; 
Brazilie 1950-1970, regressie volgens A. Fishlow; 
Zwitserland 1949-1970, regressie volgens A. Noth. . 1) 

Wij komen op deze categorie van auteurs in de sectie D van dit 
hoofdstuk nader terug. 
Voorlopig oordeel over These B 
Onze conclusie over het oeuvre van de profeten van een voort
durend ongelijker wordende persoonlijke inkomensverdeling kan 
na het voorgaande kort en bondig zijn. 

Verreweg de meeste van deze theorieen werden uitgedacht en 
aangehangen in een tijd en op plaatsen1waar in een zich ont
wikkelend industrialisatieproces op kapitalistische grondslag 
de persoonlijke. inkomensverdeling inderdaad steeds schever 
werd. 

Als zodanig geven ze een goede beschrijving en ook vaak bij
zonder originele rationalisaties van wat zich op het punt van 
de verdeling rondom hen heen afspeelde. Met name de vele aan
vallen op en verdedigingen van de bestaande status quo leveren 
wat dit betreft een behoorlijk stuk inzicht in wat er onder 
dit soort omstandigheden pleegt te gebeuren. 

S. Kuznets (1955); H. Oshima (1955, 1962); Kravis (1960}; 
J. Fei & G. Ranis (1964); W.A. Lewis (1954); F. Pankert (1973); 
D. Seers (1956); R.J. Nicholson (1967); T. Stark (1972); 
A. Fishlow (1972-73); B.F. Haley (1960); A. Noth (1975). 

1) Zie voor grafische weergave van deze tendenzen, H. Chenery, 
C.S. I (1973) 
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Wat ze beschrijven, verklaren, verdoemen, of ophemelen, 
blijkt bij nader inzien echter maar op een hokje in een ta
bel met vele vakken te slaan. Voor de grote rest zwij.gt men 
meestal in al le talen. De fout die men maakt, -zit dus· niet 
zo zeer in de aanpak van de eigen parochiele problematiek, 
maar de omissie om over de grenzen daarvan heen te stappen~ 
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C. DE THESE VAN DE TRENDLOZE FLUCTUATIE 

De volgende stroming in de literatuur wordt gevormd door de 
schrijvers, die ervan uitgaan, dat er m.b.t. de inkomensver
deling n6ch in de tijd, n6ch in verband met de economische 
groei of ontwikkeling van een duidelijke trend op de langere 
termijn kan worden gesproken. 

De eerste grote vertegenwoordiger van deze richting is Pitirim 
Sorokin 1) voor wie de beweging in het inkomensproces neer
komt op een eeuwige slingerbeweging tussen twee uitersten van 
overdreven gelijkheid en ongelijkheid. 

Een tweede groep auteurs - vooral gerecruteerd uit mensen, 
die aan het begin van de jaren zeventig nogal teleurgesteld 
reageerden op de welvaartsresultaten van het toen aflopende 
ontwikkelingsdecennium voor de brede massa in de derde wereld -
gelooft niet, dat er op de lange termijn een met het ontwikke
lingsverschijnsel in doorslaggevend verband te brengen trend 
bestaat. 

Zij zijn het in zoverre met de vertegenwoordigers van de andere 
richtingen eens, dat de daar genoemde faktoren in het geheel van 
de complexe oorzakelijkheid meespelen, maar voegen daaraan toe 
dat geen enkele groep op zichzelf daarvan zo sterk overweegt, 
dat zij het verdelingsproces automatische gelijkhoudt, doet 
slingeren of dwingend in een richting van meer gelijkheid of 
ongelijkheid beweegt. 

Men vindt deze schrijvers aanvankelijk vooral onder de groep 
empirici, die via de statistische technieken van factor- en 
regressie analyse de causaliteit van het verdelingsproces 
trachten te ontrafelen. Later aan het begin van de zeventiger 
jaren, niet zelden 66k onder degenen, die "disgusted with 
growth", nogal teleurgesteld reageerden op de welvaartresul
taten, die het toen aflopende "ontwikkelingsdecennium" voor de 
bevolking in de arme landen had opgeleverd. 

We doelen hier wat de eerste sub-categorie betreft op het latere 
oeuvre van de institutionele- en opportunity school. 2) 
Wat de tweede aangaat, naar o.a. het duo Adelman/Taft-Morris, 
Montek Ahluwalia en Hollis Chenery) .3) 

1) De theorie van Pitirim Sorokin 

In de twintiger jaren ontwikkelde de naar de Verenigde Staten 
uitgeweken Russische socioloog Sorokin een belangrijke hypothe
se over de dynamiek van de persoonlijke inkomensverdeling. Deze 
heeft indertijd veel invloed gehad en werd, naar ons weten, 
door de auteur ook later nooit herroepen of nader gekwalifi
ceerd. 

Hij stelt, dat in de primitieve samenlevingen van vissers, ja
gers en verzamelaars, dus vo6r de grote neolitische revolutie van 
de voedselvoorziening, de economische stratificatie nog maar 
weinig geaccentueerd was. Vanaf dat moment in de geschiedenis 
zien we echter overal en altijd, dat de klassendifferentiatie 
inzet en de rijken gestaag rijker en de armen armer worden. Dit 
proces gaat zo d65r tot een "verzadigingspunt" bereikt is, waarna 

1) P.A. Sorokin (1964) 
2) Opportunity School en Institutionalisten, zie ook blz . .;. 129 e.v.) 
3) I. Adelman & c. Taft-Morris (1971 en 1974) 

M. Ahluwalia (1974), H. Chenery e.a. (1974) 
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tegengestelde9 nivellerende krachten optreden. Deze snijden 
de top van de zo ontstane pyramide af en ook de inkomens van 
de daaronder liggende rijkere middengroepen moeten de nodige 
veren laten. Hij noemt in dit verband aardbevingen, overstro
mingen en branden, maar vooral ook revolutie, oorlog, plundering, 
landhervorming, onteigening van kapitaal, progressieve belastingen, 
nietigverklaring van schulden, inflatie en het instellen van 
sociale voorzieningen als de voornaamste "leveling forces". 
Hebben deze krachten eenmaal hun werk gedaan, dan begint echter 
onherroepelijk weer een nieuwe, tegengestelde tendens naar 
meer stratificatie en een schevere inkomensverdeling .... tot 
ook dl'ze weer zijn eigen contradictie oproept. 

Met illustraties ontleend aan het oude Rome, Griekenland, China, 
de Christelijke Kerk in de Middeleeuwen en de geschiedenis van 
Europa tijdens het ancien r~gime, het kapitalisme en zelfs de 
ervaringen in de Sowjet-Unie tot + 1925 toont Sorokin aan, dat 
na de genoemde neoli~sche revolutie,de curve van de inkomens
verdeling overal gefluctueerd heeft. 

Onder normale condities zijn deze fluctuaties vrij beperkt van 
omvang. Met andere woorden, het profiel van de inkomensstratifi
catie zal varieren tussen twee limieten, waarbuiten het ofwel 
"te plat" ofwel "te spits" geacht wordt. In dit verband verwijst 
hij naar Pareto en Gustav Schmollerldie hebben aangetoond,dat 
de inkomenscurve in heel veel samen evingen op verschillende 
plaatsen en tijden toch merkwaardig constant was. 

Hiermee ontkent hij niet dat radicale veranderingen in de 
inkomensverdeling reeel .Pot de mogelijkheden behoren. De voor
beelden uit de (voor nem toen) recente ontwikkelingen in 
Rusland, Hongarije en Beieren, tijdens de Franse revolutie en 
ten tijde van de Taborietenstaat in Bohemen en de communistische 
samenlevingen van Thomas Munzer en Jan van Leiden in Duitsland 
zijn daar, om deze mogelijkheid op de meest overtuigende manier 
te bewijzen. Wat hij stelt is daarom meer beperkt, namelijk dat 
een radicale nivellering altijd gepaard gaat met een toestand 
van grote economii.sche desorganisatie, ontreddering, armoede en 
hongersnood. Met andere woorden, ze is een bijverschijnsel van 
de een of andere sociale catastrofe. Op den duur was ze nergens 
en nooit vol te houden. ~eral1waar na zekere tijd het econo
mische herstel op gang kwam,werd ze onherroepelijk weer ver
vangen door een naar nieuwe ongelijkheid tenderend stratif icatie
systeem. 

Omgekeerd lijkt er ook een verzadigingspunt te bestaan, waar
achter een samenleving een verder voortgaande verscheving Vjln 
de curve niet langer kan verdragen. Bij het bereiken van dat 
punt van hoogspanning wordt de "nivelleringskoorts" zo intensief 
en massaal verbreid.1 dat hetzij via de weg van tijdige reform 
of anders door een revolutie de "normale toestand" hersteld 
wordt. 

Voor Sorokin bestaat er dus sinds meer dan 10.000 jaar een 
"ever revolving cycl~ of economic sti:atification", die 
weliswaar ender buitengewone omstandigheden toestanden van 
extreme gelijkheid en ongelijkheid insluit, maar altijd weer 
naar een "no:rmale verdeling" (min of meer zeals beschreven door 
Pareto en Schmoller) tendeert. 
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Hij waagt zelfs de veronderstellingJdat er - net als in de 
economische conjunctuur - een zekere regelmaat in deze 
golfbeweging zit, maar durft dit op grond van zijn data-mate
riaal niet met stelligheid te beweren. 

Ook hij constateert ten slotte~dat het aanlopende industriali
satieproces en de spectaculaire bevolkingsgroei in het zich 
op kapitalistische wijze ontwikkelende Europa van de 19e eeuw 
tot grotere inkomens-ongelijkheid heeft geleid. Onder verwijzing 
naar de tendens tot nivellering~welke na de eeuwwisseling inzet, 
wordt deze beweging echter ook tot het, door hem gehanteerde 
algemeen menselijke verdelingspatroon gereduceerd. 

_Met be trekking tot deze theorie kan gesteld worden1 dat ze waar-
schijnlijk voor de menselijke geschiedenis tot aan het moment van 

de grote industriele revolutie opgaat. De primitieve samenle
vingen van v66r de overgang van de jacht, de visvangst en het 
verzamelen op een meer geregelde landbouw en veeteelt zijn 
inderdaad vergelijkenderwijze egalitair gestructureerd. Ook 
is het waar

1
dat zo goed als t'veral,direct na deze revolutie in 

de voedselvoorziening~een sterk verscherpte stratificatie 
optreedt. En wat betreft de hele tijd van de traditionele-,- op 
landbouw en veeteelt gefundeerde patriarchale; patrimonaal-en 
feodaal geregeerde rijken ziet men inderdaad op een zeer breed 
vlak de eeuwige wederkeer~waarvan Sorokin's schornmelingen in 
de inkomensverdeling een onderdeel vormt. 

Men kan hem echter verwijten
1
dat hij niet de oorzaken en om

standigheden expliciteert.waaronder deze schommelingen plaats 
grijpen en ook dat hij in hoge mate onduidelijk blijft,als 
het erom gaat de extreme limieten aan te geven,waarbuiten een 
samenleving kennelijk niet meer kan functioneren. Zijn voor
beelden zijn wat dit betreft niet veel meer dan illustratief 
en kennelijk vereenzelvigt hij deze ook niet met Pareto's 
"foutenmarge" aan weerskanten van de door die auteur gepostu
leerde universele inkomenslijn. 

Veel belangrijker zijn echter de volgende kernvragen: 1) geldt 
zijn hypothese 66k voor de moderne maatschappijen na de grote 
industriele revolutie en 2) is zijn stelling over de noodzakelijke 
korte duur en de practische onhoudbaarhei.A. van situaties aan 
weerskanten van de door hem gesuggereerde limieten wel in 
overeensternming met de feiten? 

Met betrekking tot de eerste vraag wijzen de hier bijeenge
brachte cijfers er in alle duidelijkheid op1 dat er zich in 
Europa, Noord-Amerika en Japan tijdens het voortschrijdende 
industrialisatie-proces van deze gebieden eerst een tendens 
naar grotere ongelijkheid en daarna naar meer gelijkheid heeft 
voorgedaan. lets soortgelijks tonen de synchrane data als men 
op een bepaald moment de minder en meer ontwikkelde landen op 
een rij zet. Op wereldschaal neemt de kloof tussen arm en rijk 
nog steeds toe,maar ook op alt punt zijn er aanwijzingen1 dat 
hier een ombuiging van de tendens niet meer ver weg is .•••• 

We zien derhalve een op- en neergang van de ongelijkheid,die 
men nog altijd in het schommelingspatroon van Sorokin kan 
vangen, ···· mits er voldoende gronden kunnen worden aangevoerd, 
dat de nu al meer dan een halve eeuw durende tendentie naar 
meer nivellering tc!'ch op den duur in haar tegendeel zal moeten 
omslaan. , 
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Sorokin constateert ziJn "schonunelingen" alleen maar, doch 
verklaart ze niet. Zijn bewijsmateriaal is nauwelijks theoretisch 
gefundeerd en komt meestal neer op verwijzing naar de omstandig
heidldat zijn beweringen niet in tegenspraak met de opgevoerde 
stat stische feiten komen. 

Andere auteurs hebben echter de twee kanten van deze laatste 
"golfbeweging" niet alleen gepostuleerd en feitelijk geverifieerd, 
maar ook getracht deze theoretisch te verklaren. 
We verwijzen wat dit betreft naar secties B/D waar deze argumentatie 
uitgebreid aan de orde komt. 

Welnu, de conununis opinio hieruit en op dit moment is, dat we 
zowel in de zgn. kapitalistische als in de socialistische wereld 
op een gekwalificeerde manier bezig zijn met een ontwikkeling 
naar voortdurend grotere gelijkheid. Als deze conclusie klopt, 
heeft Sorokin voor die modernere tijd ongelijk en moet de gel
dingskracht van zij~.·hypothese tot de primitieve en de traditionele 
maatschappijtypen be'.Perkt worden. Of dat echter werkea:ijk het geval 
is, is vooralsnog niet helemaal zeker en beslist. 
Vanaf medio de zestiger jaren doen zich inuners een aantal factoren~ 
zoals grondstoffenschaarste, landgebrek, woningnood, bevolkingsgroei 
en vooral een aantal gevolgen van de doorzettende mechanisering, 
automatisering en computerisering van de economie voor, wel~e 
- althans onder kapitalistische''Verhoudingen - ook aan de n~ nog 
steeds bestaande trend een einde kunnen maken. 

Ten aanzien van de tweede opgeworpen vraag is het duidelijk dat 
niet alleen alle tegenwoordige socialistische, maar ook de ~eeste 
zich in de richting van 1welfare states"ontwikkelende Westere
kapi talistische samenlevingen economische stratif icaties:i·stemen 
te zien geven.waarvan de inkomensverdeling niet meer met een 
Pareto-coefficient,binnen de door die auteur aangegeven fouten
marge rond zijn universele waarde kunnen worden aangeduid. 

Dit is echter nog geen wer~lijk bewijs van de onjuistheid van 
Sorokin's stelling, omdat hij zijn eiqen limieten kennelijk niet 
helemaal met die van Pareto vereenzelvigt. 

Maar zelfs al verbreedt men aan weerskanten diens 1nargin of error~~.' 
aanmerkelijk, dan lijkt het er nog op1 dat men met name in ChinaJ 
over een periode die men - sinds de conununistf sche machtsovername -
toch niet meer als kortstondig mag beschouwen en in een algemene 
situatie welke allesbehalve gedesorganiseerd of catastrofaal is1 
een verdelingscurve gerealiseerd heeft, die toch met een grote 
mate van waarschijnlijkheid buiten de door Sorokin gesuggereerde 
limiet voor een op permanente basis en normaal functionerende 
maatschappij moet liggen. 
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2) De inkomensverdeling als labiel resultaat van de gelijktijdige 
inwerking van vele f actoren 

Onder Sectie A van de in dit hoofdstuk behandelde theorieen hebben 
we een aantal auteurs opgesomd, die het verschijnsel van de in
komensverdeling empirisch benaderen. 
Deze probeerden niet alleen de vorm en het verloop hiervan aan de 
levende werkelijkheid te toetsen, maar deden ook met behulp van de 
statistische technieken Factor- en Multiple, Regressie Analyse 
een gooi naar een meer empirische verklaring. 

Gezien de lokale en/of temporele beperktheid van het gebezigde 
datamateriaal, de indertijd nog sterke "universele bias" in dit 
deel van de wetenschap en de sterke verscheidenheid van de aan
vankelijk gepostuleerde oorzaken, hoeft men zich niet al te zeer 
te verbazen, dat de meesten van hen voorlopig tot het bestaan van 
een uniforme verdelingskromme besluiten. 

Naargelang de resultaten van hun speurtocht naar deze oorzakelijk
heid echter steeds meer het grote belang van een beperkt aantal 
sleutelvariabelen bevestigden,groeide de twijfel aan de toepasse
lijkheid van de wet van de grote getallen. Deze zijn namelijk zo 
weinig in aantal,dat men nauwelijks mag verw·achten,dat ze elkaar 
blijvend in evenwicht honden. 

Tegelijkertijd maakte een verrui~de blik over de grenzen en een 
beter historisch besef het vasthouden aan de uniformiteitsthese 
hoe langer hoe meer tot een hachelijk zaak. 

We zien dan ook,dat de vocrkeur van de schrijvers uit de institu
tionele en· opportunity scholen hoe langer )loe meer uerschuift in 
de richting van een inkomenspatroon,dat w~l naar plaats en tijd 
beweegt,maar waar tot nu toe geen duidelijke evolutietendens in 
te ontdekken valt. 

Speciale aandacht verdienen vervolgens ender dit hoord de bijdragen 
van de dames Adelman en Taft Morris en de "Indiase auteur Montek'r 
Ahluwalia. 

Deze schrijvers hebben zich lang en intensief met het mogelijke 
verband tujsen ontwikkeling en de inkomensverdeling bezig gehouden. 

Ze erkennen ooktdat het complex van deelfaktoren>dat hiermee in ver
band staat invloed heeft, maar komen uiteindelijk tech tot de 
conclusie1dat men de werkelijk doorslaggevende sleutelvariabelel\.
elders zoeken rnoet. 

Volgens hen ligt de zaak z~1 dat men in de dynamiek van de 
inkomensverdeling wel een zwakke en ver verwijderde correlatie met 
het ontwikkelingsverschijnsel kan zien1 maar dat - zeker op de 
kortere terrnijn - het defacto verloop van de distributie(en de 
mogelijkheid om dit verloop bij te sturen}door andere faktoren 
wordt bepaald. 
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a) De opvattingen van Irma Adelman en Cynthia Taft-Morris 

Met betrekking tot het du9 Irma Adelman en Cynthia Taft Morris 
blijkt dit al direct1 als zij hun bij wijze van cross-section 
verzamelde materiaal Cook) op basis van een stijgend per capita 
inkomen in kaart brengen. 

Aan de hand van cijfers uit het begin van de jaren zestig en af
komstig uit een steekproef van 44-voornamelijk onderontwikkelde• 
landen schilderen zij ons het volgende relatiepatroon : 

- De onderste inkomensstrata Chet laagste quintiel) vertonen 
over verreweg het grootste deel van de ontwikkelingsbaan helemaal 
geen noemenswaardige tendens. Hun portie schornrnelt rond ~~n en 
hetzelfde niveau en alleen helemaal aan het einde kan men,met 
enige goede wil

1
een lichte stijgingsneiging ontdekken. 

- Met betrekking tot de evolutie van de overige categorieen 
bestaat er zo iets als de reeds eerder genoemde U-curve. De top
lagen nemen eerst toe en daarna af terwijl de middenmoot aan 
het begin moet inleveren maar later met de winst gaat strijken. 

- Meer concreet betekent dit,dat de bovenste 5 en 20 % tot de 
uiteindel~ke verliezers moeten worden gerekend. De top levert 
daarbij m~Efr in dan de sub-top6maar beide eindigen op een lager 
peil dan waar ze op startten. 

De onderste en bovenste middengroe!en weten zich op den duur 
van hun initiele verlies te herste len, maar als men zoekt naar 
de grote winnaars op lange termijn in de ontwikkelingsrace dan 
komt men in de centrale middenmoot tussen de 40 ste en 60 ste 
percentiel terecht. 

Alles bij elkaar hoeft dit echter niet te betekenen.dat een 
voortschr~jdende industrj_alisatie, ontwikkeling of verhoogde 
totaalwelvaart globaal met een gelijkere inkomensverdeling 
gepaard gaat. 

Vooreerst wordt men met de U-curve geconfronteerd
1

die in de 
eerste phase de ongelijkheid nog verscherpt. 

Ten tweede
1
als men naar de allerarmstE11kijktiis er op sornrnige 

delen van net traject niet alleen van een re atieve maar · 
wellicht zelfs bier en daar van een absolute achteruitgang 
sprake. 

En de overheveling naar het midden toe moge dan wel de verschillen 
tussen de hoge en middenniveaux verkleinen, het verschil tussen 
de basis en de rest wordt er juist door geaccentueerd. 

Zoals gezegdiwerkt echter niet a11fln het complex van ontwikke
lingsvariabe en op de verdeling in en is het volgens Adelman 
en Taft-Morris zwaar de vraag.of deze in het grote geheel van 
beinvloedende faktoren wel van doorslaggevende betekenis zijn. 

Uit een door hen uitgevoerde•pad-analyseublijkt~dat uit een ver
zarneling van 18 economische, 5 socio-culturele en 8 politieke, 
als "onafhankelijke variabelen" gehanteerde indicatoren.,uiteinde
lijk 12 voor het verloop van de inkomensverdeling van significant 
belang waren. Deze 12 zijn : Per Capita Inkomen, Rijkdom aan 
Natuurlijke Hulpbronnen, Aanwezigheid van Dualisme, Modernisatie
niveau van de landbouwtechniek, Soort Landbouworganisatie, 
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Verbeteringsgraad van Menselijke Hulpbronnen, Economische 

Ontwikkelingspotentieel, Belang van Autochtone Middenklassen, 

Mate van Sociale Mobiliteit, Graad van Culturele en Ethnische 

Homogeniteit, Mate van Politieke Participatie en de Mate van 

Directe Overheidsactiviteit op Economisch gebied. 

""Conspicuously" afwezig zijn in deze lijst echter de elders 

veel genoemde factoren economische groei, urbanisatiegraad, 

belastingsysteem, grootte van de subsistentie sector; bevol

kingstal en koloniale v66r-ervaring" . 

Volgens de schrijfsters werken deze 12 faktoren vervolgens elk 

voor zich verschillend en in verschillende combinaties op het 

aandeel van de diverse inkomensstrata in. Kijken we naar de 

bovengenoemde categorieen, dan zien we dat de onderste 20% 

wat betreft hun percentuele aandeel in de nationale koek, bij 

economische ontwikkelingspeil alleen iets op het stijgende 

niveau van de rijkere landen te verwachten hebben. 

Zij moeten het daarbuiten vooral hebben van situaties, waarin 

dit peil zowel actueel laag als potentieel moeilijk omhoog 

te schroeven is. Wat er aan ontwikkelingsinspanning is, meet 

bovendien vooral op de bevolkingslandbouw en de export van de 

produktie!daarvan gerichtworden.Zeer nadelig zijn daarentegen 

een scherp dualisme in de economie en het voorkomen van op 

grote schaal door het buitenland of door"settlers" beheerde 

natuurlijke hulpbronnen. 

Met betrekking tot de 60 % van onderop geldt, dat deze vooral 

te leiden hebben, waar men onder scherp dualistisch getinte 

omstandigheden een versneld ontwikkelingsproces intieert. 

Hun aandeel is daarentegen het grootst bij hetzij een toestand 

van "reasonably pervasive underdevelopment", hetzij bij die 

van "very substantial development". 

De middengroepen zien hun tijdens het ontwikkelingsproces in 

principe flink stijgend aandeel nog verder aanzwellen, als de 

mate van politieke participatie relatief groot is en als men 

in het betreffende land effectief het onderwijs bevordert. Na

druk op het middelbare en hoger onderwijs komt daarbij vooral 
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de hogere middengroepen ten goede. Nadruk op het lagere en 

technisch beroepsonderwijs vooral de eigenlijke midden-cate

gorie. 

Alle middengroepen moeten omgekeerd doorgaans een f linke portie 

van hun normaal te verwachten winst inleveren, als het land 

gezegend is met een grote rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, 

vooral, als deze bovendien door buitenlanders geexploiteerd 

worden. 

Voor de allerhoogste inkomensgroepen is deze situatie daaren

tegen onverdeeld gunstig. Vooral als deze gecombineerd voor

komt met een sterk dualisme, nadruk op privaat ondernemersschap, 

een "laissez-faire"ontwikkelingspolitiek en een beperkte toe

gang tot het onderwijs , kunnen deze (bij een stijgend per capi

ta inkomen} de seculiere dalingstendens in hun aandeel ef fectief 

overcompensenseren.Versneld wordt deze daling daarentegen, waar 

men met "socialisme" experimenteert, het onderwijs grootschalig 

op hoger peil brengt en waar men niet over grote voorraden ont

ginbare natuurlijke bronnen beschikt. 

B. DE BIJDRAGE VAN M.S.AHLUWALIA. 

In 1974 stelt na Adelman-Taft ook Montek Ahluwalia de voor

heen zo gemakkelijk aangenomen hypothese, dat er een sterk ver

band tussen het evoluerende patroon van de inkomensverdeling het 

niveau van bereikte ontwikkeling en de economische groei bestaat 

formeel ter discussie. 

Hij verwijst daarbij naar een volgens hem in de vakliteratuur 

steeds vaker herhaalde en luider uitgesproken vermoeden, dat 

n6ch het algemene welvaartspeil, noch het stijgingstempo 

daarvan veel positieve invloed op het aandeel van de massa en 

speciaal de armere delen daarvan lijkt te hebben l}Uit een aan

tal historische landen-studies bleek immers, dat een hoger per 

capita inkomen best kan samengaan met een ongelijker verdelingsprofiel 

l)M.S.Ahluwalia (1974) L 2) 
2}Studies van Danderas en Rath(l971} ,Bardhan 

(1970 en 1973} Fishlow(l972} en Weisrott(l970}. 
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De meeste cross-section publicaties wijzen erop, dat via de 

roemruchte U-shape de inkomensverdeling in elk geval tijdens 

de aanloop naar ontwikkeling steeds schever wordt en enkele 

· auteurs komen zelfs met de Stelling, dat snelle groei en een 

ongelijker verdelingsproces op de keper beschouwd eigenlijk 

hand in hand gaan. 

Verder meent hij, dater bij de determinatie van de oorzaken 

van de totstandkoming en verandering van het inkomenspatroon 

best wel eens een aantal variabelen op doorslaggevende manier 

zouden kunnen meewerken,die op zichzelf weinig of niets met 

ontwikkeling, welvaart of groei te maken hebben. 

Orn deze ideeen te toetsen baseerde hij zich op een cross-sec

tion studie, waarin voor de periode rond 1970 de dynarniek van 

een drietal inkomenscategorien {de top 20% en de twee daarop 

volgende 40% strata' in 66 landen wordt nagegaan,naargelang de 

betreffende landen zich op een laag, midden of hoog welvaarts

peil bevinden. 

Tegelijkertijd ondernarn hij een regressie-analyse, waarbij het 

verloop van deze porties aan de veranderingen in een aantal 

andere variabelen, zoals onderwijspeil, bevolkingsgroei, en 

belang van de landbouwsector wordt gerelateerd. 

Hieruit moet hij,ondanks zijn aanvankelijk uitgesproken twij

fel, toch irnpleciet concluderen, dater op de synchrone dirnen

sie kennelijk t6ch wel een "ontwikkelingspatroon" voor de in

komensverdeling uit de bus kornt. 

Dit is met name weer de reeds bij Adelman genoernde "U-shape". 

Deze k.ornt erop neer, dat ook volgens z!jn data de top 20% 

tijdens de eerste ontwikkelingsphasen hun aandeel flink weten 

te vergroten, rnaar naar gelang het industrialisatieproces vor

dert een steeds groter deel van de zo verkregen winst weer rnoet 

inleveren. 

Bij de onderste 40% zie we iets ~inder geprononceerd, rnaar toch 

heel duidelijk,een soortgelijk proces in orngekeerde richting. 
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Een en ander betekent uiteraard,dat de middencategorien over 

de hele evolutiebreedte ongeveer gelijk blijven. Met deze 

constatering staat Ahluwalia in het inkomensdepat echter zo 

goed als alleen. 

Grafiek 8. 
Het verloop van de Inkomensrevolutie volgens Ahluwalia. 

I 

De Top 20% 1 
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De Middenste 40% ~ 

\.. 
De onderste 40,% i 

$ 2000 $ 3000 $ 4000 

Per capita inkomen 

Bron: M.Ahluwalia (1974, blz. 15). 

Als de auteur vervolgens dieper op de oorzaken van deze evolu

tie ingaat, wordt - zoals te verwachten viel - zijn aanvanke

lijke hypothese bevestigd, dat het"ontwikkelingsniveau" en de 

"groeisnelheid" niet de enige doorslaggevende faktoren zijn. 

Ze tellen beide wel mee, men kan er zo te zeggen niet omheen, 

maar uit zijn regressie-enalyse blijkt toch ook even duidelijk, 

dat b.v. zaken als het gekozen politieke systeem. de verbreiding 

van de diverse soorten onderwijs en de houding jegens de 

procreatie als uitermate belangrijk moeten worden beschouwd. 

Sterker nog, alle in zijn studie opgevoerde potentieel ver

klarende variabelen tesamen genomen, slagen er niet in.om meer 

dan de helft van de variantie van de drie bekeken inkomens 

indicatoren statistisch thuis te brengen. 

De auteur concludeert dan ook, dat dit soort globaal statis

tische studies op twee fronten tekort schieten: ze geven geen 

voldoende analy.~ische verklaring van de feitelijk inkomensdynamiek 
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en falen hopeloos bij het zoeken naar aangepaste instrument

variabelen voor de inkomenspolitiek. 

Hij stelt daarom v66r in de toekomst niet de hele breedte van 

de inkomensvariatie, maar alleen de onderste strata daarvan, 

tot voorwerp van een voortgezette studie te maken. 

De onderste 40% zijn degenen, waar we echt in geinteresseerd 

zijn en om te weten, wat hun aandel bepaalt en hoe we dat 

kunnen vergroten, moeten we e~rst weten, hoe ze in de totaal

structuur van economie en maatschappij ingepast zijn. 

Pa s als we op de hoog'te zijn van gedetailleerd "profiles 

of poverty", d.w.z. de verdeling van de armen over stad en land, 

de diverse regio's, produktiesectoren, beroepen, leeftijds

geslachts-en minderheidsgroepen, komen we tot werkelijk in

zicht in de feitelijke basis, van waaruit doelgerichte actie 

kan worden ondernomen. 

Voorlopige Conclusie over These C: 

Bij de beoordeling van de in deze paragraaf beschreven 

bijdragen komen o.i. de volgende overwegingen aan de orde: 

- Alhoewel men sceptich staat tegenover het bestaan van een 

vast.patroon in de inkomensdynamiek, neemt men toch meestal 

impliciet enige regelmaat daarin aan. 

Bij Sorokin bestaat deze uit de aangehaalde slingerbeweging, 

bij Adelman en Ahluwalia uit de roemrucht U-shape, die on

danks alle scepsis dienaangaande, toch op de ontwikkelings

dimensie is gebaseerd. 

- De twee.laatst genoemde auteurs twijfelden er sterk aan, of 

deze impliciet geaccepteerde dynamiek inderdaad in een richting 

van gestaag groter wordende gelijkheid gaat. In hoeverre zij 

daarin gelijk hebben is de centrale vraag, die wij in de volgen

de paragraaf aan de hand van het werk van andere schrijvers 

nader hopen toe te lichten. 

- Zij hebben natuu;rlijk beide gelijk, als ze stellen, dat meer 
factoren dan alleen het per·capita inkomensniveau, economische 

groeisnelheid of zelfs het hele ontwikkelingsverschijnsel in

vloed op het verloop van de inkomensverdeling hebben. 

De keuze van een politiek systeem, het v66rkomen van grote 

hoeveelheden natuurlijke grondstoffen of de aanwezigheid van 
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een uit den vreemde overgewaaide settler -bovenlaag staan hier 

duidelijk buiten en hebben als bepalende faktoren wel degelijk 

grote invloed. 

Daar staat echter tegenover, dat een hele serie andere,66k 

in dit verband genoemde variabelen, zoals onderwijs,een aantal 

bevolkingsgegevens, de sektorale-en beroepsstructuur en de 

klassehierarchie wel degelijk met de ontwikkeling samenhangen 

en op de keeper beschouwd zelfs integrale onderdelen daarvan 
zijn l}. 

- Zowel de meeste institutionalisten,alsook de geestverwanten 

van Adelman en Ahluwalia funderen hun uiteenzettingen op nauw

gezet empirisch speurwerk. Zij hebben alle een belangrijke 

bijdrage geleverd en ofschoon zij waarschijnlijk ongelijk hebben 

in hun depreciatie van het verband tussen inkomen en ontwik

keling, zijn de door hen geforceerde openingen naar nieuwe 

researchterreinen van het allergrootste belang.(we doelen hier 

vooral op de pad-analyse van Adelman en Ahluwalia's profiles 

of poverty ') . 

D.DE THESE VAN EEN GEKWALIFICEERDE TREND NAAR EEN GESTAAG 

GROTERE GELIJKHEID• 

Overziet men de literatuur, waarin men voor het verloop van de 

persoonlijke inkomensverdeling (in de tijd of bij stijgende 

ontwikkeling) een tendens naar grotere gelijkheid signaleert, 

dan kan men deze ruwweg in een voornamelijk theoretische-en 

een overwegend empirische categorie verdelen. 

ln de eerste groep vallen dan de gevolgtrekkingen, welke men 

uit de interne dynamiek van diverse economische theorien (zo

als het neo-klassieke, Keynesiaanse en Marxistische stelsel) 

kan trekken; 

In de tweede groep kan men vervolgens de auteurs rangschik

ken, die op basis van geschiedkundig en/of cross-section onder

zoek eerst geprobeerd hebben een empirisch beeld van de in

komensevolutie te schetsen, vervolgens hierin-al dan niet na

der gekwalificeerd - een tendens naar gelijkheid ontdekten en 

1) Zie in dit verband Appendix III. 
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tenslotte niet zelden ook nog aen eigen verklaring voor deze 

tendens aandroegen. 

Groep een 

Theoretische speculaties over een gelijker wordende persoon

lijke inkomensverdeling. 

De extreme these, dat een industrialisatieproces volgens kapi

talistisch recept vrijwel automatisch een ongekwalificeerde, 

over de hele breedte van de inkomensdistributie optredende 

trend naar grotere gelijkheid op gang brengt, wordt-voor zo

ver wij hebben kunnen nagaan - door geen enkele econoom of 

socioloog expliciet verdedigd. 

Zoals we in de vorige paragrafen hebben gezien iat men el

kaar wel danig in de haren over de vraag of het verdelingspa

troon stabiel was, als maar schever werd, dan wel tussen twee 

uitersten van gelijkheid en ongelijkheid heen en weer wiebelde. 

Als men het nog niet zo heel lang geleden echter wel over een 

ding met elkaar eens kon zijn, dan was dat wel over het "feit", 

dat een zich ontwikkelende kapitalisme in geen geval tot een 

steeds gelijkere spreiding van het geproduceerde nationale in

komen voert. Vrijwel unaniem deed men onder economen en socio

logen elke suggestie in deze richting als dagdromerijen van 

politici met een slecht geweten of utopistische dwepers af. 

Zo citeert nog in het jaar 1927 Pitirim Sorokin de Duitse 

econoom Gustav Schmoller, die deze in de kring van de Oosten

rijkse School, door een paar Marxistische revisionisten en voor

al onder de sociaal-democraten hier en daar voorzichtig geop

perde verwachting als "kinderlijk en in strijd met alle histo

rische feiten" naar het rijk der fabelen verwees. 

Dit is alles bij elkaar zeer merkwaardig. Vooreerst als men 

bedenkt, dat de toen vrijwel onbeperkt heersende economische 

theorie, met.name die van de neo-klassieke marainalisten, 

de 1:1ewraakte these als het ware 

"cut and dried, ready to eat" op tafel legt. 

En verder waren er empirisch uit het ook toen al voorhanden 

datamateriaal toch wel enige indicaties af te leiden, die deze 

theoretische argumentatie ten gunste van de genoewde stelling 

zouden kunnen ondersteunen. 
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a) De Neo-Klassieke Theorievorming. 

De in de economie zo langzaarn aan orthodox geworden verde-

1 ingsleer van de neo-klassieken is gebaseerd op de twee wetten 

van Gossen en het principe van de beloning naar grensproducti

viteit (of anders uitgedrukt, volgens de "opportunity costs" 
l) 

van de betreffende productie-factor) . 

Aan de vraagzijde zal men volgens deze interpretatie zijn to

taal nut proberen te maxirnaliseren door nivellering van het 

voor elke afzonderlijke behoefte dalende grensnut op een, zo 

hoog mogelijke, niveau. 

Aan de aanbodskant zien we,dat overal waar het marginale 

nut van de door een productie-factor geleverde prestatie hoog is, 

de leveranciers ervan ook een hoge beloning kunnen opstrijken. 

Overal waar men iets te bieden heeft, dat door zijn nut veel 

gevraagd,maar qua aanbod hetzij door zijn inherente beperkte 

hoeveelheid, door moeilijke reproductie, verwerving en verplaats

baarheid of ook door kunstrnatige monopolievorming schaars is of 

gemaakt wordt, daar legt men als regel ook beslag op een met 

deze situatie corresponderend inkomensaandeel. 

Lange tijd - en toen vrij algemeen - werden deze principes 

in de economistenwereld onder aannarne van een hele serie, thans 

nogal irreel aandoende v66ronderstellingen gehanteerd. 

We bedoelen hiermee de zo langzamerhand roemruchte postulaten 

van een stabiele evenwichtssituatie, volkomen vrije concurrentie, 

afwezigheid van macht,dwang en rnonopolie, een perfect marktover

zicht, een eeuwig bepaalde,gelijkblijvende productiefunctie en 

een neutraal gehouden technologische en organisatorische inno

vatie •.••. 

Erger nog, men stabiliseerde deze "ceteris paribus" formule 

op de stand van de betreffende parameters in de tijd en het land 

of regio waar men zelf leefde en opereerde .... b.v. het West

Europa of Noord-Arnerika in de jaren tussen 1900 en 1914. 

M.b.t. de verdelingskwestie kreeg de zo tijdloos gernaakte 

neo-klassieke leer het dubieuze voorrecht om de "natuurlijke 
II I• 

beloningsprincipes" te leveren,welke door de establishment als 

verklaring en apologie voor de heersende ongelijkheid werd ge

bruikt. Het was tevens een prachtig argument om deze tot St. 

Juttemis te perpetueren. 

l)Zie hierover het werk van C.Menger,K. van Bohm Bahwerk, A• von Wieser 
L.Walras, V.Pareto en A.Marshall. / 
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Iedere productie-factor kreeg in de uitgewerkte redenering, 

op basis van de marginale productiviteit zijn verdiende en 

toegerekende deel. Er bestond geen uitbuiting. Politiek in

grijpen in de onbelenunerde werking van het marktstelsel of 

vakactie van welke aard dan ook was dus ook niet nodig. 

Scherper nog, deze waren zelfs schadelijk bovendien en elk streven in 

die richting moest trouwens beschouwd worden als een gevecht 

tegen de bierkaai. Elke beloning tot b6ven de opportunity costs 

van een factor zou alleen maar tot leegloop (voor de arbeid: 

werkloosheid), ongerechtvaardigde monopolie-rente en een willens 

en wetens veroorzaakte welvaartsvermindering van de samenleving 

als geheel leiden. 

Naargelang de tijd vorderde werd men echter langzaam maar 

zeker tot het inzicht gedwongen,dat er in het werkelijke !even 

behalve de roemruchte economische kringloop ook nog zo iets 

als een economische ontwikkeling bestaat. Een aantal parameters 

waarvan men eerst impleciet - of gemakshalve - aannam,dat ze 

naar plaats en tijd vrij stabiel optraden, bleken in feite even

zovele veranderlijke grootheden te vertegenwoordigen. 

De meest op de voorgrond tredende van deze dynamische elemen

ten zijn: 

- De gestage vergroting van het totale nationale inkomen; 

- Verschuivingen in de vraag naar eindproducten en productie-

factoren; 

- Een veranderende schaarste-verhouding tussen de diverse 

productie-factoren (b.v. via groei van de kapitaalvoorraad 

en een gestaag verminderende arbeidsaanbod); 

- Een sterk vergrote mobiliteit van de bij de productie inge

schakelde mensen en hulpmiddelen; 
- Het resultaat van velerlei soorten "human investmens"; 

- De invloed van de technische vooruitgang op de productivi-

teit van de productie-factoren; 

- De voortschrijdende institutionalisering van de verandering; 

- de steeds rnaar groeiende overheidssector in de economie; 

- De invloed van allerlei socialiserende maatregels; 

- De expansie van de collectieve voorzieningen; 

- De afbouw van vele soorten discriminatie; 

- Het voorkornen van machts- en monopolie-situaties. 
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Al deze en dergelijke "variabelen" zorgen ervoor, dat het 

beroemde'~evenwicht" uit de neo-klassieke economie nooit een sta

biel, maar juist een dynamisch, steeds omhoog-en opschuivend, 

altijd "benaderende" karakter draagt. 

Ze betekenen ook, dat men niet kan en m&g uitgaan van de uit

gebreide serie irreele vooronderstellingen, welke men de leer 

van het marginalisme, op basis van de uitspraak van deze of 

gene van haar vertegenwoordigers in de economische tekst-boeken, 

pleegt aan te wrijven. Welnu, wij menen goede redenen voor de 

veronderstelling te kunnen aanvoeren, dat als: 

- men deze onrealistische vooronderstellingen definitief over

board zet en tegelijkertijd 

voldoende rekening met de dynamiek in de opgesomde en voor 

het functioneren van het economische systeem wezenlijke fac

toren houdt, de neo-klassieke leer, als logisch congruente 

theorie voldoende houvast biedt, om op een genuanceerde ma

nier de empirische trend naar meer gelijkheid in de inkomens

verdeling te verklaren. 

Hoe we ons in concrete voorstellen dat dat in zijn werk zou 

moeten gaan, zullen we aan het einde van dit literatuurover

zicht, binnen het kader van onze eigen1samenvattende inter

pretatie nader trachten te beschrijven (Zie hiervoor hfdst. 

III, blz. 231). 

b. De Keynesiaanse Visie op het Verdelingsvraagstuk. 

De aanhangers van Joh Maynard Keynes l) ver.wijten de ortho

doxe "tijdloze" neo-klassiekers hun vermetel vertrouwen in de 

wet van Say, hun gelijkstelling van sparen en investeren, 

hun ongebreidelde geloof in een vrije produktie en handel, hun 

stelling dat de vrije concurrentie ondanks alle gepraat over 

macht en monopolie in wezen vreedzaam en ten voordele van alle 

betrokkenen zijn werk doet en tenslotte dat de door hen gepos

tuleerde inkomensverdeling funest voor de economische groei en 

de het voortbestaan van het kapitalistische systeem is. 

Volgens hen bestaat er in een groeiende economie altijd 

een tendens om meer op te patten dan te in

vesteren. Dit moet onder vrije marktomstandigheden vrijwel 

1) J.M.Keynes (1932,1932 en 1936). 
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automatisch tot een tekort aan vraag (onderconsumptie) en stag

natie in de afzet (overproduktie) leiden. 

Wil men de op deze manier steeds dieper om zich heen grij

pende crisis voorkomen, dan is - als men het hele bestaande 

stelsel niet overboord wil zetten - de enige uitweg "the 

improvement of capitalism by the agency of collective action". 

Wat men bedoelt is "pump priming" van overheidswege bij het 

mobiliseren van investeringen en het scheppen van een nieuwe 

vraag en afzet. 

Waar in vroeger tijden de gemeenschap ten bate van enkelen 

pyramiden, kathedralen, kloosters,kastelen en paleizen bouwde 

om de traditionele economie op gang te houden, daar kan de 

moderne overheid nu, door een geleidelijke invoering van de 

Welfare State via het systeem van collectieve voorzieningen, 

een stelselmatige uitbreiding van de publieke sector, een 

steeds hogere progressie in de belastingen, werkverschaffing 

via publieke werken en uitbreiding van de z.g. vierde sector, 

(onderwijs, gezondheidszorg,etc) aanmoediging van een arbeids

verbruikende technologische innovatie, het afschermen tegen 

buitenlandse concurrentie, een beheerste inflatie en een actieve 

exportpolitiek de economie telkens weer veilig door het perio

dieke crisisgevaar heenloodsen. 

Cruciaal hierbij is echter de stelselmatige stimulering van 

de koopkracht van een steeds breder wordende massa en de voort

durend ~steviger wordende greep van de overheid op de economische 

bedrijvigheid ..•..• 

Men drijft om zo te zeggen de duivel van een comm nistische 

wereldrevolutie uit met de Beelzebub van socialisatie in ter-

mijnmoten ...... . 

Wat ons onderwerp betreft is het netto eindresultaat echter 

onafwendbaar: een steeds gelijker wordende inkomensverdeling ! 
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Men kan-zoals Cline en een aantal militanten uit de Engelse 

Cambridge school dat doen - tegen dit soort gevolgtrekkingen 

uit de Neo-Klassieke en Keynesiaanse theorie inbrengen, dat 

we hier in feite te doen hebben met een impleciete apologie van 

de nu bestaande toestand. Liberale reformisten en revisionistische 

sociaal-democraten vinden hier immers de argumenten om de fei

telijke distributie in het van overheidswege gereguleerde marktsys

teem van een wordende "Welfare State" te verklaren en te 

rechtvaardigen. 

Dit moge wat ons betreft inderdaad het geval zijn. Naar onze 

mening geeft het geschilderde "paradigma" echter vrij goed weer 

waar het in de afgelopen 150 jaar Westerse economie;geschiede

nis de facto om draaide. En bovendien drukt het de politicus 

duidelijk hefbomen in handen, die hij eventueel bij zijn wrikken 

aan een voortschrijdende egalisering zou kunnen benutten! 

Wij sluiten m~t Cline, Ahluwalia, Chenery e.a. hierop aan, 

als wi.j in Hoofdstuk VII een aantal mogelijkheden in deze 

richting expliciteren en evalueren. 

c. De Marxisten. 

Of schoon de Marxisten het er natuurlijk roerend over eens 

zijn, dat onder de huidige p:r:dduktieverhoudingen de inkomens

verdeling steeds schever moet worden, menen ook zij dat dit 

proces niet eeuwig voortduurt. 

Na de ineenstorting van het kapitalisme bouwt men immers een 

socialistische maatschappij op, waarin de meeste factoren, die 

na de ongelijkheid bevorderen,6fwel met wortel en tak worden 

uitgeroeid, 6f zodanig worden omgebogen, dat ze integendeel 

een grotere gelijkheid onder de mensen tot stand brengen. 

Zo stammen onder kapitalistische omstandigheden de aller

hoogste inkomens practisch geheel ui t interest - , grondrente 

of ondernemerswinst. Waar men echter de grond en het kapitaal 

onteigent en tegelijk het bedrijfsleven nationaliseert, brengt 

men dus tegelijkertijd een significante brok nivellering tot 

stand. 

Doordat men de management van de socialistische bedrijven 

veel. Sterker dan bij ons collecti ViSeert en bureaucratiseert, 

worden automatisch de individuele risico's kleiner en hoeft 

men ook maar geringere premies voor leidinggevende verantwoor-
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delijkheid uit te betalen. 

Waar men - zoals in de meeste partijprogramma's staat, -van 

overheidswege de sociale voorzieningen algemeen maakt, recht 

op arbeid garandeert, het onderwij s op de1.•praktijk richt en 

op alle fronten stimuleert, de arbeidsmobiliteit bevordert, 

alle nog bestaande discriminatie afschaft, de verschillen tussen 

stad en land, de diverse regio's,mannen en vrouwen, hoofd-en 

handenarbeid zo veel mogelijk verkleint, daar kan het niet 

anders of men moet wel een grotere gelijkheid te weeg brengen. 

Dit althans volgens de marxistische theorie en communistische 

toekomstversie. 

Hoe dit beeld strookt met de werkelijkheid in de landen waar 

men rlu al ettelijke decennia actieve ervaring op dit punt heeft 

opgedaan, is een onderwerp waar we - gezien het eminente be

lang ervan- in hoofdstuk IV apart op ingaan. 

Groep twee, 
Empirische studies met als Conclusie de Tenden:tie n:aar een 

steeds grotere Gelijkheid. 

De schrijvers,die op deze conclusie uitkomen doen dat,of-

wel op basis van historische ontwikkelingsgegevens uit @@n 

land,6fwel steunend op aggregaat~data,afkomstig uit vele af

zonderlijke gebieden, tijden en opeenvolgende industrialisatie

phasen. 
De laatsten kan men daarbij nog verder onderverdelen,naarge

lang hun feitenmateriaal voornamelijk diachroon, synchroon of 

beide tegelijk is. 
Wij beginnen nu onze bespreking met het oeuvre van de auteurs, 

die meerdere landen tegelijk behandelen en besluiten het over

zicht met de bijdragen van een aantal nationaal-historisch ge

orienteerde onderzoekers. 

a) De Meerlandenstudies. 
Het betreft hier de publicaties van representatieve schrijvers 

als Simon Kuznets, Harry Oshima, Irving Kravis, Richard Weis

koff, Felix Paukert en Paolo Roberti. 
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1) Simon Kuznets. 

Degene aan wie de eer toekomt, dat hij als eerste op grote 

schaal geprobeerd heeft de discussie over de inkomensverdeling 

vanuit het vlak van de puur theoretische speculatie naar dat 

van de empirische toetsing op te beuren, is ongetwijfeld 

Simon Kuznets. 

Deze pionier op het gebied van de ontwikkelingskunde is ge

fascineerd van de intense dynamische samenhang, die de diverse 

aspecten van de economische totaalstructuur vertonen tijdens 

het overgangsproces van een traditioneel agrarische; over de 

industriele- naar een post-industriele maatschappij. 

In zijn uitgebreide oeuvre zoekt hij systematisch naar de sa

menhangende regelmaat in deze complexe dynamiek en een van de 

belangrijkste onderzoeksobjecten is daarbij natuurlijk de in

komensverdeling, zowel functioneel als persoonlijkl). 

Wat deze laatste betreft, begint hij in de jaren vijftig stel

selmatig, uitgebreid en voor die tijd verrassend gedetailleerd 

cijfermateriaal over de geschiedenis van het Westen en de situ

atie in landen op verschillende ontwikkelingspeil te publiceren 2
> 

En een van de vele dingen, die uit deze eerste grote, op feiten 

gebaseerde vergelijkende analyse zonneklaar naar voren komt, is 

dat tijdens een op kapitalistische leest geschoeid ontwikkelings

proces de inkomensverdeling - algemeen gesteld en op de langere 

t~rmijn - gelijker pleegt te worden 3
> 

Dit geldt volgens hem zowel voor de Westerse historie,als voor 

de landen in opklimmende volgorde van per capita inkomen syn

chroon bezien. 

Kuznets laat daarop eohter meteen een aantal z~Gr belangrijke 

kwalificaties en specificaties volgen: 

=== Met betrekking tot zijn cross-section data uit omstreeks 1950 

luiden deze kort samengevat:· 

1) S.Kuznets(l955,1956,1957,1958,1959,1960,l961,l962,l963,l966, 
1971,1973). 

2) S.Kuznets (1955 en 1963). 
3} Kuznets'historische studie omvat data uit 9 Westerse landen en 

beslaat een periode van ruwweg de eeuw tussen 1855 en 1955. 
Zijn cross-section verwijst naar gegevens van omstreeks 1950 
uit 20 van arm naar tijk gerangschikte landen. 
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. -In de arme landen is het percentu-
ele deel uit de totaalkoek, dat aan de top-inkomenstrekkers toe
valt aanmerkelijk hoger dan in de rijke. 
Zo verdienen de top-5% in de armste categorie landen rondom de 

30% van het nat~onale inkomen en in de rijkste maar goed 20% , 

Het hoogste deciel kan in de derde wereld doorgaans rekenen 

op 40-45%, terwijl het in de geindustrialiseerde landen genoe

gen moet nemen met een portie tussen de 30 en de 35%. 

Voor het top quintiel zijn deze cijfers respectievelijk 50-60 

en 40-50%. Alles bij elkaar dus een zeer duidelijke en ook 

statistisch signif icante dalingstendentie van het aandeel der 

rijken,naar gelang het gemiddelde welvaartspeil van de betrokken 

landen stijgt. 

Het tweede quintiel verkeert wat dit laatste betreft in een even 

duidelijk omgekeerde situatie. Hier zien we namelijk het aandeel 

stijgencals we de betreffende percentages van arm naar rijk op een 

rij zetten. 

Voor de daaropvolgende grote groep van de 60% laagste inkomens

trekkers liggen de verschillen echter veel minder opvallend. Hun 

aandeel varieert in de arme landen tussen de 21 en de 32% en 

korot in de rijke iets nauwer begrensd neer op cijfers tussen de 

29 en 33%. De gemiddelden liggen zelfs n6g dichter bij elkaar. 

lets soortgelijks geldt ook voor de twe~ onderste quintielen te

samen. Ofschoon er vage indicaties bestaan,dat het aandeel van 

de allerarmsten tijdens het ontwikkelingsproces zelfs iets te

rugloopt,; concludeert Kuznets,dat het gedeelte dat tijdens dit 

proces aan de grote massa als zodanig toevalt,eigenlijk maar 

nauwelijks aan verandering onderhevig is. 

Uit het bovenstaande tesamen genomen volgt tenslotte z1Jn vierde 

hoofdconclusi~ nl., dat de inkomensverdeling onder de top categorie 

in de onderontwikkelde landen gelijker moet zijn dan in de ont

wikkelde. Het deel van de onderste 80% is er weliswaar een stuk 

kleiner,maar binnen deze samengeperste portie zijn de onderlinge 

verschillen (vooral aan de boven- en onderkant) een stuk minder 

groot dan in de Westerse industriestaten • 

.;___De algemene tendenties, die uit Kuznets historische reeksen vooral 

de aandacht vangen zijn: 

De hoogste inkomens-groepen moesten tijdens het verloop van het 

Westerse ontwikkelingsproces in procenten bezien kennelijk heel wat 

veren laten. De volgende 1uit het materiaal van de auteur geselec

teerde cijfers mogen dit illustreren: 
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TABEL 8 De diachrone evolutie van de top-inkomens volgens Kuznets 

CATEGORIE AANDELEN 
+ 1880 + 1910 + 1930 + 1950 - -

Deel van de Top 5% 38-28% 30-4~% 
0 

25-30% 17-20% 

Deel van de Top 20% 53-58% 50-55% 50% 40-45% 

De positie van de rnassa, d.w.z. van de onderste 60% verbeterde 

iets, maar niet omgekeerd evenredig met de daling van het boven

ste quintiel. (Van iets onder de 30% aan het begin van deze 

eeuw tot ergens daarboven na Wereldoorlag II). 

Het gevolg van een en ander was natuurlijk, dat het tweede 

quintiel ondubbelzinnig als grote winnaar uit het gevecht om de' 

koek naar voren treedt. Als er dus sprake is van een geleidelijke 

egalisatie-tendens, dan moet deze niet uitgelegd worden als 

een herverdeling van de zeer hoge naar de kleinste-, kleine- of 

zelfs rnodale inkomens,maar van een overheveling van de top 

naar de direct daaronder liggende sub-top en van deze naar de 

hogere middenstrata. 

Wanneer echter elk van de genoemde tendenties precies inzet, hoe 

de curven precies verlopen en of uit de verschillende landen-patronen 

tot een soort typis~h algemeen ontwikkelingsprof iel geconcludeerd 

mag wordenrzijn vragen,waarop Ku?~ebs een definitief antwoord voor 

zich uit schuift. 

--- Bij zijn vergelijking van de geschiedkundige met de cross-section 

data viel het de auteur tenslotte op, dat de inkomensverdeling anno 

1950 in de ontwikkelingslanden veel lijkt op die in de Westerse 

~ Wereld rond de eeuwwisseling. Dat is op ziJn minst vreemd, omdat toen 

daarhet gerniddelde per capita inkomen al veel hoger lag, dan nu in de derde 

wereld. Als de gevonden cijfers als een min of meer juiste af

spiegeling van de realiteit mogen gelden,dan moeten er systematische 

krachten zijn opgetreden,die via het verstrijken van de tijd het 

nivelleringsproces versneld hebben. 

----- Bij zijn zoeken naar mogelijke oorzaken voor de zojuist beschreven 

trends begint Simon Kuznets met te constateren, dat we hier met een 

zeer complex set van factoren te maken hebben, die stuk voor stuk niet 

allemaal in de zelfde richting hoeven te werken en die elkaar voort

durend over en weer beinvloeden en op een dynamische rnanier elkaar 

in een soort tijdelijk evenwicht· houden. Het is de geleidelijk sterker 

wordende kracht van de nivellerende factoren, welke dit labiele even

wicht tijdens het industrialisatieproces geleidelijk aan meer in de 

richting van een grotere gelijkheid doet opschuiven. 
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Binnen het kader van z1Jn internationaal vergelijkende studie 

legt de auteur m.b.t. de werking van al deze variabelen vooral 

de nadruk op het verband>dat men vanuit de persoonlijke naar 

de functionele inkomensverdeling kan trekken. 

Hij stelt vast, dat in de onderontwikkelde landen het eigen

domsinkomen een grotere portie uit het geheel beslaat 1dan in de 

meer geindustrialiseerde. 

Waar echter de rijkdom (bv. de grond) grotendeels in de handen 

van enkelen geconcentreerd is, de massa als z6 arm beschouwd moet 

worden, dat ze niet aan sparen en investeren (en dus interest-vergaren) 

toekomt, deze meerderheid geen enkele politieke macht uitoefent en dus 

ook de wettelijke controle over het doen en laten van de rijken een 

wasse neus is, daar moet ook dit grotere aandeel voor de grond- en 

kapitaalbezitters wel sterker geconcentreerd z~jn, dan in de meer wel

varende landen. En aangezien de top-inkomens overal in de kapita

listische wereld vooral uit de vruchten van de eigendom voortkomen, 

verklaart dit ~~k de concentratie aan het boveneind van de persoon

lijke verdelingscurve. 

Ervan uitgaande, dat het participatie-inkomen over het algemeen 

gelijker verdeeld is dan dat uit de eigendom2 indiceert de kleinere 

proportie hiervan in de arme landen op zichzelf al een grotere per

soonlijke ongelijkheid. Echter ook binnen deze verzamelcategorie zijn 

de kaarten als het ware "loaded against equality" 

De participatie-pot meet immers verdeeld worden over zelf standigen 

en onzelfstandigen. En als men daarbij in acht neemt, 

a. dat zowel het aandeel van de "ondernemers" in de beroeps

bevolking als hun portie uit het participatie-inkomen in de arme 

landen (veel) grater is dan in de rijke; 

b. dat het gros van deze "entrepreneurs" weliswaar uit keuter

boertjes, deelpachters, kleine winkeliers, ambachtslieden en 

straathandelaars bestaat., maar dat een zeer groat deel van de 

portie in kwestie aan de enkela w~rkelijke ondernemers en de com

pradore-bourgeoisie toevalt, dan volgt hieruit zo goed als on

vermijdelijk Kuznets tussenconclusie: In de derde wereld zijn 

binnen de (grote) subsector zelfstandigen de persoonlijke in-

komen veel ongelijker verdeeld,dan dat in de rijkere,geindustriali

seerde landen. 
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En tenslotte is in de arme landen de (kleinere) portie 

voor de onzelfstandige loonarbeid zelf s ongelijker verdeeld 

dan op de hogere ontwikkelingsniveaux. De sub-groep salaris~ 

trekkers is er weliswaar aanmerkelijk kleiner, maar deze 

verdienen in doorsnee een veel hoger inkornen dan de loon

trekkers. Onder de blauweboorden werkers geldt voor de schaarse; 

werkelijk geschoolden hetzelfde t.a.v. hun ongeschoolde collegae. 

En als we daar nog aan toevoegen, dat in de typische onderont

wikkelde rnaatschappij: 

a. de productiviteit van de arbeid inter-sectoraal, intra

sectoraal en regionaal doorgaans enorrne verschillen vertoont 

en 

b. de beweeglijkheid van de arbeid op zoek naar betere inkornens

mogelijkheden niet alleen so wieso stroef is, maar bovendien 

nog via allerlei institutionele discriminatie t.a.v. ras, 

sexe., leeftijd, religie, onderwijs of woonplaats bernoeilijkt 

of legaal zelfs effectief verhinderd wordt, dan verklaart 

dit allemaal tesarnen genomen,volgens Simon Kuznets,voldoende, 

waarorn in de onderontwikkelde landen het totaalbeeld van de 

persoonlijke inkornensverdeling ongelijker is dan in de meer 

geindustrialiseerde. 

Zijn redenering toont o.i. echter onvoldoende aan 1waarorn de grote 

rnassa (de onderste 60%) in deze landen over het algerneen een rneer 

gelijke interne verdeling te zien geeft dan de corresponderende 

verzarnelcategorie in b.v. West Europa of de Verenigde Staten. 

In zijn verklarende analyse van de historische ontwikkelings

trend van de inkomensverdeling in de nu relatief rijke landen in 

het Westen heeft Kuznets een overwegend belang aan het sarnenspel 

van de volgende 2 doorslaggevende reeksen van f actoren: 

a. Naargelang het industrialisatieproces vorderde verrninderde 

gaandeweg het grote initiele productiviteitsverschil van 

arbeid en kapitaal en, tussen de hoofdproductiesectoren 

land- en rnijnbouw, industrie en diensten. Tegelijkertijd 

werd ook binnen elk van deze sectoren de grensproductiviteit 

van deze factoren· hoe !anger hoe sneller en ef fectiever ge

ni velleerd. 
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Het eindresultaat hiervan is natuurlijk een algemene in 

het dynamische systeem ingebouwde egalisatieneiging, welke in de 

pre-industriele maatschappij eenvoudig niet bestaat. 

b. Tegelijkertijd functioneerden ook hier de in de cross-section 

analyse al gesignaleerde trends tot relatieve vergroting van 

het arbeidsdeel ten koste van de inkomens uit eigendom, alsmede 

de voortschrijdende nivellering binnen elk daarvan. Dit 

door een grotere spreiding van het kapitaal bezit en een ver

mindering van de voorheen grote verschillen tussen de inkomens 

van ondernemers, het salariaat, de geschoolden en de ongeschool

den. 

Naast deze twee grote hoofdtendenties wijst Kuznets nog op een 

heel amalgaam van mogelijk verklarende variabelen, zonder echter ook 

maar bij benadering aan te geven,hoe deze concreet hebben gewerkt 

en in welke grootte•orde het resultaat ervan geevalueerd moet worden. 

Enkele van deze additionele nivelleringsfactoren zijn de gevolgen van 

twee wereldoorlogen, het doorzetten van op egalisatie aandringende 

ideologien als socialisme en communisme, het groeiende overheids- , 

ingrijpen en het geleidelijk volwassen worden van de"Welfare-State" , 

met al zijn paraphernalia van arbeidswetgeving, sociale verzeke

ring en progressieve belastingen. 

Als men het bovenstaande leest,zou men kunnen veronderstellen, 

dat volgens Kuznets binnen het industrialiseringsproces zowat alles 

consequent in de richting van een voortgezette nivellering 

werkt. Toch is dit niet helemaal waar. Naargelang dit proces vordert 

wordt immers de industriesector ten koste van de landbouw, veeteelt 

en mijnbouw groter1 zowel in delen van de beroepsbevolking als in 

geproduceerde portie van het totale nationale inkomen. 

In de (vooral stedelijke) industrie ia de inkomensongelijkheid 

vol~ens~Kuznets-doorgaans veel groter dan op het agrarische platte

land. Industrialisatie en trek naar de stad bevorderen derhalve 

ipso facto ook een trend naar grotere inkomens•Q!!_gelijkheid. 
~ 

Daarbij komt nog, dat ook binnen de primaire sector een voort-

schrijdende technif icatie en rationalisering tot concentratie van 

het landbezit, beperking van de mijnbouwconcessies en een sterke 

uitbreiding van de bedrijfsgrootte leidt.Allemaal factoren,die naast 

de vernietiging van veel zelfstandig kleinbedrijf, de uitstoting van 

veel arbeid uit de landbouw, de bekende trek naar de steden ook 
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en onweerstaanbaar de juist beschreven ongelijkheid nog 

vergroten. 

Deze en dergelijke tendenzen zijn er en werken wel degelijk 

ook reeel. Het netto-effect ervan werd echter tot nu toe (+ 1955) 
- J 

zowel in de geschiedenis van het Westen, als in de ervaring van 

de nu zich ontwikkelende landen over-gecompenseerd door het 

dynamische complex van in de richting van een gekw-alificeerd grotere 

gelijkheid functionerende factoren. 

Har:r:y Oshima. 
2. Onder de pioniers· van de studie over het verloop van de inkomens-

verdeling tijdens het industrialisatieproces komt o.i. een 

belangrijke tweede plaats toe aan Harry T. Oshima. 

Deze schreef vrijwel direct na het verschijnen van Kuznets eerste 

befaamde artikel over deze materie een zeer critische beschouwing 

over de kwaliteit van het voorhanden historische- en internationaal 

vergelijkende datamateriaal en lanceerde daarbij,met de nodige na

dru¥ enop basis van zijn eigen data,de tegen-hypothese, dat de 

persoonlijke inkomens in de meeste landen van Latijns Amerika, 

Azie, Afrika en het Midden Oosten aanzienlijk gelijker verdeeld 

zouden zijn dan in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. 

De argurnenten,die hij daarvoor aandroeg,waren kort samengevat: 

- In de ontwikkelingslanden is het per capita inkomen z6 laag, 

dat het he~l dicht in de buurt van het physieke le\Zensminimum 

komt. Er fs daar derhalve doodgewoon geen surplus genoeg,om 

als basis voor een sterk ongelijke verdeling te kunnen dienen; 

- De voorraad kapitaal (goederen) is op per capita grondslag 

in de arme landen veel kleiner dan in de rijkere • Zelfs als de 

concentratie daarvan in beide landengroepen gelijk zou zijn, 

zou dat tot een grotere mate van gelijkheid in de derde wereld 

moeten leiden. Er is op deze manier irnrners aanzienlijk minder 

"property income"; ,, ., 
- De proportie ondernemers in de beroepsbevolking van de ontwikke-

lings landen .is veel groter dan in die van de rijkere staten. 

Dit betekent,dat als de per capita waarde van alle inkomen 

verwervende eigendornrnen in beide typen economie gelijk ver

ondersteld mag worden, dit totaal van eigendornrnen in de arme 

landen waarschijnlijk gelijker. over rn~er rnensen verdeeld 

zal zijn dan in de rijke. 
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Het spreekt haast vanzelf, dat in het hierop volgende de-

bat met Kuznets en Kravis noch van deze ontwikkelingshypothese, 

noch van de daarvoor gebruikte argumentatie veel heel bleef. 

De eerste bleek hoe langer hoe duidelijker flagrant in strijd 

met de feiten en Oshima's argumentatie ontzenuwde men enerzijds 

met een korte verwijzing naar de kolossale omvang van de ver

kwisting door de rijken in de ontwikkelingslanden en anderzijds 

naar de (volgens Kuznets tenminste) evidente feitelijkheid, dat de 

verdeling tussen grond- + kapitaal- en participatie-inkomen tijdens het 

industrialiseringsproces maar weinig blijkt te veranderen. 

Oshima revancheerde zich in 1962 op deze aanvankelijke neder

laag met de uitwerking van een nieuwe werkhypothese, welke dit 

keer als een baanbrekende en blijvende bijdrage aan het op gang 

komende depat over het verloop van de persoonlijke inkomensver

deling beschouwd mag worden. 

Terwijl hij - vooral ten overstaan van Irving Kravis - stug 

blijft ontkennen, dat er op basis van de door die auteur geprodu

ceerde cross-section data een empirische ontwikkelingstendens 

in de richting van een grotere gelijkheid zou zijn te constate

ren (de massale historische, physieke regionale, politieke, 

raciale en religieuse interf erentie op een eventueel onder

liggend patroon is daarvoor te groot), komt hij voor de "inter

temporele" of historische ontwikkeling van eeri en hetzelfde land 

met de these voor de dag, dat deze m.b.t. de inkomensverdeling 

van phase tot phase het verloop van een (inverted)"U-shape" 

imoliceert. 

Hiermee bedoelt men, dat tijdens het (vanuit de traditionele 

maatschappij-situatie). aanlopende ontwikkelingsproces de hogere 

inkomensgroepen in eerste aanleg een grotere proportie van het 

stijgende nationale inkomen in de wacht slepen(de"inverted U") 

en het aandeel van de middengroepen, maar vooral van de onderste 

strata dienovereenkomstig in elkaar gedrukt wordt(het roemruchte 

U-profiel) .Na een zeker moment slaat deze initiele tendentie naar 

meer ongelijkheid echter 6m in haar tegendeel en moeten de top

inkomen in percenten uitgedrukt gelei~elijk,maar con~equent en 

voortdurende meer inleveren ten voordele van de daaronderliggen

de lagen, 

H~T.Oshima (1956,1962) 
S.Kuznets (1955,1963). 
I.Kravis (1960). 
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Oshima gaf hiermee impliciet toe1 dat ziJn oorspronkelijke 

these te algemeen gesteld was, maar redde tegelijkertijd 

tegenover zijn opponenten in zoverre zijn wetenschappelijke 

gezicht1 dat deze tijdens de eerste phase van het industriali

satieproces wel degelijk blijkt op te gaan. 

In zijn motivering voor deze nieuwe hypothese hecht de auteur een 

doorslaggevend gewicht aan de sectorale transformatie van de 

economie. Met name het gestaag verminderende ~elatieve belang van 

de landbouw in beroepsbevolking en nationaal inkomen wordt door 

hem als de hoofdfactor aangegeven, welke voor de aanvankelijk 

groeiende ongelijkheidheid moet worden verantwoordelijk 

gesteld. Alle overige (ook de in zijn eerdere studie opgesomde) 

verklaringesvariabelen zijn in vergelijking hiermee trivaal. 

Wat er de facto gebeurt k6mt,volgens Oshima,allemaal kort 

gezegd op het volgende neer: 

Als men in een land gaat industrialiseren wordt de oorspronkelijke, 

" overwegend agrarisch-rurale; situatie van relatief grote inkomens-
u 

gelijkheid drastisch verstoord. 

De hiervoor verantwoordelijke causale f actoren werken in 

voortdurende onderlinge beinvloeding zowel in de stad als op het 

platteland. 

-In de rurale omgeving begint het proces met een sterk verhoogde 

productiviteit in de agrarische sector. Men rationaliseert, techni

ficeert en commercialiseert de bedrijfsvoering en de boeren1 die 

hieraan mee kunnen doen slagen er - ook al door een vergrote vraag 

naar voedingsmiddelen uit de steden in,om hun inkomen fors te ver

groten. Zij krijgen op deze manier een reserve 1die wordt aange

wend om hun grond- en kapitaalbezit uit te breiden en het produc

tieproces verder te rationaliseren. 

Terwijl op deze wijze duchtig aan schaalvergroting wordt gedaan6 

stoot men niet alleen steeds meer onzelfstandige arbeid de agrarische 

sector uit, maar vernietigt men in de op gang gebrachte concurrentie

slag ook een steeds groter deel van het nog overwegend traditioneel 

functionerende kleinbedrijf. 

Al deze f actoren werken op het platteland via de afvloeiing naar 

de stad van al deze agrarisch overtolligen natuurlijk de ongelijk

heid in de hand. 

- In het urbane milieu gaat de bevolking ondertussen sprongsgewijze 

omhoog. Als gevolg hiervan stijgt daar het aanbod van ongeschool-

dea en daalt dus tevens de grensproductiviteit van de traditionele 

stedelijke arbeid. 
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Tegelijkertijd voert men echter in de moderne sectoren van nijver

heid, handel en diensten de productiviteit stelselmatig op. De 

daar werkzame ondernemers accu~uleren, concurrerenen concentreren, 
de bedrijfsgrootte neemt toe en de onderlinge verschillen in 

kapitaalbezit worden voortdurende groter. Terwijl de proportie 

onzelfstandigen geducht aangroeit, verschijnt een hele serie 

nieuwe beroepen op het toneel, waarvan een aantal met een voorlo

pig zeer hGge grensproductiviteit. 

En omdat door dit alles, zowel bij de zelfstandigen als bij de 

loonarbeid
1
slechts een minderheid van de op gang gebrachte trans

formatie profiteert, stijgt vanzelf ook hier de persoonlijke inko

mensongelijkheid. 

- De hele proces gaat zo d66r tot een punt, waarop de beroepsbe

volking in de landbouw ongeveer in evenwicht is met die in de 

rest van de economie. Naargelang daarna de urbane sfeer in omvang 

en belang toeneemt1 krijgt dan ook een nieuw ontstane nivellerings

tendens een steeds sterkere kracht. 

De voornaamste oorzaken hiervoor zijn: 

- Op het nu grotendeels leeggelopen platteland is de producti-

vi teit per bedrijf en per man gestaag toegenomen en benadert 

langzaamaan het stedelijke niveau. Dit terwijl de grond- en 

kapitaaldistributie voor de overblijvers steeds gelijker worden 

en dus ook de rurale inkomens eindelijk weer gaan nivelleren. 

- In de steden neemt de kapitaalvoorraad steeds verder toe. Dit 

heef t tot gevolg een lager marginaal rendement voor het 

kapitaal en een voortdurend stijgende arbeidsproductiviteit , 

Hierdoor stijgt niet alleen syste~atisch het arbeidsdeel en 

het gemiddelde deel per arbeider, maar krijgen deze arbeiders 

ook de kans een surplus te kweken en via sparen en investeren 

zelf kapitalisten ,te worden. Via een voortschrijdende 

nivellering van de grensproductiviteit in alle beroepen en een 

steeds grotere spreiding van het aandelen-kapitaal moet er 

echter ook in de inkomenssfeer een steeds grotere inkomensge-
~ 

lijkheid baan breken ...• en dat is precies,wat we nu in de rij-

kere kapitalistische landen zien gebeuren .......... ;. 
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3) Irving Kravis. 

De derde auteur, die op het gebied van ons onderwerp uitgebreid 

pionierswerk verrichte is Irving Kravis. Ook deze schrijver 

constateert, heel in het algemeen gesteld, een positieve 

correlatie tussen ontwikkeling (of industrialisering) en de 

trend naar een grotere inkomensnivellering. 

Deze relatie is echter niet geweldig hoog en kan ook niet als 

een simpel causaal proces in de vorm van "dit volgt uit dat" 

voorgesteld worden. De relatiepatronen zijn veranderlijk van aard 

en zeer gecompliceerd. Het resultaat ervan kan ook alleen maar 

goed met de nodige aandacht voor nuances weergegeven worden. 

Kravis' empirische werk is voornamelijk gebaseerd op cross

sections, dus op internationaal vergelijkend data-materiaal 

en het dynamisch beeld van de inkomensverdeling, dat daaruit te 

voorschijn komt, ziet er dan ruwweg als volgt uit: 

- De allerrijksten worden aan het begin van het proces indus

trialisatie nog iets rijker, maar verliezen al spoedig (na een 

korte stabilisatie periode) steeds verder terrein, tot ze bij 

een voltooide industrialisatie genoegen moeten nemen met een 

aanzienlijke kleinere portie dan aan het uitgangspunt; 

- De armere strata gaan, weliswaar minder hard, maar toch zeer 

consequent van het begin tot het einde achteruit. Zeer speci

aal geldt dat voor de onderste decielen. Het blijkt immers, dat 

de allerarmsten in een onderontwikkelde situatie (in percen

ten van de nationale koek gemeten) duidelijk beter voorstaan 

dan in West-Europa of Noord-Amerika. 

Voor Kravis zijn de werkelijke winnaars in het dynamische ver

delingsproces de middengroepen en daarbij zeer duidelijke de 

bovenste lagen daarvan. Wat de allerrijksten immers moeten in

leveren, komt in eerste aanleg vooral bij het direct daaronder 

liggende stratum terecht. Op zijn beurt schuift dat, na verloop 

van enige tijd (in een hogere ontwikkelingsphase) , een deel 

daarvan naar zijn directe benedenburen door. 

Als de auteur aan het begin van zijn verhaal trotzdem stelt, 

dat de distributie in de rijke landen gelijker is dan in de arme, 

dan komt dit alleen maar, doordat de top daar proportioneel 

gezien minder krijgt en door het bestaan van een echte midden

klasse de kloof tussen rijk en arm er niet zo groot is, ~l~ in 

de meeste derde wereld landen. 

I. Kravis, (1960, 1962) 
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M.b.t. de verklaring van deze dynarniek onderscheidt Kravis 

vier groepen van oorzaken, die allemaal nu eens me~r, dan weer 

minder hard en nadrukkelijk hun partij in het verdelingsconcert 

meeblazen: 

-Een eerste categorie vormen de distributies menselijke eigen

schappen, welke voor het tot stand brengen van economische 

prestaties van belang zijn. De auteur doel t hierbij op zak.en 

als intelligentie,"propensities to take risk (Friedman)_ and 

responsibility", de reeds beschreven :C en D factors" van Lydall 
' ' II en niet te vergeten de roemruchte "achievement motivation a la 

McClelland. 

De veronderstelling is kennelijk, dat deze in landen met een 

hoger industrialisatie-peil sterker ontwikkeld zijn, dan in de 

rest van de wereld. Impliciet moeten ze zich ook tijdens de 

jongste geschiedenis van het Westen nogal drastisch gewijzigd 

hebben; 

-De tweede groep van oorzaken verwijst naar "barriers to economic 

mobility",zoals John Stuart Mill's"non-competing groups .. en de 

legale of institutionele discriminatie, benadrukt door mensen 

als Bowles, Duncan en Jencks. Ook hier ligt de veronderstelling 

voor de hand, dat deze aanmerkelijk minder invloed zullen uit

oefenen, naar gelang het algemene ontwikkelingspeil stijgt; 

-Het derde complex bewegende krachten hangt samen met de econo

mische structuurveranderingen, die een voortschrijdende indus

trialisatie begeleiden. Zonder het belang van de andere drie 

categorien te minimaliseren, zijn deze uiteindelijk meestal 

tOch doorslaggevend. Onder verwijzing naar Kuznets laat de 

auteur hier vooral de veranderingen in dif ferentiatie binnen en 

tussen sectoren, alsmede het groeiende belang van de arbeids

inkomens een belangrijke tol spelen. Naargelang de kapitaal~en 

grondverdiensten teruglopen, de onzelfstandige arbeid de zelf

standige verdringt en het verschil tussen lonen en salarissen 

kleiner wordt, mag men aannemen, dat ook de inkomensdistributie 

{van boven naar onderen) geleidelijk meer genivellerd wordt1 

-Tenslotte is er dan nog de sociale-en politieke organisatie, die 

I.Kravis (1960,1962) 
M.Friedman (1953,1957) 
H.F.Lydall (1976) 

D. McClelland (1967) 
S.Kuznets(l955,1963) 
J.S.Mill (1848) 
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door Kravis weliswaar niet uitputtend wordt behandeld, maar 

waarvan men toch mag aannemen, dat hij ze als intervenierende 

factor in het tot nu toe behandelde samenstel van causaliteiten 

van eminent belang vindt. Met name of men op enig punt in de 

beschreven ontwikkeling van economisch systeem verandert en 

b.v. op socialisme overgaat, moet onder dit hoofd als belang

rijk worden aangezien. 

Kravis concludeert, dat deze factoren allemaal tesamen ge

nomen, bij een aanlopend ontwikkelingsproces eerst de al heer

sende ongelijkheid nog groter maken (vooral als gevolg van 

toenemende discriminatie en hoge premies voor de benodigde 

resource-en talenten reallocatie). Al spoedig slaat echter de 

balans om in de ·richting van meer gelijkheid, waarbij vooral 

een gestaag afnemende discriminatie, een hogere mobiliteit 

van de produktiefactoren, een meer belangrijke rol voor de 

factor (geschoolde) arbeid een gunstige politieke constella

tuur de doorslag plegen te geven. 

41 Richard Weisskoff. 

Richard Weisskoff publiceerde in 1970 het resultaat van een 

studie, die men weliswaar zowel diachroon als synchroon noe

men kan, maar waar alle mee in beschouwing genomen data vallen 

tussen de jaren 1950 en 1963 en het aantal landen, die hij ver

gelijkt, beperkt blijft tot 3, hooguit 4 (Porto Rico,Mexico 

en Argentinie metals vergelijkingspunt de U.S.A.). 

Tocht meent ook hij op basis van deze nogal schaars aandoen

de data een verband tussen de persoonlijke inkomensverdeling en 

het verschijnsle groei te kunnen aantonen. De auteur constateert 

dat in Porto Rico de indrukwekkende groei van het volksinkomen 

tussen 1953 en 1963 ( $ 502 tot 842 of 68%) samenviel met een 

dalende portie uit de totaalkoek van de laagste 60 en de hoogste 

5%. De winnaars zitten vooral in de bovenste helft van de 

middenklasse. 

In Mexico steeg het per capita inkomen van 1950 tot 196J 

eveneens fors, zij het iets minder snel dan in Porto Rico (van 

$ 397 tot 542 of 37%). Ook hier verliest men aan de top en aan 

de basis,maar het verschil is, dat de winnende middengroep 

aanzienlijk breder en de grote winst veel meer bij de hoogste 

middengroep en de sub-top geconcentreerd is. (de onderste 30% 

en de hoogste 5 dalen, de rest wint, maar dan vooraal de 80-95% 

R. Weisskoff (1970) 
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groep) • 

In vergelijking met de twee eerstgenoemde landen was de 

groei in Argentini~ tussen 1953 en 1961 (van $ 786 naar 927 

of 18%) maar matig. De enige groep, die hiervan meer dan pro

portioneel profiteert zijn de top 5%:Alle decielen, die te

samen de onderste 90% vorrnen dalen iets en de tweede helft 

van het topdeciel blijft uiteindelijk con•tant. 

Berekent men uit dit materiaal vervolgens de Gini-coeffici

enten, de variantie van de logs van de inkomensen de variantie 

van de absolute en relatieve inkomens, dan blijkt: 

a. dat het verloop van al deze facto~en op zichzelf genomen 

over de periode in kwestie nogal f~uctueert; 

b. dat de twee eerste indicatoren bij vergelijking van begin 

en eindpunten ervan wijzen in de richting van een steeds 

groter wordende ongelijkheid en de andere helemaal in strijd 

hiermee een lichte nivellering suggereert. 

Als Weisskoff vervolgens al deze data tesamen met soortgelijke 

gegevens voor de Verenigde Staten in kaart brengt, dan komt 

hij tot de slotsom dat er SYNCHROON, dus bij rangschikking 

van de landen in opklirnrnende volgorde van per capita inkomen, 

waarschijnlijk een onderliggende trend in de richting van een 

grotere inkomensgelijkheid bestaat. 

Heel wellicht bestaat deze ook DIACHROON, maar dan alleen 

op de zeer lange terrnijn. Zijn eigen beperkte historische 

reeksen voor de periode tussen 1950 en 1963 leveren voor de 

korte terrnijn fluctuerende, met elkaar strijdige en niet al 

te duidelijk resultaten op. Dit met als totaal indruk een vage 

tendentie naar meer over-all ongelijkheid en de reeds genoemde 
winst voor de (hogere) middenklas. Deze winst is het meest 

spectaculair op de lagere welvaartsniveaux en bij snelle groei. 

Op de hogere niveaux (waar reeds een"well-established middle 

class" bestaat) en bij minder groei verschuift-zoals in Argen

tinie - het voordeel weer riaar de top toe. 
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GRAFIEK 9 

De evolutie van de Gini Coefficient op de Synchrone en 

Diachrone Dimensie by Weisskoff. 
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5) Felix Paukert. 

U.S.A. 

1960!.62 

2800 

Een bijzonder interessant artikel over deze materie verscheen 

vervolgens in 1973, van de hand van Felix Paukert, onder de 

titel :Income Distribution at Different Levels of Development: 

A Survey of Evidence l). 

De auteur geeft hierin e~rst een beknopt, maar helder overzicht 

van de - gezien het belang van de zaak in kwestie - toch maar 

verrassend geringe hoeveelheid theoretisch en empirisch 

werk, dat er tot nu toe op het gebied van de persoonlijke in

komensverdeling is gepresteerd. 

Als hij vervolgens de resultaten van dit onderzoek op een rij 

zet, volstaat hij m.b.t. de historische analyse met een ver

wijzing naar het oeuvre van Kuznets, Kravis, Soltow,Seers en 

Weiskoff. Hij concludeert uit dit materiaal dan de "rather 

surprising finding, that there is a clear long trend towards 

equality". 
Deze tendentie vindt men echter niet zonder meer terug in de 

1) F.Paukert (19731 
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cross-section data .. Na een summiere bespreking van het onder 

zoeksresultaat van Kuznets, Kravis, Oshima en Adelman-Morris 

presenteert de auteur hiervoor een geheel nieuwe analyse. 

Met als basis de tijd rondom het midden van de zestiger jaren 

rangschikt hij 56 landen in zeven op elkaar volgende niveaux 

van per capita inkomen , waarna voor elk van deze"levels 

of development" uit de afzonderlijke landen data een gemid

deld verdelingspatroon, uitgedrukt in quintiel percentages, 

Gini-ratio's en maximale egalisatie percentrages wordt be
rekend. l) 

Het beeld dat uit de data van Paukert naar voren komt ,ziet 

er als volgt uit: 

Tabel 9 De evolutie van de Pesoonlijke Inkomensver-

deling volgens F.Paukert (Cross-section gegevens uit ± 1965). 

GDP per head Number of Q, Q, Q, Q, P ..... P ... 1,. Q, Q,+Q, Q,+Q,+ 
(USS) countries --------· Q, Q,/Q, Q,/Q, 

Q, Gini 
Q,+Q,'+Q, ratio pcn:eota...,. 

Below 100 9 7.0 10.0 13.1 19.4 21.4 29.1 50.5 17.0 30.I 1.87 7.21 . l.68 0.42 

101-200 8 5.3 8.6 12.0 17.5 31.6 24.9 .56.5 13.9 25.9 2.26 10.66 2.18 0.47 - -201-300 II 4.8 8.0 11.3 18.1 2.5.7 32.0 51.1 12.8 24.1 2.35 12.02 2.39 0.50 - -- --
301-500 9 4.5 7.9 12.3 18.0 27.4 30.0 51.4 12.4 24.7 2.73 12.76 2.32 0.49 - - ..... 
SOI-I 000 6 5.1 8.9 13.9 22.1 24.7 25.4 SO.I 14.0 27.9 2.73 9.82 1.80 0.44 

I 001-2 000 10 4.7 10.5 15.9 22.2 2S.7 20.9 46.6 15.2 31.1 3.38 9.91 1.50 0.40 

2 00 I and above 3 s.o 10.9 17.9 24.1 26.3 16.4 42.7 15.9 33.8 3.58 8.54 l.26 0.36 

-

Maximurr 
cquali-
~t.1tion 

pcrccnta91 

31.6 

37.2 

38.5 

J 
·-

32.9 

29.0 

26.2 

Note: Q, represents the pcrcentap of total personal income rec:clved by tho poorut 20 per cent (the ftnt quintile) of income recipients Q, the share of the next 20 per cent etc 
I' ... 110 ls the 1baro of the ricbut S per -I o( Income recipients, P-.. the a bare of lbe ooat 1' per cent. . ' ' 

Source: Calculated from data in table 6. 

Bron: F.Paukert (1973) blz.118 tabel 7. 

l} Deze geven aan, welk percentage van het totale inkomen van 
quintiel tot quintiel verschoven moet warden om een vol
ledig gelijke inkomensverdeling tot stand te brengen. 
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GRAFIEK 10 

De Evolutie van de Persoonlijke Inkomensverdeling bij 

stijgend Welvaartspeil volgens Paukert(Cross-section Data 

+ 1967, geaccumuleerde categorien). 
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Paukerts verdelingspatroon vertoont in zijn algemeenheid, 

net als onze eigen data, een zeer duidelijke"U-shape".De top

categorien gaan bij stijgend per capita inkomen eerst fors 

omhoog en dalen daarna geleidelijk. Bij de middengroepen en 

de onderste strata gebeurt het omgekeerde. Het verloop van de 

Gini-ratio en het Maximale Egalisatie Percentage resulteert in 

een tweetal krommen, die deze indruk volledig bevestigen. 
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Alles bij elkaar dus een ontwikkeling,die op de lange 
_. U It , , • 

duur wel tot een grotere over-all-gel1Jkhe1d voert, maar 

beslist niet rechtlijnig en stellig ook met de nodige kwali

ficaties voor elke individuele inkomensgroep afzonderlijk. 

Wat dit laatste betreft,zien we binnen het door Paukert 

gegeven totaalpatroon,meer in detail,het volgende voor de 

verschillende categorien op de achtereenvolgende welvaartsniveaux 

gebeuren: 

1. De top S% stijgen (na enige aarzeling) van ergenstussen de 

25 en de 29% aan het begin tot hun maximum van 32% uit het 

totaal bij een ontwikkelingspeil tussen de 201 en 300 dollar 

per capita. Dit aandeel valt daarna gestaag terug tot 16,4% 

in de regionen boven de 2000 dollar; 

2 •. De volgende 15% starten bij 21,4% onder de 100 dollar-lijn. 

Zo gauw het nationale inkomen hier ook maar even bovenuit 

komt (in de 101-200 $ categorie) schiet dit aandeel omhoog 

tot maar liefst 31,6%, waarna met enige schommeling een 

daling inzet,die echter ook aan het einde van de rit nog 

altijd comfortabel boven het uitgangspunt blijft (26,3%) j 

3. Het bovenste Quintiel geeft,als combinatie van de vorige 

twee groepen,natuurlijk een gewogen gemiddelde hiervan te zien~ 

De beginstand is 50,5. Deze stijgt tot bijna 58% tussen de 201 

en de 500 dollarlijnen en gaat vervolgens geleidelijk omlaag 

tot 42,7%; 

4. De drie midden-quintielen gaan allemaal erop achteruit 1 als 

het per capita inkomen begint te stijgen. Deze daling duurt 
~ 

echter langer en is relatief gezien ook dieper voor de lager~ 

dan voor de hogere middengroepen. Ook is het daarop volgende 

herstel langzamer en minder spectaculair naar gelang men in de 
I 

lagere strata terecht komt. Voor de twee bovenste midden-

categorien betekent dit 1 dat men aan het einde van de 

beschreven ontwikkeling, niet alleen zijn initiele verlies heeft 

weten goed te maken 1 maar zelfs een behoorlijk stuk boven de 

beginstand uit komt. De lagere middengroep komt echter ook 

daar maar nauwelijks tot een moeizame herovering van zijn 

uitgangsportie toe; 

5. De onderste 20% zijn duidelijk ook in de data van Paukert 
het kind van de rekening. Zij beginnen de ontwikkelingsri t met 

ongeveer 7% uit de totaalkoek. Dit percentage daalt geleidelijk 
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Tot 4,5% tussen de 301 en 500 dollar en komt ook bij de 

hoogste niveaux van per capita inkomen niet meer tot boven 

een goede 5% uit. 

Paukert concludeert, deze data overziend, dat de voornaamste 

"oorzaak" voor de tech wel grote ongelijkheid in de ontwikke

lingslanden gezocht moet worden in het relatief hoge aandeel 

van de top 5%. Waar deze proportie op de hogere ontwikkelings

niveaux aanmerkelijk kleiner is wordt ook het totaalpatroon 

gaandeweg gelijker. 

Jammer genoeg komt de auteur met deze "verklaring" in het 

betref fende artikel niet meer aan een werkelijke causale ana

lyse van het door hem gesystematiseerde datamateriaal toe. Hij 

vraagt zich w61 af, welke diepere oorzaken er wel zouden kunnen 

zijn en over waarom bepaalde. landen kennelijk van het alge

meen patroon afwijken, maar het verdere onderzoek hiernaar 

laat hij aan anderen over ••••••••• 

6) Paolo Roberti. 

Een jaar na de studie van Paukert, wiens oorspronkelijke 

materiaal eigenlijk alleen maar op de cross-section kant van 

de zaak sloeg, public~ert Paolo Roberti l)een artikel, dat 

een gesystematiseerde bewerking van zowel historische als 

ook van internationaal vergelijkende dat~ aandraagt. 

Diachroon bezien produceert hij voor een zestal Westelijke 
landen tijdreeksen met deciel proporties tussen 1947 en 1970 2) 

Synchroon verwijst hij, met als uitgangspunt het jaar 1967 
naar (niet in het artikel vermelde) overeenkomstige gegevens 

voor 24 volgens opklimmend welwaartspeil gerangschikte landen. 

Op basis hiervan concludeert hij in eerste aanleg, dat we 

voorzichtig moeten zijn met algemene gevolgtrekkingen uit deze 

en soortgelijke data. Een aantal schrijvers pretenderen wel

iswaar op basis van dit soort cijfers, dat er een algemene 

tendens naar meer gelijkheid zou bestaan, naargelang het al

gemene ontwikkelingspeil stijg.Dit is echter moeilijk te be
wijzen. Voor6~rst, omdat het niet duidelijk is, wat we eigen
lijk precies onder de term "meer gelijkheid" moeten verstaan. 
Ten tweede, omdat de tot nu toe gebezigde algemene indicatoren 
(zoals de Pareto-en Ginicoefficienten op hun beat inconsistente 
en misleidende resultaten opleveren. 
1) P.Roberti(l974} 
2) Finland,Nederland,Noorwegen,Zweden;USA en Engeland 
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En ten derde, omdat wat er binnen het totaal-patroon gebeurt, 

z6 veelzijdig en van verschillend belang is, dat een meer 

gedetailleerde analyse noodzakelijk is. 

- Welnu, op basis van zijn-wel zuer beperkte-historische data 

concludeert Roberti in dit verband, dat de categorien aan de 

top naagelang het algemene welvaartspeil stijgt kennelijk een 

steeds groter wordende deel van hun oorspronkelijk portie moeten 

inleveren. De onderste decielen verliezen 66k iets, zij het 

veel minder dan aan de top. Dit alles betekent, dat men de winnaars 

moet zoeken bij de middengroepen en dan speciaal bij de hogere 

categorien daarvan. 

De algemene lijn van deze evolutie is consistent met de 

conclusies van Kuznets en Paukert. Omdat de zes landen, die be

keken werden, echter allemaal al gedurende de hele (korte) peri

ode in kwestie tot de meer ontwikkelde staten gerekend moeten 

worden, bevestigt deze analyse eigenlijk alleen maar, wat er 

op de hogere welvaartsniveaux met de inkomensverdeling gebeurt. 

GRAFIEK. 11 

De Persoonlijke Inkomensverdeling per Deciel op Drie op een 

volgende Niveaux van per Capita-Inkomen volgens Roberti. 

Vertie ale As:Percenten van 30 j het Nat.inkomen 

Horizon tale As:Inkomensgroe-

pen per Deciel 25 

A=Lage Inkomenslanden 

B=Midden Inkomenslanden 
~o 

C=Lage Inkomenslanden 

1.5 

Bron:P.Roberti(l974) 

blz.632. 
IP 
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Om te laten zien wat er in de cross-section voorvalt, ver

deelde Roberti zijn landensample in drie sub-groepen. In de 

eerste daarvan plaatste hij de landen met een per capita-inkomen 

minder dan de helft van het gemiddelde1 berekend voor de hele 

steekproef. In de tweede de landen met een hoofdelijk inkomen 

tussen de bovengrens van groep een en anderhalf maal het totale 

steekproefgemiddelde. En in de derde alles wat daar boven lag. 

Voor elk van deze drie sub-groepen tekende hij vervolgens 

de gemiddelde verdeling over de 10 inkomensdecielen, zoals af

gebeeld in bovenstaande grafiek. (zie blz. 190) 

Hierin zien we, dat evenals in de historische analyse, bij 

stijgende welvaartspleil de bovenste decielen (veel) en de on

derste (minder} verliezen en dus de middengroepen hun aandeel 

zien stijgen. 

In tegenstelling met de vondsten van zo goed als alle overige 

auteurs zijn het in de cross-section van Roberti echter veel 

minder de bovenste middengroepen, die met het leeuwedeel van de 

ontwikkelingsbuit gaan strijken, dan juist de meer eigenlijke 

centrumcategorien tussen de 40ste en 70ste percentiel. 

Omdat de 24 landen, waarop Roberti zijn berekeningen deed, 

de hele variatiebreedte van zeer arm tot zeer rijk beslaan, 

moet deze conclusie als een merkwaardige afwijking van de lang

zaam aangroeiende communis opinio worden beschouwd. 

Tot zo ver een overzich van het oeuvre van de schrijvers, die 

op basis van een historisch-of internationaal vergelijkend onder

zoek concluderen, dat een voortschrijdende industriele ontwikke

ling op de lange duur met een steeds gelijker wordende persoon

lijke inkomensverdeling gepaard gaat. 

Naargelang de samenstelling of kwaliteit van zijn data kwali

ficeert de een deze uitkomst wat meer dan de ander. 

Maar 66k als men tot v-of u-vormige evolutiepatronen besluit, 

als men een groeiende ongelijkheid aan het begin en stagnatie 

in de nivellering op het eind constateert, als men rneent dat de 

verschuiving sornmige strate speciaal bevoordelen en andere onder 

alle ornstandigheden botvangen of tot de slotsom komt, dat de ont

wikkelingsvariabele maar een van de relevante oorzaken voor het 

verloop van het verdelingsproces is .•••.. uiteindelijk consta

teert men op de hogere welvaartsniveaux een significant grotere 

overall gelijkheid dan op de lagere. 



Men kan in deze opsornming ook nag andere namen, zoals die 

van (o.a.) Jan Tinbergen en Peter Wiles noemen, maar omdat hun 

werk elders in dit geschrift aan bod komt, gaan we er hier niet 

specifiek op in. 

b) De nationaal-historische bijdragen uit een land. 

Een geheel eigen groep vormen als aanvulling hierop de 

schrijvers, die geprobeerd hebben in een land of in meerdere 

landen afzonderlijk na te gaan, hoe zich d§.ar het verdelings

proces in de tijd of op verschillende welvaartsniveaux ont

wikkelde. 

Zoals we in het voorgaande hebben kunnen zien, bleef de in

ternationaal vergelijkende en naar een algemeen stramien zoe

kende historische studie van Simon Kuznets tot nu toe enig 

in zijn soort. 

Weliswaar verscheen er in 1974 van de hand van Schnitzer 

een boek met vergelijkbaar materiaal over een beperkt aantal 

meer ontwikkelde landen. Maar enerzijds omdat de auteur niet 

komt tot een werkelijk internationale synthese van zijn af

zonderlijke landen data en anderzijds, omdat deze data histo

risch nauwelijk verder teruggaan dan het tijdstip, waarop de 

tijdreeksen in Kuznets pionierswerk eindigen, kan men deze studie 

hoogstens als een (uiteraard welkome) aanvulling en niet als 

een evaluatie, correctie of herinterpretatie van diens oeuvre 

beschouwen. 

Trouwens, 66k onder de schrijvers, die zich alleen maar met 

de specifieke verdeling in een afzonderlijk land bemoeien, zijn 

ermaar hooguit enkele , die met hun data werkelijk diep in de 

historie teruggrijpen. 

De enige,die een aaneengesloten beeld van de veranderde inkomens

distributie in twee Westerse landen,beginnende vanuit een pre

industriele situatie tot een post-industrieel heden geeft, is 

Lee Soltow m.b.t Groot-Brittannie en Noorwegen. 

Zijn Engelse data beginnen in 1436, zijn Noorse in 1840. 

Phyllis Deane verrichtte baanbrekend onderzoek naar de Britse 

inkomens v66r en tijdens de industriele revolutie, terwijl de 

data, die Milller over de verdeling in een aantal Duitse deel

staten in de 19e eeuw verschaft, wat dit betreft een vergelijk-
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baar beeld voor Midden Europa oplevere~. 

De analyse van Kolko voor de Verenigde Staten gaat terug 

tot 1910, die van Haley en Kravis voor datzelfde land tot 1929. 

Voor de rest moeten we het doen met studies die dergelijk 

recent materiaal behandelen, dat men ze eerder "eigentijds" dan 

historisch noemen kan. We doelen daarbij op de"tijdreeksen" van 

o.a. Dudley Seer, R.J.Nicolson en Thomas Stark. 

Hier volgt een resum~ van de voornaamste bevindingen van 

deze serie auteurs. 

1) Phyllis Deane. 

Ofschoon haar historische exploratiewerk voor alles baanbrekend 

genoemd mag worden bij het verschaf fen van data over de evolu

tie van het Britse volksinkomen tijdens de aanloopphasen van 
de industriele revolutie en de funktionele verdeling daarvan, is 

de Engelse autrice Phyllis Deane l) ook in het door ons hier 

behandelde kader van belang. 

Vooreerst kreeg door haar pionierswerk in het midden van 

de vijftiger jaren Lee Soltow (zie volgende auteur) het nodige 

zicht op de serie geschiedkundige gegevens,waaruithij ruim een 

decennium later zijn bef aamde overzicht over de ontwikkeling 

van de persoonlijke distributie in Groot-Brittanie kon distil

leren. 

En ten tweede krijgen we van haar een stuk beargumenteerde 

informatie,over het verloop van dat verdelingsproces tussen 

1688 en 1812, die voor de interpretaite van onze diachrone 

dimensie juist daarom zo belangrijk is, omdat ze al vroeg afweek 

van een ons inzien;onjuiste conununis opinio. 

De meeste auteurs,die op het synchrone vlak tot de slot

som geraken, dat de persoonlijke inkomensverdeling bij verschui

ving van de lage naar de hoge per capita welvaartsniveaux 

een u-of v-kronune vertoont, menen inuners ofwel, dat dit verschijn

sel zich in de Europees~h-Amerikaanse industrialisatieperiode 

l} Phyllis Deane (1955/56 en 1956/57) 



1----·· -·- -- - ----· 

194 

niet heeft voorgedaan, 6fwel dat we over t~ weinig vroeg-histo

rische data beschikken om ook diachroon tot deze dubbele knik 

te kunnen besluiten. 
Welnu uit het door Phyllis Deane opgenbaar gemaakte materiaal 

blijkt overduidelijk, dat in Engeland de aanlopende industriele

revolutie wel vergezeld ging van een gestaag groter wordende 

ONGELIJKHEID van de persoonlijke inkomens. 
Volgens haar vergelijking van King's data uit 1688 en die 

van Colquehoun uit 1803, nam immers het aandeel van de 8% rijkste 

families in de tussenliggende periode toe van 37 tot 44%.0ok 

bevestigt de paarsgewijze analyse van elk volgens inkomensinter

val, dat derijkeren in die tijd rijker en de armen armer werden. 

Deze inkomensontwikkeling stemt overeen met de tendentie in 

de gegevens, die wij zelf niet alleen voor Engeland, maar ook voor 

ettelijke Duitse deelstaten, de USA en Frankrijk hebben gevonden. 

Ze heeft in onze gemiddelde tijdreeksen een dergelijk gewicht~ 

dat wij niet alleen synchroon maar ook diachroon tot de aan-

name van een n of v vormig patroon konden besluiten. 

Phyllis Deane verklaart de gesignaleerde denivellering 

uit het gelijktijdige samenspel van o.m. de volgende factoren: 

Het Britse per capita volksinkomen groeide tussen de jaar-
1} 

tallen 1665 en 1812 van£ 6.13.4 tot 2 23.7.0. 

Het eerste bedrag zit z6 dicht tegen het physieke bestaans

minimum aan, dat de inkomensportie van de zeer arme meerder

heid wel erg gelijk geweest moet zijn. De spectaculaire groei 

tot 1812 maakt de speelruimte voor ongelijkheid boven dit 

minimum echter aanmerkelijk groter. 
-·· -:----- ·--

ll lets meer gedetaille.erd verstrekt Deane de volgende gegevens 
' over de vroege groei van het Britse volksinkomen per hoofd: 

Jaartal Auteur Bedrag: 

1665 William Petty £ 6.13.4 
1671 William Petty E 7.0.0. 
1688 Gregory King E 7.18.0 
1695 Gregory King £ 7.16.0 
1770 Arthur Ynung £ 18 .• 5. 0 ., 
1798 Pitt, Beeke & Bell £ 22.2.0 
1812 Patrick Colquhoun £ 23.7.0. 
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De economische structuurverandering, die deze groei veroor

zaakte, vergrootte de inkomenskansen van kooplieden, industrielen, 

reders, hoge ambtenaren, grootgrondbezitters, rijke pachters, 

en geschoolden, maar verminderde die van de kleine boer, de land

arbeider, de ongeschoolde fabrieksarbeider en de gemene soldaat. 

Tegelijkertijd groeide de gemiddelde familie-omvang bij de laatst

genoemden en nam deze af bij de eerst opgesomde categorieen. 

Voegt men daar nog de gevolgen van de "enclosures" en het ont

staan van een werkloze, of half werkloze pauper-bevolking in het 

kielzog van de overgang van landbouw op industrie aan toe, dan 

heeft men voldoende argumenten, die ook vanuit theoretisch 
zicht het door Deane geschilderde inkomensverloop plausibel 
maken. 

2) Lee Soltow 

Lee Soltow volbracht het huzarenstuk om uit verspreide archieven, 

oude publicaties en enkele verwijzingen in de moderne literatuur 

(o.a. het werk van Phyllis Deane) een voldoende aantal historische 

data op te delven, en op basis daarvan een gooi naar de evolutie 

van de inkomensverdeling op de (zeer) lange termijn, met name in 
Noorwegen en Engeland te doen. 

M.b.t. het eerste land lukt het hem beslag te leggen op een reeks 

unieke gegevens over de inkomensontwikkeling in een achttal 

Noorse plaatsen tussen 1840 en 1960. Hij kon zo voor deze periode 

en in elke gemeente een tijdreeks van elkaar opvolgende Gini

coeff icienten samenstellen en uit het verloop daarvan zijn con

clusie voor de inkomensevolutie in het hele land trekken. 

Deze is, dat er - met uitzondering van de crisisperiode tussen 

1930 en 1938 - in Noorwegen sprake is van een continu lange ter

mijn trend naar een steeds gelijker wordende inkomensverdeling. 

Deze tendens was waarschijnlijk al enige tijd aan de gang op 

het moment, dat Soltow's eerste data het daglicht zagen. 

Zeker is, dat hij later gestaag doorzette tot de grote beurs

kracht van 1929 en na 1945 met zoveel kracht opnieuw 

op gang kwam, dat men Noorwegen nu tot een van de landen met meest 

gelijke persoonlijke verdeling kan rekenen. 

L. Soltow (1960, 1965, 1968, 1969) 
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Wat de Britse eilanden betreft, kwam Soltow drie jaren la

ter met een veelheid gegevens voor de dag, die voor de totale 

breedte van de distributie maar lief st teruggrijpen tot 1688 

en voor de hogere inkomensstrata zelfs tot het onwaarschijnlijk 

klinkende jaartal 1436 ! 

Na evaluatie, schifting en systematisering van dit welis

waar oude , maar verrassend up to date lijkende en gedetailleerde 

historische materiaal, tekent hij de resultaten daarvan in een 

stel Lorenz-curven uit en verschafthij ons de serie daarbij 

behorende Gini-coefficienten. Zie hiervoor GRAFIEK12 

en TABEL 10. 

GRAFIEK 12 

Het Verloop van de Inkomensdistributie in Groot-Brittannie 

tussen 1688 en 1963. (uitgedrukt in Serie Lorenz-curven van 

Lee Soltow. 

B 

1) L. Soltow ( 1965 en 1968) • 

Geaccumuleerde Inkomens 

Accumulatie Inkomenstrekkers 
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TABEL 10 

DE EVOLUTIE VAN DE BRITSE INKOMENSVERDELING VOLGENS DE DATA 
VAN LEE SOLTOW EN UITGEDRUKT IN EEN RIJ ELKAAR OPVOLGENDE 

GINI-COEFFICIENTEN; 

tl'ijdstip van Herkomst Basis- Berekende Gini-CoefficientEn, 
111aarneming Gegevens (Alternatieve 

uitkomsten\ 

J688 Gregory King 0,551 

1801-03 Patrick CoJ<D!houn 0,555 

1867 Dudley Baxter 0,500 (0 ,521) 

~880. Arthur Bowley 0,630 (0,480) 

1913 Arthur Bowley 0,590 (0,470) 

~962 Inland Revenue 0,340 

Bronnen:Lee Soltow (1968 1 blz. 18-21) 

De auteur concludeert uit deze gegevens, dat de Britse inkomens

verdeling tussen 1688 en 1880 grosso modo eenzelfde ongelijke beeld 

vertoont. Volgens zijn eigen woorden was er g~~n verandering 

tussen 1688 en 1801-03 en leek de heersende mate van ongelijkheid 

in dat jaar op die
1

welke hij achtereenvolgens voor 1867 en 1880 

constateert. 

In de periode tussen dat laatste tijdstip en de jaren 1911-13 

komt er vervolgens enige beweging in het verdelingsproces,doordat 

er een nivellering van goed 10% optreedt. 

E6ht doorzetten doet deze nieuwe trend echter pas tijdens ,, 
en na de eerste wereldoorlog en daarna is er,zo te zeggen,geen 
houden meer aan. Hij heeft in Engeland vrijwel continu doorge

werkt tot het moment1 waarop Soltow zijn artikel schrijft. 

Kijkt men vervolgens alleen maar de hoogste en hogere inkomens

groepen, dan heeft zich eigenlijk vanaf het beginpunt van de waar

neming iri 1436 tot nu toe,voortdureJl:l,e~nlanggerekt afbrokkelings

proces van het topdeel voorgedaan. 
Wat dat betreft is er over de h~le periode van nivellering sprake, 

die echter pas voorzichtig vanaf 1880 en echt goed eerst sinds 1913 

in een meer algem:ne tendentie tot grotere gelijkheid omslaat. 
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Tot zover Soltow's eigen interpretatie. 

Het blijkt echter, dat men op verschillende manieren naar 

zijn basisgegevens kijken kan. 

De opgevoerde Lorenz-curven.vertonen inuners een veel ge

nuanceerder beeld1 dan uit Soltow's conclusies blijkt. zo lijkt 

het ons bijzonder moeilijk,om uit het verloop van de lijnen 

voor 1688, 1801 en 1867 de mate van uniformiteit te distilleren; 

waartoe de auteur z~lf besluit. De linkerhleft van het plaatje 

tendeert inuners over deze hele periode e_ven consequent naar een 

grotere gelijkheid 1 als er aan de rechterkant een zwaai naar 

meer ,2Dgelijkheid plaatsvindt. 

Weliswaar blijft het "globale totaalbeeld" zo ongeveer "ge

middeld" gelijk, maar het zijn naar weerskanten van dat gemiddel

de wel heel andere deelcategorien,die erbij winnen of verliezen. 

Tegelijkertijd blijkt het ook nogal wat verschil uit te maken, 

op grond van welke v66ronderstellingen men zijn Gini-coefficienten 

berekent. 

Volgens de lne mogelijke rangschikking blijft de verdeling 

tussen 1688 en 1801 inderdaad vrijwel constant en komt er daarna 

een langzaam accellererende nivelleringstendens op de lange 

baan op gang. 

Volgens de andere kan men even gerechtvaardigd uit de data tijdens 

Engelands aanloop en doorstoot naar industriele ontwikkeling 

~lrst een trend naar grotere ongelijkheid en na het bereiken 

van dit stadium een steeds sterkere drang naar grotere gelijkheid 

aflezen. 

Dit laatste is overeenkornstig met de interpretatie,welke 

Phyllis Deane in haar artikelen over de veranderingen in het 

Britse nationale inkomen tijdens de industriele revolutie,op basis 

van ruwweg het zelfde data materiaal,geeft.Het sluit tevens aan bij 

de resultaten van onze eigen historische analyse en klopt vol

komen met verreweg de meeste studies 1 die tot nu toe bij wijze van 

cross-section over het verband ontwikkeling en inkomensevolutie 

werden ondernornen. Wij zijn derhalve genegen Soltow's (uiterst 

waardevolle) Engelse rnateriaal iets anders uit te leggen dan de 

auteur dit zelf deed. 

1) Phyllis Deane (1956/57 en 1955/56) 
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3) Bernard Haley 

c. De Amerikaanse auteur Haley constateert1 evenals Kravis 1voor 

de Verenigde Staten over de hele lijne een significant re

ductie van de heersende ongelijkheid tussen de jaren 1929 en ,, 
1947. Daarna.zo meent hij

1
is de toestand tot aan het tijdstip, 

waarop hij zijn bijdrage leverde,in dat land vrijwel gelijk 

gebleven. 

Zijn artikel is in dit kader vooral van belang,door de uit

gebreide en systematische uiteenrafeling van het oorzakencom

plex1 dat mogelijk voor deze ontwikkeling verantwoordelijk kan 

worden geacht. 

Volgens Haley hebben in onderlinge wisselwerking 

vooral de volgende factoren een grotere gelijkheid tot stand 

gebracht: 

1. Omdat er een verschuiving in de relatieve schaarstepositie 

van de productie factoren grond, kapitaal en ondernemers-

schap ten gunst~ van de arbeid plaatsvond en de overheid te

gelij kertij d de sociale voorzieningen drastisch verruim-

de ~ stegen ~nerzijds de arbeids- en transfer-inkomens.en 

daalde aan de andere kant het interest; rente-en winst

aandeel in het nationale inkomen. Dit betekende de verschui

ving van een deel van de koek van een relatief rijke min

derheid naar een minder gef ortuneerde meerderheid en kwam dus 

µit op een toestand van grotere gelijkheid. 

2. Binnen het arbeidsinkomen ontwikkelde zich een belangrijke 

nivelleringstendens, doordat niet alleen het verschil tus

sen de lonen en salarissen significant afnam1 maar 6'~k binnen 

elk van deze twee subcategorien een veel grotere gelijkheid 

tot stand kwam. 

Deze verandering komt vooral op rekening van de volgende 

interdependent opererende factoren: 

- In de economie vond een grote verschuiving plaats uit 

de landbouw naar de industrie en de diensten en overheids-

sector. Dit betekent de overgang van een produktie-

sector gekenmerkt door een hoge bezits- en inkomensconcen, 
tratie naar andere 1waar dit veel minder het geval is; 

- Binnen de hoof d•productiesectoren kwam er door een ver

hoogde arbeidsmobiliteit een voortschrijdende nivellering 

van de grensproductiviteit en dus ook van de sectorale 

lonen tot stand; 

B. Haley (1968) 
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- De berqepsstructuur veranderde door een drastische wij

ziging in het arbeidsaanbod. Het resultaat hiervan was, 

dat rninder,ongeschoolden en laaggeschoolden individueel 

hogere lonen gingen verdienen en rneer geschoolden, 

witteboorden werkers, technische vaklui , acadernici en 

managers hon persoonlijke inkornen relatief zagen dalen. . ,,, 
Orndat dit ook weer een verschuiving van een geprivili-

geerde minderheid naar een minder bedeelde meerderheid 

inhield1versterkte het de trend naar een meer algemene 

gelijkheid; 

- Binnen elk van de beroepen in deze structuur kwarn 

vervolgens een grotere nivellering op gang,enerzijds 

door de al genoemde verhoogde arbeidsrnobiliteit, rnaar , 

vooral ook orndat er speciaal na de grote crisis 

en in de tweede wereldoorlog een grote reductie van 

de voorheen heersende "norrnale" werkeloosheid plaatsvond; 

- En tenslotte zorgden een verhoogde economische activiteit met 

veel vraag naar arbeid en een langzaam-aan veranderende 

geestelijk klirnaat er sa'men voor, dat een aantal discri

minerende barrieres werden opgeheven of verlicht, die voor

heen het loonpeil van vrouwen, negers, indianen, buitenlanders 

en religieuse non-conformisten ongunstig beinvloedden. 

3. Als gevolg van de structurele veranderingen in de econornie 

kwam er een trek op gang van het platteland naar de stad, 

van het achtergebleven Zuiden naar het zich met reuzenschre

den ontwikkelde Noorden en Westen en van de armere naar 

de rijkere staten. Deze migraties brachten vooral onder 

de negerbevolking van de Deep South een ware exodus naar 

rneer welvarende streken teweeg
1
met als netto resultaat 

natuurlijk een meer gelijke spreiding van de kansen op 

inkornen. 

4. Omdat men in de loop der jaren een andere huwelijksmoraal 

erop na ging houden en de imrnigratie uit het buitenland 

gaandeweg opdroogde 1 veranderde de bevolkingsstructuur 

B.F. Haley (196 ) ; I. Kravis (1960 ) 
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Relatief meer ouderen,ongehuwden, kinderloze echtparen 

en gezinnen met weinig kinderen deden de beroepsbevolking 

aanzwellen en de afhankelijkheidsratio dalen. En omdat deze 

verschijnsels zich nu voor het eerst ook massaal in de 

armere bevolkingsstrata voordeden 1leidde dit vanzelf ook 

tot een belangrijke stap in de richting van een grotere 

inkomensspreiding. 

.. ., 
Eerst door een aantal New Deal-maatregels, vervolgens via 

het geleidelijk w_eer optrekken van de conjunctuur en 

tenslotte in de oorlogs"boom" yerdween het verschijnsel 

werkeloosheid practisch geheel van het economische 

toneel.ileder die werken wilde vond wel een job, die 

meestal door de grote vraag naar arbeid en de sterk verhoog

de mobiliteit van de werkers
1
nog goed betaalde ook. 

6. Tenslotte wijst Haley nog op de door veel auteurs aange

haalde uitbreiding ~p g~!Jk~~ spreidinq van het onder-

wij s. Alles bij el kaar genomP.n is hij echter sceptisch over 

de inkomensnivellerende capaciteit van deze ontwikkeling. 

Hij ontkent weliswaar niet dat ze haar partij in het concert 

heeft meegespeeld, maar meent beslist dat het echt geen 

doorslaggevende factor is geweest. 

Als de auteur zich vervolgens afvraagt waar hij de oorzaken 

zoeken moet voor het afvlakken en daarna geheel verzanden van de 

beweging naar meer gelijkheid in het na-oorlogse Amerika1dan 

komt hij tot de slotsom, dat het grootste deel van de zojuist 

opgevoerde factoren in de vijftiger jaren ~fwel maar weinig 

beweging te zien geven1 ~fwel dopr tegengestelde acties elkaars 

inkomensef fecten neutraliseren- Incidenteel lijken ?e zelf s hele-

maal in orngekeerde richting te werken. 
Alles bij elkaar een zodanige inter dependentie, dat het 

netto eindresultaat voor het hele decennium 1950-1960 een soort 

bevriezing van de toestand rond 1947-50 inhoudt. 
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HOOFDSTUK III. 

ONZE EIGEN DATA EN INTERPRETATIE DAARVAN IN HET LICHT VAN 

DE BEHANDELDE LITERATUUR. 

Par. 1. DE DATA 

Als we nu, aan het eind van hetliteratuuroverzicht in 

Hoofdstuk II,proberen de balans op te maken en gaan kijken 

in hoeverre we daarin onze eigen data-reeksen kunnen herkennen, 

dan zal het de lezer niet veel moeite kosten om te constataren, 

dat deze verreweg het meeste overeenstemmen met de empirische 

vondsten uit "de zojuist behandelde "richting D". 

D. w. z. met de ui tspraken van de auteurs, die op een geclausuleerde 

manier tot de aanvaarding van een lange termtjn tendentie in de 

richting van een gestaag groter wordende gelijkheid concluderen. 

Wij doelen hierbij speciaal op de data in de openbaarheid 

gebracht door (o.a.) Simon Kuznets, Harry Oshima, Irving 

Kravis, Jan Tinbergen, Felix Paukert, Paolo Roberti, Phyllis 

Deane en Lee Soltow. 

Ofschoon hun interpretatieve conclusies uiteindelijk t6ch 

wat anders blijken uit te vallen, geldt dat 66k voor verreweg 

het grootste stuk van het feitenmateriaal, dat Irma Adelman 

en Cynthia Taft-Morris, alsmede het duo Ahluwalia en Chenery 

op tafel legden. 

Wij menen, samen met de eerste groep schrijvers, dat er 

(binnen het bredere kader van de kapitalistische ruilverkeers

huishouding) een duidelijk verband bestaat tussen het evolu

erende patroon van de persoonlijke inkomstenverdeling en een 

voortschrijdende industriele ontwikkeling. 

Onze data bevestigen deze these, ais men voor het meten 

van de "ontwikkeling" ,bij gebrek aan beter, het stijgende 

per capita inkomen hanteert. 

Zoals we in Appendix III, hebben kunnen aantonen is de 

bedoelde correlatie echter 66k hoog met een groot en sterk ge

varieerd aantal andere, relevant te achten, ontwikkelingsindica

toren en wijst ze zowat over de hele verzameling duidelijk po

sitief in de richting van een doorzettende nivellering. 
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Hierbij dienen echter onrtiiddellijk en met de grootst mo

gelijke nadruk de volgende nuanceringen te worden opgesomd: 

l} het genoemde verband is, alhoewel hoog en significant, t6ch 

niet 100% eenduidig; 

2) de correlatie verloopt niet recht - maar kromlijnig; 

3) de samenhang pakt anders uit voor de diverse opeenvolgende 

groepen inkomstentrekkers~ 

4) door de inwerking van de 'factor tijd' is er sprake van een 

voortdurende ontwikkeling ook van het relatiepatroon zelf; 

5} de relatieve nivellering waarvan hier sprake is, betekent 

nog niet, dat de hogere inkomensgroepen ook absoluut (in 

dollars gemeten)erop achteruit gaan; 

6) de hier gedane uitspraken slaan uitsluitend op empirische 

tendenzen binnen het kapitalistische ontwikkelingsmodel. 

Interferentie hierin blijft mogelijk en ook de overgang 

op een ander sy·steem (b .v. het 'socialistische model'} leidt 
tot duidelijk andere resultaten. l} 

De zojuist gedane positiebepaling betekent natuurlijk, dat 

wij in beg'ins·e1 menen de fundamentele werkhypothesen van 

secties A,B en C uit Hoofdstuk II te moeten verwerpen. 

Ook hier gaat het echter zeer zeker niet om een absolute 

en onvoorwaardelijke rejectie van alles wat de betref fende 

schrijvers hebben gezegd. 

Het empirische materiaal, waarop zij hun bewegingen steu

nen, is meestal best bruikbaar. Het is alleen in het gros van 

de gevallen z6 onvolledig, tijds-of plaatsgebonden, dat de 

algemene uitspraken1 die men er uit afleidde, in feite niet zo· 

algemeen zijn als men meende en derhalve niet het hele ver

haal, maar slechts een d~el daarvan vertellen. 

ad.A HET UNIVERSELE EN TIJDLOZE INKOMENSPATROON 

Zo kan men met de auteurs,die tot een overal en altijd voor

komende mate van ongelijkheid in de inkomensdistributie be-

s l ui ten accoord gaan, dat op veel in ruimte en tijd verspreide 

plaatsen een vrijwel soortgelijk verdelingspatroon placht v66r 

te komen.Ook is het ongetwijfeld zo, dat een dergelijk ontstel

lende hoeveelheid faktoren op de totstandkoming van dat patroon 

plegen in werken, dat ter explfpatie daarvan een verwij-

l} zie in deze samenhang de Hst.IV en VII. 
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zing naar de statistiek, met haar normale en log-normale krom

men, lQgisch en begrijpelijk voorkomt. 

Zelfs zou men met enig recht kunnen volhouden, dat de re

latieve verschuivingen, die het verdelingspatroon tijdens het 

industriele ontwikkelingsproces ondergaat, op de keper beschouwd 

z6 weinig spectaculair zijn, dat men - als men zijn nog als 

acceptabel beschouwde fouten marge maar groot genoeg neemt -
' 

uiteindelijk tech nog tot een uniform patroon kan concluderen. 

In samenhang met de kritiek, welke reeds op de blz. 147-49 

op de uitspraken van deze richting werd uitgebracht, menen wij 

thans m.b.t. de vorm van het inkomenspatroon en de evolutie 

daarvan te mogen concluderen: 

- Ofschoon de (log)normale krommen een benaderend beeld ver

schaffen van het verdelingspatroon,dat op vele plaatsen in

derdaad blijkt vo6r te komen, geldt deze overeenkomst be

slist niet altijd en overal; 

- Als men niet uitgaat van onrealistisch grote "margins of error" 

ontkennen de empirische feiten de door deze richting veronder

stelde historische en geographische uniforrniteit; 

- De beweging in het inkomenspatroon vertoont bij stijgend 

gemiddeld welvaartspeil in een kapitalistische contekst 

(zowel nationaal historisch als internationaal vergelijkend en 

mondiaal bezien) een dergelijke grote mate van gelijkvormigheid 

en consistentie~ dat daaruit duidelijk de contouren van een 

"ontwikkelingsbaan" naar voren komen; 

- Het ligt voor de hand, dat we vanuit d1t resultaat straks 

66k de aanwezigheid van een systematisch werkende ontwikkelings

dynamiek in de beperkte groep van basisfaktoren, die voor 

dat patroon verantwoordelijk zijn, veronderstellen. 
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ad B DE TREND NAAR GROTERE GELIJKHEID 
M.b.t. degenen,die tot een steeds ongelijker wordende 

inkornensdistributie concludeerden, geldt al evenzeer,dat deze 

schrijvers echt niet helemaal ongelijk hadden (en hebben) . 

Als regel was het immers z6, dat in de tijd waarin zij 

schreven en ten aanzien van de maatschappij waarover zij 

hun uitspraken deden,wel d~gelijk, over de hele lijn_ en 

duidelijk zichtbaar sprake was van een groeiende inkomens

concentratie. 

Zo werden in het Frankrijk van de Physiocraten, het Enge

land van de oudere Klassieken en het zich industrialiseren

de Europa,waarover Karl Marx schrijft,zonder enige twijfel 

de toch al rijke topstrata n6g rijker en de uitgebuite 

inassa n6g armer. 

En als Kalecki, Prebisch, Baran, alsmede een hele serie 

dependencia-schrijvers en neo-Marxisten in hun kielzog met , 
de Wereld als geheel tot discussievoorwerp,zelfs tot de 

dag van vandaag toe beweren~dat de armen armer en de 

rijken rijker worden,dan hebben ook zlj de waarheid aan 

hun kant.Dit tenminste als men de data relatief bekijkt. 

In al deze situaties hadden en hebben we te doen met een 

aanlopend industrieel transformatieproces. En hierin blijkt 

- onder kapitalistische produktie-omstandigheden - inder

daad met een soort ijzeren wetmatigheid een trend naar 

grotere ongelijkheid op te treden. 

Op basis van de voor hen beschikbare data konden de 

oudere auteurs moeilijk tot een andere conclusie komen. 

Niet voor niets noemden de klassieke economen hun weten

schap een "dismal science". 

Op het historisch nationale en internationaal compara

tieve vlak valt met voorkennis van de thans aanwezige 

feitelijke data echter met geen mogelijkheid meer vol te 

houden,dat de door hen (terecht) gesignaleerde tendens 

zich ook over de latere industrialisatie stadia,of in de 

post-industriele samenleving uitstrekt. Een overstelpende 

hoeveelheid statistische gegevens wijst immers op het pre

ciese tegendeel. Met name op het feit, dat de aanvankelijke 

concentratietendens op of nabij een bepaald gemiddeld wel
vaartspeil omslaat in een op lange termijn werkende trend 



206 

naar inkomensnivellering. 
Voor de wereld als geheel was dit keerpunt omstreeks 1970, 

bij een mondiaal hoofdelijk inkomen van $ 680 nog niet defi

nitief bereikt. Dit peil ligt aanzienlijk hoger, dan de om

slagdrempel tussen de 300 en 500, die we nationaal en inter

nationaal comparatief gewend zijn. 

Men kan de genoemde concentratie-auteurs op mondiaal ni

veau dus voorlopig een soort voordeel van de twijfel gunnen. 

O.i.ligt het echter meer in de lijn van de verwachting, 

dat zich ook op het mondiale vlak eerlang de behandelde knik 

in het ontwikkelingstraject van het verdelingspatroon zal voor

doen. 
Wij leiden deze veronder~telling enerzijds af van het ver

loop van de lijnen op blz. 85, 86 en 89, die in hun samenhang 

bij extrapolatie eigenlijk een dergelijk omslag postuleren 

en anderzijds ook de overweging, dat het grote gros van de 

argumenten, welke nationaal bezien de omkering trachten te 

verklaren, weliswaar langzaam, maar toch hoe langer hoe meer, 

66k voor de wereld als mondiaal ontwikkelingsland lijken op te 
gaan. (Zie in dit verband ook blz. 224 - 242) 

ad c. DE TRENDLOZE FLUCTUATIE 

Kijken we vervolgens naar de hypothese van een trendloze fluc

tuatie en beginnen we daarbij met de interpretatie van Piti

rim Sorokon, dan moeten wij onomwonden toegeven, dat we met het 

tot nu toe voorhanden datamateriaal zijn veronderstelling van 

een "ever revolving cycle" tussen twee uitersten van "overdre

ven" gelijkheid en ongelijkheid rond een normaal ongelijk 

patroon a la Poreto niet klaar en eenduidig kunnen verwerpen. 

M.b.t. zijn uiteenzetteing over de verdeling in vele 

perioden en plaatsen binnen een pre-industrie-e contekst kan 
men, door gebrek aan data, moelijk een definitief oordeel uit

spreken. Waarschijnlijk heeft hij echter gelijk. 

Wat we tot nu toe, sinds het op gang komen van de indus

triele transformatie in de rijke landen hebben meegemaakt 

en de gegevens uit de cross-sections voor 1950,1960 en 

i970, zijn echter ook niet perse in strijd met zijn hypo

these. De ongelijkheid wordt in beide gevallen immers ~erst 
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groter, en daarna kleiner • En het is een vooralsnog 

onzekere toekomst,die zal moeten uitmaken,of deze laatste 

nivelleringstendens uiteindelijk toch ook weer in zijn 

tegendeel zal omslaan .••••• 

Helemaal onmogelijk lijkt ons dat op basis van de op 

blz. 155 opgesomde fei ten niet. 

Wij menen echter, dat ons in de volgende .sectie uiteen

gezette en uit de literatuur gedistilleerde "verklarings

geheel" uiteindelijk toch meer in de richting van een voort

gezette nivellering,dan in die van een duidelijke omkering 

van deze trend wijst. 

- M.b.t. de auteurs uit de institutionele, opportunity, 

human investment en multifactorscholen, die de inkomensver 

deling als het fluctuerende resultaat van naar plaats en 

tijd verschillend opererende basisfactoren zien,qeldt niet 

zo zeer het verwijt_,dat ze met hun stelling ongelijk hebben, 

alswel dat ze verzuimen hun uitkomsten in een groter geheel 

in te passen. 

Wat zij als telkens verschillende en vrij willekeurig 

varierende inkomenspatronen zien,blijkt bij nader inzien 

en samenvoeging van alle waarnemingen. zo goed als helemaal 

in het kader van een historisch·en internationaal compara

tief ontwikkelingsperspectief te passen. 

Het enige werkelijk belangrijke verwijt, dat men hen kan 

maken,schuilt niet zo zeer in een fout als in een commissie: 
' 

We bedoelen,dat ze de relatie van hun parochiele,inciden-

tele onderzoek naar dit meer algemene vlak niet kunnen, 

willen of durven te leggen. 

Stuk voor stuk hebben ze echter op dit beperktere vlak 

belangrijk en vaak zelfs baanbrekend werk verzetw 

De laatste drie onder dit sectie-hoofd genoemde auteurs, 

met name het duo Adel~an-Taft Morris en Mont€k Ahluwalia 

vormen op 0eze regel in zoverre een uitzondering,dat ze dit 

verband wel zien en aanvankelijk ook als werkhypothese aan

vaarden. 

Bij nadere 'beschouwing n-anen zij echter op de eerste plaats , 
dat dit algemene stramien slechts te vaag aanwezig is 
om het als een werkelijk houtsnijdende tendens te accepteren 



208 

ten tweed~, pat de werkelijk doorslaggevende factoren voor 

de verschillen in inkomenspatronen elders gezocht moeten 

worden en ten derde,.dat het bij de studie van het verde

lingsprobleem eigenlijk veel meer om het vinden van op de 

korte termijn bruikbare nivelleringshefbomen, dan om 

het afbakenen van de een of andere theoretische ontwikke
lingsbaan gaat. De 11 proof of the pudding• 'bestaat imrners op 

doors laggevende manier ln het eten daarvan 1) ..... 

Dit alles komt echter eerder neer op een verschil in ge

zichtspunt en interpretati~pan op een fundamentele onenig

heid over de hoogte en het verloop van de door hen opge

voerde cijferreeksen. 

Wat ons betreft ,Passen deze grotendeels in het hier 

geschetste bredere kader. Wij hebben er dan ook op ette

lijke plaatsen een dankbaar gebruik van gemaakt,om nog een 

aantal 11witte plekken 11 in de kaart van de dynamiek van het 

inkomenspatroon mee op te vullen. 

ad D DE TENDENTIE NAAR MEER GELIJKHEID 

Als we tenslotte terugkeren naar de auteurs volgens 

welke het. inkorrensnatroon on de langere termijn in de 

richtina van een voortzettende nivellerina evoJ.ueert en we 

vergelijken c1e door hen daarbij opgesomde "slagen om de 

arm" met de resultaten van ons eigen onderzoek, dan krijgen 

we in grote trekken het volgende beeld te zien: 

1) Op de eerste plaats is er, bij ons beste weten, onder 

deze groep niemand te vinder,.die van een volledige paral

lelliteit tussen de verschijnsels 11 ontwikkeling'' of 
11 gemiddelde welvaartsstijging" en 11 voortschrijdende nivel

lering" uitgaat. Wat dit betreft varieren de menil).gen 

tussen het vage en vrij losse verband opgevoerd door 

Adelman, Taft-Morris, Ahluwalia en Chenery en de ver

houdingsgewijze toch.vrij hoqe correlatie, die men uit 
de cijfers in Appendix III mag afleiden.· 

(Zie met name de coefficienten- en grafiekenreek-

sen op blz. ). 

Ook bij 6ns is de genoemde relatie echter verre van een 

stringente 100%. Er bestaat wel degelijk een hele serie 

van 11 interfererende factoren ·~ die di t verband practisbh 
1) Hun probleem is kennelijk meer dat van de oplossing van de 

armoede dan het vinden van een eventueel ontwikkelingsperspek
tief voor de inkomensverdeling. 



voortdurend, over de hele lijn en met opmerkelijk succes 

dreigen te verstoren. Het is o.i. de grote verdienste 

van Irma Adelman, dat zij ~ooral m.b.t. de ontwikkelings

lande~ de werking van een aantal daarvan op empirische 

wijze heeft geexpliciteerd. 
Het bestaan van dit soort "interfererende variabelen" 

doorbreekt vanzelfsprekend niet alleen het volledige 

determinisme van het verband, maar wijst ook de weg naar 

een aantal "hefbomen", welke men voor een· eventueel in

grijpen in de betreffende dynamiek zou kunnen aanwenden. -

Wij komendaar straks,bij de bespreking van een aantal mo-
. 1) 

gelijke nivelieringsmaatregelen,nader op terug. 

2) Met betrekking tot de in Hoofdstuk I gesignaleerde n of 

v vormigheid van het verband tussen het stijgende in

komen per hoofd en de nivelleringstendens>laten de door 

ons geraadpleegde auteurs de volgende men:ingen horen: 

Voorzover we weten heeft Kuznets zich - althans .aan

vankelijk - niet expliciet over de v6rm van depositieve relatie 

uitgelaten. Uit de cijferreeksen,welke hij historisch-, 

internationaal en interprovinciaal (binnen de USA, Italie 

en Brazilie) ten tonele voert valt ook niet met enige 

duidelijkheid de bedoelde "bult" in het relatiepatroon 

te-.distilleren. 
Ook Lee Soltow en Paolo Roberti maken geen gewag van 

een concentratietendens bij aanlopende modernisatie. Voor 

de eerste li.ikt dat vreP.md omdat zijn biizonder interes

sante datareeks voor ~ngeland o.i. wel degelijk dit beeld 

oproepen. Voor Roberti's his~~rische materiaal is het 

echter zeer begrijpelijk 1omdat het bi'j hem slechts over een 
betrekkelijk korte periode in de geschiedennis van enkele 

toen al hoog ontwikkelde landen gaat. 
Daarentegen vindt onze constatering op de volgende ma

nier ondersteuning in het gepubliceerde onderzoeksresul

taat van de nu te noemen auteurs: 
----·-·---·--- ·- ~·- ··--··------·· ... -- .......... _ 

1) zie Hoofdstuk VII 
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- Oshima postuleert in 1962 als eerste voor de "intertem

porele" of historische ontwikkeling van landen een evo

lutie van het inkomenspatroon in de vorm van roemruchte 

(inverted) U-lijn. Tegen alle evidentie in hield hij ech

ter nog lang stug vol, dat op de synchrone dimensie de 

distributie bij oplopende volksinkomens steeds ongelijker 

pleegt te worden. 

- Bij Kravis zijn het integendeeljuist deze internationale 

vergelijkingsdata,welke hem tot aanvaarding van de n of u hypo

these doen besluiten.(Het materiaal,dat hij in historisch 

opzicht m.b.t. de Verenigde Staten aandraagt,laat • 

- gezien de korte periode en betrekkelijke recentheid 

van zijn cijferreeksen - een werkelijk adequate toetsing van 

deze veronderstelling niet eens toe~) 

- Ofschoon zowel het duo Adelman - TaftMorris en ook Montek 

Ahluwalia kennelijk geen doorslaggevend belang hechten aan 

de relatie tussen stijgend welvaartspeil en verdelingspatroon, 

constateren zij desalniettemin ~p de synchrone dimensie) 

expliciet en duidelijk dezelfde bochel in de evolutie

lijnen,waar wijhet hier over hebben. 

- Adelman spreekt in de door ons geraadpleegde literatuur 

nauwelijks over historische reeksen. Ahluwalia lijkt echter 

uit een tamelijk beperkt aantal en niet al te ver in de tijd 

teruggrijpende individuele landenstudies te m6eten conclu

deren, dat er diachroon eerder sprake van voortgezette 9oncen

tratie,dan van enige nivellering sprake is. Omdat het hier

bij echter meestal om ontwikkelingslanden,met een naar 

verhouding nog laag per capita volksinkomen gaat,hoeft men 

deze conclusie nog niet als helemaal definitief te beschouwen •... 

- Richard Weissloff onderscheidt vervolgens in de histori-

sche dimensie heel vaag iets.dat op onze "U-shape" lijkt. 

Internationaal vergelijkend is er echter eerder sprake van 

een recht- dan van een kromlijnig verlopende evolutieproces. 

Gezien de wel zeer schaarse data,waarop deze uitspraken ge

baseerd zijn,menen we er echter geen duidelijke bevestiging 

of ontkenning van de door ons beschreven trends in te hoeven 
zien. 

- En als tenslotte Felix Paukert - kennelijk zeer tot zijn 

eigen verrassing - historisch bezien een min of meer recht-. 
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lijnig verlopende trend naar meer gelijkheid meent te moe

ten aanvaarden,dan doet hij dat niet op basis van eigen 

onderzoek, maar op gezag van anderen. 

Internationaal vergelijkend laat hij echter zijn eigen 

cijferreeksen spreken. En het resultaat hiervan liegt er 

niet om. Een duldelijk n aan de top en de bekende V-vorm 

voor alles wat daaronder zit. 

Wij beweren niet,dat 6nze data beter zouden zijn dan die 

van de hierboven opgesomde auteurs. Zelfs is het zo, dat 

verreweg de meeste daarvan links en rechts aan hen ontleend 

werden. 

Wel is het echter zo, dat wij in de gelegenheid waren hun 

materiaal onderling te vergelijken en wat daarvan bij elkaar 

aansloot in een uigebreider en verder teruggrijpend geheel 

met elkaar te verenigen. 

Het resultaat daarvan blijkt zowel op de historische,als 

op de internationaal vergelijkende dimensie vrij eenduidig 

de werkhypothese van een bultvormige relatie tussen ont

wikkelingsniveau en verdelingspatroon te bevestigen. 

Dit zeker voorzover het de synchrone gegevens betreft en 

in elk geval voorlopig voor de diachrone tot er meer en kwa-

li tatief betere data op tafel komen. 

3. De constatering dat het verdelingspatroon als geheel 

bezien kennelijk via een bult-en dalvormige baan met het op-

-/ lopende per capita volksinkomen mee evolueert sluit natuur

lijk niet uit dat elke afzonderlijke inkomenscategorie bin

nen dit bredere kader zijn eigen aandeel opeist en ook min 

of meer zijn eigen weg volgt. 

Wij hebben wat dit betreft onze eigen bevindingen vrij 

gedetailleerd op de pagina's 77 tot 82 uiteengezet. 

De meest algemene weergave van dit evolutiebeeld komt 

heel in het kort per categorie op het volgende neer: 
Aan de top, d.w.z. binnen het eerste quintiel winnen de 

bovenste 5% eerst snel en geducht, maar verliezen in een 

langgerekt afdalingsproces daarna zoveel, dat ze uiteindelijk 

met iets in de buurt van de helf t van hun oorspronkelijke 
startpositie genoegen moeten nemen. 
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De onderste 15 en 10% strata binnen dit quintiel spelen, 

na een aanvankelijk goed mogelijke terugval, pas iets later 

op winst, maar weten deze in tegenstelling tot hun boven

buren aan de absolute spits vervolgens meestal vrij aardig 

tot aan het einde toe te handhaven. 

Een en ander heeft tot resultaat dat de top-categorie in 

haar totaliteit in een ietwat afgeplatte vorm toch het pro

fiel van de groep hoogste inkomenstrekkers volgt. 

Bij de middengroepen verliest het hoogste quintiel (de 61 

tot 80% categorie). aan het begin doorgaans vrij behoorlijk, 

maar herstelt zich daarna goed. Het slaagt er meestal zelfs 

tot op de hoogste niveaux van per capita welvaartspeil in, 

om zijn relatieve positie voortdurend te verbeteren. 

De centrale- en lagere middenmoten overkomt iets soortge

lijks. Maar dan met dien verstande, dat hun respectieve

lijke porties aanvankelijk misschien wat minder en later in 

elkaar gedrukt worden dan bij hun directe bovenburen en 

het hierop volgende herstel telkens wat minder spectacu

laire vorm aanneemt. 

M.b.t.de onderste 20 % vertonen de statistieken overwe

gend een beeld van afbrokkeling op de lange termijn, met, 

heel misschien, helemaal aan het einde een lichtei voor

zichtige neiging tot herstel, welke het gedrag van deze 

categorie met dat van de middengroepen in een bred~r kader 

plaatst • 
.. ----·--· ---··· ·-----·-·-·· 

Welnu dit algemene beeld vindt men zo goed als punt voor 

punt weerspiegeld in de synchrone data van Felix Paukert. 

Iets minder gedetailleerd ook bij Irma Adelman, Irving, 

Kravis en Ahluwalia. En op de diachrone dimensie wijzen 

Oshima en ook de data van auteurs als Deane, Kravis en Haley 

in soortgelijke richting. 

Ziet men af van de controversie rond de bultvorm in 

de evolutiebaan1 dan passen ook het hele materiaal van Simon 

Kuznets en de diachrone gegevens van Lee Soltow en Paolo 

Roberti vrij aardig in dit algemene gareel. 

Overal zien we de top op de lange duur sterk verliezen, 

de middenklassen, vooral aan de bovenkant daarvan winnen en 

de onderste decielen nog verder ineengedrukt worden. 
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De enige werkelijk duidelijk in het oog springen1e af

wijkingen van dit algemene patroon vindt men slecht bij 

Ahluwalia, die zijn synchrone middengroepen (tussen de 

40ste en 80ste percentiel) vrijwel constant laat blijven; 

bij Roberti waar synchroon bezien niet de bovenste,maar de 

middenste middengroepen als de grote winnaars voor de dag 

komen en bij Oshirna,die op de synchrone lijn stug aan een 

voortgezette concentratieneiging vasthoudt. 

Onze eigen data bevestigen dus op basis van doorgaans uit

gebreider, meer gedetailleerd en ook iets recenter data

materiaal de essentie van de uitspraken,,welke de hierboven 

genoemde auteurs al eerder hebben gedaan. 

Als interessante nieuwigheid wijzen wij echter op de 

opschuif- en afplattingstendentie welke de n- en de v-vorm 

van de diverse aandeellijnen bij opklimmend welvaartspeil en 

gerekend van hoog naar omlaag te zien geven (zieHfd.I, blz. 73 
e.v.). 

Vergelijken we vervolgens ook de specif ieke aandeelsper

centages voor de diverse categorieen met de onderz~eks

resultaten van de hier besproken auteurs~dan blijken deze 

grosso modo en over de hele evolutiebaan heen beschouwd 

toch wel opmerkelijk dicht bij elkaar te liggen. 

Ziet men bij de historische reeksen af van de natuur

lij k notoir onbetrouwbare "oerdata" uit de tijd van v66r 

de eeuwwisseling (en waaruit natuurlijk 66k het menings

verschil over het al dan niet aanwezig zijn van de roem

ruchte U-baan op de diachrone dimensie voortvloeit), dan 

kan men zelf s spreken van een op het eerste gezicht opmer

kenswaardige mate van consensu~. 

Erg verrassend hoeft deze overigens niet te zijn. Met 

betrekking tot de meer recente data is immers de kwaliteit 

van het materiaal langzaam maar zeker zo sterk verbeterd 1 

dat werkelijk grove schattingsverschillen nauwelijks meer 

plegen voor te komen. En voor de schaarse, wat oudere 

gegevens (d.w.z. diachroon v66r 1945 en synchroon v66r 1960) 

geldt natuurlijk 7dat men elkaar z6 driftig over en weer 

citeert, dat men uiteindelijk toch weer met ongeve~r.dezelf

de cijferreeksen voor de dag komt. 
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Ook wij hebben hier t.a.v. deze data op dezelfde wijze ge

opereerd. Zo we al aanspraak mogen maken op enige ver

dienste in de richting van een wat grotere betrouwbaarheid, 

dan is deze uitsluitend toe te rekenen aan het feit, dat we 

in de gelegenheid waren wat meer en wat langere reeksen 

bij elkaar te zetten dan de meeste andere auteurs. Hierdoor 

komen - naar wij hopen - de centrale tendenties wat duide

lijker en wat meer continu dan in de afzonderlijke deel

studies naar voren. 

4. Simon Kuznets wees al in zijn beroemde artikel uit 1963 

op het feit, dat het patroon van de inkomensverdeling in de 

tegenwoordige ontwikkelingslanden niet zonder meer vergelijk

baar is met dat in de nu rijke geindustrialiseerde landen, 

toen deze zich vroeger op ongeveer hetzelfde per capita 

inkomensniveau bevonden. Met name waren de rijken toen 

bij ons meestal rijker en de armen armer dan nu in de derde 

wereld. 

Voorzover wij konden nagaan heeft sindsdien geen enkel ander 

auteur, op basis van meer dan summier data-materiaal
1

deze 

constatering verder getoetst of uitgewerkt. 

Omdatwij echter beschikten over vrij lange historische 

data-reeksen voor een aantal landen uit de eerste en tweede 

industrialisatiegolf en deze tevens konden vergelijken met 

drie telkens 10 jaar later vallende synchrone serie~ was 

het nu mogelijk dit gegeven wat verder uit te werken. 

Het spreekt haast vanzelf dat pionier Kuznets gelijk had 

met zijn voorlopige werkhypothese over deze mogelijke "ont

wikkeling" in de "ontwikkelingsbaan" van het inkomenspatroon. 

Hoe men deze echter op basis van de nu beschikbare gegevens 

verder kan concretiseren en expliciteren hebben wij pogen 

aan te geven in de paragrafen le, ld en 3 van Hoofdstuk I 

(zie spcifiek de grafiekenreeksen 3 1 4.1 en 5.0}. 

5. Het feit, dat bij stijgend welvaartspeil binnen een kapi-

talistische ontwikkelingscontekst de inkomensverdeling relatief 

bezien m~er gelijk wordt, irnpliceert niet, dat hierdoor ook 

de in do},!.ars uitgedrukte porties van de "verliezende" 

groepen kleiner worden. 

·------...... 
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Integendeel, het verschijnsel groei pakt doorgaans posi

tief uit voor het absolute inkomen van alle door ons bekeken 

recipientengroepen. Dit geldt zeer speciaal voor de 

hogere categorieen inkomenstrekkers, maar ook voor de 

underdogs aan de onderkant van het distributiepatroon. 

Nergens hebben wij in onze reeksen het materiaal kunnen 

vinden, dat op systematische manier de door Irma Adelman 

voorzichtig uitgesproken veronderstelling als zouden de 

allerarmsten vaak ook absoluut armer worden, bevestigt. 

6. De hier behandelde reeksen en de daaraan gekoppelde uit-

eenzettingen en conclusies hebben uitdrukkelijk all~~n enige 

geldingspretentie voor de groep landen waarop de data ge

baseerd zijn. D.w.z. ze slaan uitsluitend op het verloop 

van het inkomenspatroon binnen het kapitalistische ont

wikkelingsmodel, zoals dat tot nu toe empirisch gerealiseerd 

werd. 

- Nergens werd echter gesteld, dat we hier met een soort 

wet van Meden en Perzen te doen hebben. Bewuste interferen

tie in dit evolutieprofiel is wel degelijk mogelijk. 

- Binnen de vooronderstelling van een betrekkelijk vrije ruil

verkeersmaatschappij wijzen, we_in dit verband op de in 
. I ' 

Hoofdstuk VII aangestipte ornh'uiqingsmogelijkheden. 

- Ook de overgang op het zgn'. "socialistische ontwikkelings

model "heeft wat dit betreft ongetwijfeld het een en ander in 

de richting van een snellere en ook sterkere nivellering 

te bieden. 

Op wat onder dit motto in de Sowjet-Unie en de Oost

Europesche volksrepublieken in de werkelijkheid tot stand 

kwam gaan we Hoofdstuk V nader in. 
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.. .. 
Par. 4 DE VERKLARING VAN DE WAARGENOMEN TENDENTIES 

Als we vervolgens -weer met de behandelde literatuur als achter

grqnd - gaan proberen em tot een min of meer pausibel klinkende 
- I 

eigen verklaring van de beschreven dynamiek in het verdelings-

patroon te komen, dan blijkt ook hierbij al zeer spoedig.Jdat 

eigenlijk elk van de vier grote interpretatiestromingen zijn 

steentje tot het mozaiek van relevant lijkende oorzaken 

heeft bijgedragen. 

ad.A.' HET·-UNIVElIBEEL OVE£WEN!<OMSTIG INKOMENSPATROON 
Zo moeten we - om met richting A te beginnen - meteen 

al constateren,dat bij de bepaling van het inkomenspatroon 

de wet van de grote getallen wel degelijk meedoet. Altijd 

en overal werkt inpners een bijna onoverzienbaar aantal factoren 

eeraan mee,om het veraelfrigsresultaat tot --stand te brengen.En 

omdat dit doorgaans tegelijkertijd en in onderling verband 

gebeurt,lijkt het aannemelijk, dat de oorspronkelijk ver

wachte normale kromme door het optreden van allerlei addi

tieve of multiplicatieve elementen in een lognormale rich-

ting of een soort Markov-keten omgebogen wordt. 

De stochastiek levert dus een stuk verklaring en het is 

de blijvende verdienste van Pareto, Gini en Gibrat,dat ze 

met hun formule's,curven en coefficienten deze nader hebben 

geexpliciteerd en gepreciseerd. 

Hun epigonen zorgen vervolgens voor lange lijsten met 

variabelen, die mogelijk allemaal op de een of andere ma

nier aan dit stochastische spel meedoen. Op de vragen waar, 

wanneer, in hoeverre en onder welke specifieke omstandig

heden,blijft men echter als regel het antwoord schuldig. 

Deze aktiviteiten lopen vast in het drijfzand van de 

tautologie, als men ten einde raad de beschreven veel

heid, tesamen genomen namen opplakt als inkomensverwervende 

"abilities", "opportunities~ of "institutions". 

Ze breken echter ongetwijfeld w~l door naar een nieuwe 

verklaringshorizon, waar mensen als bijv. Lydall erin 

slagen, om uit deze veelheid van variabelen er een paar te 

isoleren,waarvan via onberispelijk empirisch onderzoek kan 

worden aangetoond, dat ze statistisch meE!'r dan de helft van 

de totale inkomensvariantie kunnen verklaren. )zie blz.132 e.v.) 
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Men kan dit soort stochastische aanpak op twee manieren 

nog wat nader interpreteren: 

~---De eerste daarvan is de opvatting,~at men oorspronkelijk 

met de grote massa mogelijke verklaringsvariabelen geen 

raad wist en daarom bij gebrek aan beter maar terugviel op 

wetten1 zoals die van Pareto. Vervolgens ontdekte men het 

grote belang van enkele basisvariabelen, die tesamen maar 

liefst + 60% van de inkomensvariantie weten te verklaren. 

Daarenboven werken echter zeer stellig 66k nog een hele serie 

andere oorzaken op het verdelingspatroon in, die stuk voor 

stuk z6 weinig aan de totale verklaring bijdragen, dat het 

nauwelijks zin heeft,om ze nog verder uit elkaar te rafelen. 

Allemaal tesamen genomen zijn ze echter verantwoordelijk voord~ 

nog overgebleven rest van de variantie. Deze rest wordt door 

sommigen - wat denigrerend uitgedrukt - met de term "stochas

ti. c noise" afgedaan. Het belangrijke is rdat men hiermee 

de wetten van het toeval in feite tot restfactor, tot een 
h • a soort gerammel in de marge degradeert •...•.•. 

----- Een tweede - en o.i. meer realistische interpretatie -

kan men echter als volgt 66k construeren: 

Het inkomenspatroon wordt op elk moment overal bepaald 

door de simultane en interdependente werking van een ont~ 

zaglijk groot aantal causale variabelen. Deze tenderen 

stochastisch naar yerC.elingen, zoals die tot ui ting komen 

in de lognormale kromme of een bepaald soort Markov-keteri. 

In de meest algemene zin bestaat er zc een "onderliggend" 

of basispatroon,gekenmerkt door een tamelijk concreet om

schreven mate van fundamentele ongelijkheid. 

Binnen dit geheel werken echter een veel beperkter aantal, 

van wat men zou kunnen noemen "doorslaggevende" factoren. 

Volgens het tot nu toe verrichte empirische onderzoek ver

klaren deze (links en rechts verschillend samengesteld) 

ongeveer 60% van de inkomensvariantie. Waarschijnlijk 

is het mogelijk ,om in de toekomst dit percentage nog ver

der op te voeren. 
Sommige van deze factoren (zoals trouwens oak een deel 

van de overige of restvariabelen) blijft echter niet 

eeuwig en universeel aan zich zelf gelijk. Ze plegen naar 

tijd en plaats te veranderen en deze dynamiek kan op zijn 
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beurt weer van invloed zijn op de vorm van het zojuist 

beschreven basispatroon. 

Als een aantal ervan op een bepaalde plaats en tijd zo 

sterk in een bepaalde richting stuwt, dat eventuele tegen

gestelde krachten worden over-gecompenseerd dan heeft dit 

- al dan niet in de marge - ook invloed op de uiteindelijke 

vorm, waarin het bovenbeschreven basispatroon zich aan ons 

zal manifesteren. 

En zelfs is het mogelijk, dat als deze factoren gezamen

lijk op systematische manier met het ontwikkelingscomplex 

van variabelen mee-evolueren, deze dynamiek ook al even 

systematisch het onderliggende basispatroon zal beinvloe-

den .•.... 

Zelf zijn wij geneigd deze laatste gedachtenstroom te 

volgen. Hij doet volledig recht aan de grote bijdrage~welke 

richting A aan het inkomensdebat heef t qeleverd en vormt 

een vaste brug naar de argUll\entatie vari de andere drie·, die 

wij nu aan de orde stellen. 

Neemt men immers aan, dat er op deze manier een aantal 

sleutelvariabelen kunnen worden geisoleerd~die: 

- enerzijds evenzovele deelaspecten van de totale ontwikke

lingsdynamiek vormen en 

- anderzijds tesamen op doorslaggevende manier het qua es-

sentie stochastische inkomenspatroon kunnen modifieren, 

dan vallen op e~ns ook de meeste argumenten
1
welke door de 

voorstanders van de overige richtingen ter verklaring van 

hun preferente trend ter tafel worden gebracht, als de 

losse stukjes uit een gecompliceerde legpuzzle logisch 

op hun plaats. 
DE TREND NAAR MEER ONGELIJKHEID 

ad. B. Geheel in overeenstemming met de "these van de groeiende 

ongelijkheid kan men bijna niet anders constateren , dat 

de facto zo goed als altijd en overal, waar men het kapita

listische ontwikkelingsmodel tot richtsnoer neemt, de aan

loopfase van de grote transformatie van een agrarische-naar 

een(post-)industriele samenleving samengaat met een over 

de hele lijn sterk ongelijker wordend verdelingspatroon. 
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Deze regel geldt zowel synchroon als diachroon en - zo 

kan men toevoegen - regionaal, nationaal en mondiaal. 

Welnu we hebben al gezien dat de meeste auteurs uit 

richting B hun verhaal schreven in een tijd, onder omstan

digheden of met als voorwerp een situatie, waar de inkomens

verdeling empirisch inderdaad ongelijker werd of wordt en we 

tegelijkertijd midden in de problematiek van een op gang 

komende ontwikkeling naar een geindustrialiseerde samenle

ving verzeild raken. 

In feite wijzen zij in deze concrete situatie een aantal 

mogelijke oorzaken aan en leggen zij met hun verklarings

mechanismen een systematisch verband tussen een aantal ont

wikkelingsvariabeler, 1ie simultaan en in onderling verband 

dit causale spel meespelen. 

Dat ze dit binnen de theoretische kaders van het betref

fende tijdsbestek of in het specifieke jargon van hun eigen 

ideologische overtuiging doen, is in dit verband minder 

belangrijk dan het feit, dat ze ons op vrij coherente ma

nier een serie onderling samenhangende en ook grotendeels 

verifieerbare werkhypothesen aan de hand doen, ter verkla-
/ 

ring van de bij aanlopende industrialisering groeiende 

ongelijkheid. 

Dit geldt uiteraard voor de argumentatie van Malthus 1J 
die het labiele evenwicht tussen de groei van de bevol

king en de bestaansmiddelen in het geding brengt. 

Als immers tijdens het aanlopende transformatieproces 

(b.v. door verbeteringen in de landbouw) enige levensspeel

ruimte geschapen wordt, verbreekt dit doorgaans het tra

ditionele demografische evenwicht en gaat de bevolking toe

nemen. Dit uiteraard vooral bij de armere strata,waar 

"natuurlijke" checks op uitbreiding, zoals armoe.I honger, 

ziekte en oorlog het aantal voorheen(op een fysieke 

levensminimum) binnen de perken hield. Het gevolg is,, dat 

nu m~er mensen op dit levensminimum kunnen bestaan en de 

kategorie van de armen niet alleen absoluut maar ook rela

tief groter wordt. 

Deze situatie wordt verscherpt
1

3ls er bij de aanzet 

tot industrialisatie na verloop van tijd een periode aan-

1) I.R. Malthus (1,98) 
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breekt, waarin de bevolking sneller pleegt toe te nemen 

dan de bestaansmiddelen. Het zijn vooral de allerarmsten 

die pmdat ze tot onder het fysieke minimum gedrukt worde~ 

dan het ontwikkelingsgelag moete n betalen. 

De arbeidswaardeleer van Smith, Ricardo en Say is ver

volgens weinig anders dan een(pinnen het kader van de 

destijds gangbare theorie en praktische omstandigheden),vrij 

adequate verklarin~ waarom bij een toenemend volksinkomen 

de arbeidende massa t6ch niet boven het fysieke levens

minimum uitsteeg, het leeuwedeel van de groei in de 
I 

vorm van grondrente en kapitaalwinst naar de elite toe-

stroomde en de inkomensverdeling voortdurend schever werd. 

Ricardo's grondrenteleer verduidelijk in deze contekst 

de strijd, welke landheren en ondernemende kapitalisten 

om het surplus boven de arbeidskosten voeren. Hierblj gaan 

in feite telkens de bezitters van de meest schaarse pro

duktiefactor met de grootste buit ~trijken. 
Het meest consequent d66rgedacht, met elkaar verbonden 

en in een dynamisch systeem gebracht,verschijnen de 

klassieke verklaringsvariabelen vervolgens allemaal te

samen in de theoretische synthese van de laatste grote 

klassieker ,Karl Marx 

Met de arbeidswaardeleer als stevige basis, - en voorlopig 

nog ongehinderd door kennis van een serie feiten,die pas 

later de logica van zijn redenering zullen doorbreken -

voert hij ons met een bijna ijzingwekkende rechtlijnigheid, 

via zaken als doorzettende bevolkingsgroei, trek naar de 

steden, een loonvoet op of nabij het fysieke bestaansmini

mum, meerwaarde-exploitatie, accumulatie,groei van de be

drijfsomvang, verscherpte concurrentie, veranderingen in 

de organische samenstelling van het kapitaal, steeds 

frequenter overproduktie-crises, massale ontslagen, in

eenschrompeling van een hoe !anger hoe meer met failliet be

dreigde kleine bourgeoisie, groei van een industrieel reser- -

veleger en lompenproletariaat."Verelendung" van de massa, 

ruinering van de middenklassen en een vrijwel ongelimi-

teerde opeenhoping van rijkdom aan de top, naar zijn in 

dit verband relevante conclusie: 
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" Binnen het geheel van produktievoorwaarden en~verhoudingen, 

waar in het 19e eeuwse Engeland de industrialisatie op 

liberaal-kapitalistische manier van de grond kwam, werken 

de opgesomde factoren tesamen en in onderling verband een 

(voorlopig) steeds schever wordende persoonlijke inkomens

verdeling in de hand!" 

Dit lijkt op zijn minst een plausibele werkhypothese, die 

men op andere plaatsen ep tijden.,.,maar onder soortgelijke 

omstandigheden kan toetsen , b.v. in de landen van de 

tweede en derde ontwikkelingsgolf, alsook in de tegenwoor

dige "Derde Wereld" ...•••..... 11 

Ook de op blz. 140-14~ qpgesomde verschevingsargumenten van 

Loria en Kalecki's stellingen over de invloed van de 

toenemende monopolisering op de loonvoet,kunnen niet zonder 

meer terzijde geschoven worden,0mdat in de tijd teen zij 

schreven de ontwikkeling als geheel bezien al lang en breed 

in de richting van een steeds grotere gelijkheid stuwde. 

Het is immers heel goed mogelijk,dat hun redenering wel 

degelijk hout snijdt, maar tegelijkertijd incompleet is. 

De door hen gesignaleerde tendenzen kunnen immers best 

door meer Of sterkere tegenwerkende trends Worden overge

compenseerd. Kalecki wijst trouwens zelf al een van deze mo

gelijke anti-krachten aan: Volgens hem kan in het Westen het 

effect van de monopolisering op de loonvoet worden te niet 

gedaan en het proletariaat in een soort arbeidersarristo

cratie omgetoverd, als men door verhevigde exploitatie van 

de kolonien de drainage van deze gebieden maar voldoende 

opvoert .••••• 

Hiermee zitten we dan echter meteen al tot over onze oren 

in de mondiale contekst. Ook de wereld als zodanig is een 

ontwikkelingsland en zeals we in Hoofdstuk I zagen, wordt 

de industrialisatie daarvan tot nu toe op nog heviger 

wijze dan op het nationale vlak door toenemende ongelijk

heid vergezeld. 

De verklaringen,welke hiervoor in de diverse varianten 

van de Marxistische imperialisme-theorie en door een heel 

leger dependencia-auteurs worden aangedragen, mogen wat ons 

betreft best als eenzijdig, overdreven of verabsoluteerd 
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worden voorgesteld. Feit blijft echter, dat aan een zeer 

groot aantal van de in dit kader opgesomde variabelen bij 

wijze van werkhypothese een oorzakelijke rol in het be

staande krachtenveld kan worden toegedacht: Men denke 

slechts aan zaken als de ongelijke ruil, de dalende ruil

voet, het vastroesten van de internationale arbeidsver

deling, de toenemende verschulding van ontwikkelingslanden, 

de ontnationalisering van het daar aanwezige kapitaal, de 

monopolisering van de know-how en de groeiende betekenis 

van grote multinationale ondernemingen,om hiervan over

tuigd te raken. 

Naar ons inzicht is het de grote verdienste van de schrij

vers uit deze richting, dat ze bij velen de ogen hebben ge

opend voor een groot aantal met elkaar samenhangende en 

tegelijk opererende f actoren, die zowel nationaal als 

internationaal en ook mondiaal tijdens een aanlopende in

dustrialisatieproces de inkomensverdeling over de hele 

lijn ongelijker plegen te maken. 

DE TRENDLOZE FLUCTUATIE 
Bij degenen, die volhouden dat de dynamiek in de inkomens-

verdeling weinig, of in elk geval niet op doorslaggevende 

manier met het ontwikkelingsverschijnsel samenhangt, komt 

men ook al een grote hoeveelheid verklaringsvariabelen tegen, 

die op de keper beschouwd t6ch voor een beter begrip van 

de door ons naar voren geschoven kronunen bruikbaar lijken. 

Zo kan men b.v.,ook zonder akkoord te gaan met Sorokin's 

"ever revolving cycles", best wel aanneme~dat er situaties 

van overdreven gelijkheid of ongelijkheid kunnen be$taan, 

waar uit maatschappelijk zelfbehoud krachten in tegengestelde 

richting moeten gaan 9pereren ..... . 

De enorme lijst van determinerende of intervenierende 

variabelen, welke door de vertegenwoordigers van de insti

tutionele- en opportunity scholen ten tonele wordt gevoerd, 

kan men eigenlijk heel goed als een eerste check-list voor 

de massa factoren hantere~ die bij wijze van werkhypothese 

op de een of andere plaats,-tijd-of-fase-gebonden manier 

van invloed kunnen zijn. Dit d~s te beter,als er door de 

betreffende schrijvers ook nog enige systematiek in de 

opsonuning kon worden aangebracht. 
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N6g mooier wordt het, als men - b.v. in de USA van de 

jaren zestig·-, bepaalde oorzakelijkheden veronderstelt en 

deze tevens met daarvoor bruikbare statistische technieken 

toetst ••••• We krijgen immers bij replicatie hiervan op an

dere plaatsen en/of tijden een serie "theories of the middle 

range" in handen. Bij inpassing in een breder theoretisch 

kader zouden deze, allemaal tesamen genomen, best wel eens 

een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het nu 

nog zo onvolledige en gebrekkige totaalinzicht in de dyna

miek van de verdeling bij oplopend ontwikkelingspeil. 

Het interessante van studies, zoals die van Irma Adelman, 
''' J 

Cynthia Taft, Mont~ Ahluwalia en Hollis Chenery is in feite, dat 

ze met hun synchrone beschouwing van grote groepen landen 

de discussie naar dit algemenere vlak opbeuren. 

Bij deze manier van aanpak blijkt o.a.: 

dat uit de serie in de diverse case-studies opgesomde 

causale f actoren een aantal kennelijk voor generalise

ring in aanmerking komt; 

- dat de werking van deze factoren varieert naargelang het 
' 

niveau of de f ase van ontwikkeling waar men in verkeert; 

Maar 

- dat bij de bepaling van het verdelingspatroon duidelijk 

ook een aantal belangrijke oorzakelijke variabelen mee

spelen, die op zichzelf beschouwd weinig of niets met 
'·,---------------------------

de het'\,egrip "ontwikkeling" van doen hebben. We denken 

hierbij o.a. aan zaken als de aanwezige rijkdom aan 

natuurlijke hulpbronnen,het klimaat of de geografische 

ligging, de grootte van het land, de maten van politieke 

onafhankelijkheid en ethnische homogeneiteit. 

Deze en dergelijke factoren kunnen onder bepaalde omstan~ 

digheden, zoals b.v .in de specifieke landen-steekproef 

van Irma Adelman, z6'n doorslaggevendebetekenis krijgen, 

dat ze de 66k functionerende ontwikkelingsvariabelen 

naar het tweede plan verdringen. 
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ad• D DE BEWEGING NAAR GROTERE GELIJKHEID 

Bij degenen, die menen dat we ons met de persoonlijke in

komensverdeling alles bij elkaar genomen en per saldo beschouwd 

op een weg naar meer gelijkheid bevinden, worden we o.m. op de 

volgende argumentatie vergast,welke deze tendentie zou moeten 

"verklaren". 

- Via de precedentloze stijging van de produktiviteit,welke 

tijdens de overgang van de agrarische over de industriele naar 

de post-industriele maatschappij plaatsvindt, verschuift de 

vraag en daarmee ook de onderlinge schaarsteverhouding van de 

produktiefaktoren grond, kapitaal, arbeid en ondernemerschap; 

(Haley, Oshima), 

Tezelfdertijd neemt de voorraad kapitaal sneller toe dan de 

arbeidende bevolking en tendeert de technische innovatie op de 

duur naar een kapitaal besparende en (geschoolde en leidende) 

arbeid verbruikende produktiewijze (Oshima) 

- Deze met elkaar samenhangende ontwikkelingen tenderen op de 

lange termijn in een langzame,maar gestage daling van de rente}

interestJ-dividend-en-huur-quote, dus van het eigendomsdeel, 

uit het nationale inkomen en tot een relatieve stijging van 

het participatie-deel, d.w.z. van lonen, salarissen en de 

ondernemers winst. (Haley, Kuzne:tz, Oshima) 

- Ervan uitgaande,1at hetpa.rticipatie-inkomen over het algemeen 

gelijker verdeeld is dan dat uit de eigendom, impliceert dit 

een tendens naar grotere gelijkheid, (Kuznetz, Haley, Oshima) .• 

- die nog versterkt wordt,doordat ook binnen elk van deze twee 

hoofdcategorien de verdeling evolueert van dominantie door sub

categorieen met een hogere, naar die met een lagere interne on

gelijkheid. Zo stijgt binnen het eigendomsdeel de portie voor 

de interest ten koste van de rente en nemen binnen het partici

pa tie-inkomen de voorheen grote verschillen tussen zelfstandig

onzelfstandig, salaris en loon, geschoold en ongeschoold, man 

en vrouw, oud en jong gestaag af. (Kuznets, Oshima en Kravis, 

terwijl met name Haley bovendien nog een aantal mogelijke oor

zaken voor deze verschuivingen opsomt) 

- Tegelijkertijd met dit alles neemt de beweeglijkheid van het 

kapitaal, maar ook en zeer speciaal de mobiliteit van de arbeid 

en het ondernemerschap in hun streven naar optimale inschakeling 
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voortdurend toe. Dit resulteert in een nivellering van de er

door opgeleverde grensproduktiviteit, met ipso facto ook de 

daarbij behorende verkleining van de onderlinge beloningsver

schillen. Dit komt o.m. tot uiting van factor tot factor, 

inter-sectoraal, intra-sectoraal, internationaal en inter-re

gionaal, van stad tot land en van beroep tot beroep (Kuznets, 

Oshima, Kravis, Haley) 

- Hiertussendoor en tegelijkertijd spelen een aantal factoren 

mee, die weliswaar in hoofdzaak buiten het terrein van de eco

nomie vallen,maar als instrument-variabelen in de praktijk wel 

degelijk een nivellerende invloed op het verdelingspatroon heb

ben of hebben gehad. 

Kuznets wijst in dit verband als eenling op de qevolgen van 

twee wereldoorlogen en een chronische inflatie; samen met 

Kravis op de groeiende betekenis van socialisme, coromunisme 

en "links" in het algemee11'; de voortdurend grotere weer stand 

tegen allerlei vormen van discriminatiej de geleidelijke ver

breiding van het ideaal van de Welfare State en de steeds maar 

groeiende overheidsinvloed op het economische leven. Men ziet 

hier en daar verwijzingen naar de gevolgen van de inflatie 

en met name Haley wijst op een hele serie demografische ver

schijnsels, zoals kleinere gezinnen, verminderde bevolkingsgroei,en 

een andere bevolkingspyramide,die allemaal op de duur de grootte 

en samenstelling van de beroepsbevolking blijken te veranderen ... 

Toch betekent dit alles, zoals reeds opgemerkt niet,dat al deze 

krachten over de hele linie altijd, even sterk en consequent 

de nivellering bevorderen#of dat er niet tezelfdertijd een serie 

anti-tendenzen aan het werk zijn 1 die deze totaaltrend afzwakken 

of onder bepaalde omstandigheden zelf s kunnen ombuigen naar 

grotere ongelijkheid. 

Met name aan het begin van de industriele ontwikkeling blijkt 

dat deze laatste krachtdadig toeslaan en dat een aantal facto

ren µie later op een h6ger ontwikkelingsstadium,de nivellering 

bevorderen,juist een omgekeerde werking demonstreren. 

Maar ook in de latere fasen zullen ook altijd en overal de 

nodige tegen-krachten tegelijkertijd meespelen. Kuznets noemt 

wat dit betreft ender meer de nog lang voortdurende ongelijkheid 

in produktiviteit tussen de hoofdproduktiesectoren, tussen de 
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sub-sectoren van elk daarvan, tussen stad en land, internatio

naal en inter-regionaal, het voortbestaan van allerlei soorten 

preferenties en discriminaties en de de-nivellerende gevolgen 

van sonunige vormen van investeringspolitiek of technologische 

innovatie ..•. En Haley verzucht aan het eind van zijn betoog, 

dat eigenlijk alle door hem opgesomde factoren,afhangende van 

de specifieke totaalsituatie en randvoorwaarden,nu eens nivel

lerend, dan weer de-nivellerend optreden. Het gaat er uiteinde

lijk om, of ze elkaar neutraliseren of de totale dynamiek per 

saldo hetzij de ene of de andere kant opsturen. 

Dit maakt duidelijk,waarom de schrijvers,die tijdens de 

aanloopphase van eer€nder~apitalistische produktievoorwaarden 

verlopende)industrialiseting tot grotere ongelijkheid besluiten, 

ter verklaring van deze constatering op de ke?er beschouwd 

naar dezelfde onderliggende basisverschijnsels verwijzen, die 

wij hierboven al hebben opgesomd. Alleen ze werken dan andersom 

of per saldo,qua netto-eindresultaat,de andere kant op. 

- Zo opent de vergrote produktiviteit en stijging van het volks

inkomen tot b6ven de gebruikelijke marge rond het traditionele 

bestaansminimum van de grote massa aan een minderheid de kans 

zich te verrijken zonder dit minimum aan te tasten en daarmee 

de ongelijkheid te vergroten (Kuznets, Oshima, Deane); 

- De vraagyerschuiving van landbouw- naar industrieprodukten en 

diensten uit de derde sector veroorzaakt grote initiele produk

tiviteits- en beloningsverschillen tussen de sectoren, sub-sec

toren en regio's van de volkshuishouding (Kuznets, Oshima, 

Deane, Kravis); 

- Omdat men eigenlijk pas ontwaakt uit de eeuwenoude gelijkvor

migheid van de traditionele maatschappij, ziet men de nieuwe 

mogelijkheden nog niet altijd en overal even goed. Ook verkeert 

men vaak niet in de positie om de geboden kansen optimaal te benut

ten. M.a.w. de mobiliteit 'Van de produktiefactoren is nog laag, 

waardoor op vele plaatsen en gedurende lange tijd allerlei 

Schumpeteriaanse ondernemingswinsten, monopolie- en oligopolie 

inkomens en vele soorten absolute-, differentiele- en quasi-

renten ontstaan. Het feit,dat men nog met vele,uit de tradi

tionele tijd overgeerfde,privileges en discriminatie zit, 

accentueert dit alles nog eens extra (Deane); 
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- Onder deze omstandigheden blijkt tegelijkertijd de vraag 

naar produktiefa:ctoren nadrukkelijk van de grond en de arbeid 

ten gunste van het kapitaal en het ondernemerschap te ver

schuiven (Oshima, Kravis). 

Produktiviteitsverbetering in de landbouw en import van goed

koop voedsel leiden tot een grotere uitstoting van arbeid uit 

de agrarische sector dan de pas ontluikende industrie bij 

machte is te absorberen; 

De bevolkingsgroei concentreert zich juist op de armere be

volkingslagen en verscherpt hiermee het ongeschoolde arbeids

overschot (Deane). En ondertussen stijgt de vraag naar modern 

geschoolden, managers, ondernemerschap en niet te vergeten het 

kapitaal 1 dat z6 belangrijk wordt,dat men een heel tijdperk 

ernaar benoemt; 

- De technologische vernieuwing tendeert bij een pas op stoom 

komende industrialisatie 66k al eerder tot grater kapitaalver

bruik dan tot stijgende arbeids-absorptie, hetgeen de zo juist 

genoemde tendenties nog eens extra verscherpt. 

- Kuznets en Deane onderstrepen in dit verband speciaal de 

dislocatie,welke met het verbreken van het traditionele even

wicht en de take-off naar een groei-economie noodzakelijker

wij ze gepaard gaat. Van de ontreddering, onzekerheid en chaos, 

die hiermee ontstaat,is vooral de arme1 onterfde massa het 

slachtoffer,terwijl de vruchten van de vernieuwing aanvankelijk 

alleen aan een minderheid,die in staat is ervan te profiteren, 

toevalt• 
- Men kan hier o.a. nog aan toevoegen de door Oshima benadrukte 

transformatie van stad en platteland,met de daarbij horende ver

schuiving van het economische zwaartepunt naar de urbaine centra, 

de"clash"van half overleefde traditionele cultuur-en structuur
elementen met de doorzettende modernisering, het dualisme in de 

maatschappij, zeals bedoeld door Adelman/Taft Morris, de vele 

soorten apartheid, die men er links en rechts tegenkomt omdat de 

maatschappij hetzij traditioneel,hetzij koloniaal gesegmenteerd 

is, het elitaire karakter van het bestaande onderwijs en het 

evidente feit dat natuurlijke rijkdommen ~ndien aanwezig, 

meestal door en ook ten bate vah een kleine, vaak zelfs buiten

landse minderheid blijken te worden geexploiteerd; 
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Aan dit alles kunnen we,als een soort basis of punt van uit

~ nog de o.a. door Kravis gemaakte, maar duidelijk aan onze 

"richting A" ontleende opmerking meegeven, nl. dat de persoon

lijke inkomensverdeling: 

- door de empirische verdeling van eigenschappen als intelligen

tie, •propensity to take risks" (Friedman) , de '~chievement 
motivation

11
(MacClelland) en de 11 human investmentu(Mincer) over 

de mensen: 

- alsmede de additionele of multiplicatieve werking van deze 

eigenschappen in elk afzonderlijk individu (Mandelbrot); 

in elk geval een soort standaard curve, .met een als het ware 

"ingebouwde" ongelijkheid v66ronderstelt (a la Pareto, Gini of 

Gibrat). 

De genoemde tendenzen "corrigeren" deze onderliggende 

standaardcurve,eerst in de richting van meer, daarna van min

der ongelijkheid, terwijl deze laatste tendentie op de lange 

termijn 1bij geslaagde ontwikkeling,de dorninerende blijkt te 

zijn. 

Van al deze en nog een aantal soortgelijke tendenties en 

veronderstellingen kan men,bij wijze van werkhypothese,aannemen, 

dat ze tot het beschreven proces hebben bijgedragen. 

Geen enkele van de genoemde auteurs vertelt ons echter pre

cies hoe, wanneer, waar, in welke samenstelling en onder welke 

omstandigheden of randvoorwaarden,dit het geval was. Van een 

werkelijke theorie, die de geconstateerde nivellering coherent 

en consequent verklaart kan men derhalve nog niet spreken. 

Men kan nu op tenrninste twee (elkaar aanvullende) rnanieren gaan 
trachten om deze leemte op te vullen: 

De eerste daarvan is dat men de bovenstaande gegevens als 

evenzovele endogene en exogene variabelen expliciet laat mee

spelen in de verklaring,welke door de diverse scholen in de eco

nomische theorie van de inkomensverdeling wordt gegeven. 

Vooropgesteld natuurlijk dat deze een ontwikkeling zoals onze 

cijfers tonen,door hun uitgangspunt en vooropstellingen,niet bij 
voorbaat uitsluiten. 

De tweede bestaat hierin, dat men de opgesomde oorzakelijke 

en intervenierende factoren, alsmede de inkomensverdeling zelf 
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tot kwantificeerbare variabelen herleidt en vervolgens op 

basis van empirisch onderzoek de gepostuleerde samenhangen 

toetst. Dit is mogelijk via de reeds genoemde methoden van de 

multipele regressie, de factor-en clusteranalyse en de uit de 

econometrie zo bekende vergelijkingenstelsels. Men kan 

dit op elk van de opeenvolgende niveaux van per capita inkomen, 

zowel synchroon als diachroon uitvoeren, met als waarschijnlijk 

eindresultaat.een veel genuanceerder en op de empirie gebaseerde 

kennis van de hier bedoelde dynamiek, dan de eerstgenoemde ver

baaltheoretische aanpak ooit zal vermogen te geven. 

Omdat een dergelijk empirisch onderzoek echter door gebrek 

aan data, tijd (en beheersing van de econometrische methode) 

buiten het bestek van dit boek moet vallen, beperken wij ons 

hier tot een opsornrning van een serie kernvariabelen, die o.i. in 

een dergelijke verklaringsexercitie de hoofdrol zouden moeten 

spelen. 

Vervolgens zullen we trachten aan te tonen - of althans 

plausibel te maken - hoe deze factoren in een kapitalistische 

maatschappij orde, bij overgang van een agrarische naar een 

(post)-industriele pi:oduktiewijze, op basis van de interne 

logica van een van de heersende economische denkrichtingen(in 

dit geval de neo-klassieke interpretatie) inderdaad tot een 

soort dunamiek in het patroon van de inkomensverdeling (moe

ten/kunnen) voeren, als wij met onze data boven water hebben 

gebracht. 

A. DE BASISVARIABELEN,WELKE BIJ DE BEPALING VAN HET PATROON 

EN DE DYNAMIEK VAN DE INKOMENSVERDELING (doorgaans) EEN 

DOORSLAGGEVENDE ROL BLIJKEN TE SPELEN 

Deze variabelen zij o.i. vooral de volgende: 

1. Het bereikte niveau van per capita-inkomen(insluitende 

de "ro;ite van afroombaar surplus boven het physieke of cul
tureel bepaalde levensminimurn"); 

2. De vraagverschuiving,naargelang men overgaat van een 

agrarische- naar een (post-)industriele maatschappij; 
' 3. De mate van dislocatie welke dit veranderingsproces te 

weeg brengt en de snelheid en efficiency waarmee men zich 

aan de zich wijzigende omstandigheden aanpast -M.a.w. de 

hoogte tot waarop men op geinstitutionaliseerde manier 
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greep op de verandering heeft{The capacity to regulate and 

dominate change)) 

4.De hierbij optredende relatieve schaarste-verhoudingen tus

sen de productiefactoren grond,kapitaal, arbeid en onder

nemerschap. In dit verband speelt uiteraard,behalve de 

aanwezige hoeveelheid en samenstelling,ook de (potentiele) 

groei en produktiviteit van elk van deze factoren een rolj 

5.D e mate van substitueerbaarheid van de diverse ingeschakel

de produktiefactoren; 

6.De voorkomende mate van internationale,interregionale,inter

sectorale en intra-sectorale productiviteitsverschillen; 

7. De arbeids (c.q.kapi taal ,grond en ondernemerschap) "besparende" 
I/ ' It of verbruikende aard van de technologische en organisatorische 

innovatie; 

8.Het voorkomen van machts-en monopoliesituaties en de mate 

waarin deze opgebouwd, geconsolideerd of afgebroken worden; 

9.De grootte en aard van de overheidssector en de omvang en 

soort van het overheidsingrijpen in de rest van het econo

mische leven. Hiermee sterk gelieerd ook de omvang van de col

lectieve voorzieningen {welfare-state in wording) en de mate 

waarin de betreffende maatschappij toestaat,dat de productie

middelen privebezit zijn en dit bezit het monopolie van 

specifieke groepen is (wordt of blijft)j 

10.De hoeveelheid en soort van de aanwezige natuurlijke hulp

bronnen; 

11.De heterogeneiteit van de bevolking en de mate van apartheid 

c.q. discriminatie1 welke men toepast. 

N.B.Wij beperken ons hier tot een simpele opsornming van deze 

factoren. Ze worden zijdelings elders in de tekst - o.a. 

in het voorafgaande literatuuroverzicht en speciaal in 

Hoofdstuk VII,waar mogelijke nivelleringsinstrumenten worden 

besproken, nader geexpliciteerd. 
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B. HET "FUNCTIONEREN"VAN DE OPGESOMDE CAUSALE FACTOREN BINNEN 

HET INTERPRETATIESCHEMA VAN DE NEO-KLASSIEKE VERKLARINGS

THEORIE. 

De meest fundamentele, algemeen toepasbare en systematisch 

verlopende, (dus ook theoretisch meest bevredigende) verkla

ring van de door ons gevonden tendenzen in het patroon van 

de hoofdelijke inkomensverdeling ligt o.L opgesloten in de 

drie basispricipes van de neo-klassieke verklaringstheorie: 

De twee Wetten van Gossen en de beloning van de produktie

faktoren volgens hun grensproduktiviteit. 

Al de opgesomde factoren zijn ongetwijfeld en stuk voor 

stuk van groot belang, maar in het totaalstuk spelen zij 

allemaal slechts de rol van randvoorwaarden waarbinnen, data 

op basis waarvan, vraag-en aanbodkwantiteiten waarmee of 

correcties toegepast op de manier waarop de drie neo-klas

sieke beginsels uiteindelijk hun werk doen. 

Men kan deze werking benaderen zowel van de vraag-als de 

aanbodszijde. Wij beginnen, zeer arbitrair, met de vraag. 

====:::.De neo-klassieke theorie - zo mag men wel zeggen - is ge

fundeerd op de twee (psychologische?) wetten van Gossen. De 

eerste daarvan stelt dat het te verwerven grensnut bij voort

gezette bevrediging van een en dezelf de behoefte afneemt en 

na een zeker punt zelfs negatief nut gaat opleveren (de eerste 

boterham is heerlijk, de vijf en twintigste veroorzaakt acute 

indigestie). De tweede, dat iemand zijn totaal te verwerven nut 

zal optimaliseren, als hij elke behoefte slechts z6 ver be

vredigt,dat het grensnut ervan op een en hetzelfde peil ge

lijkgetrokken of genivelleerd is. (de laatst genoten boterham, 

kop koffie, borrel, etc. leveren allemaal hetzelfde nut op). 

Aangezien echter niet iedereen over hetzelfde fonds van 

behoeftebevredigingsmiddelen(inkomen) beschikt, zal ook het 

peil, waarop voor ieder afzonderlijk het grensnut genivel

leerd wordt, verschillend zijn. Voor de arme, die maar weinig 

te besteden heeft, ligt dit niveau h66g. Voor de rijke die 

van veel dingen zoveel nemen kan dat ze hem tegen staat, daar

entegen laag. 

Als het grote doel van de economie - zoals men meestal 

in alle toonaarden beweert - werkelijk "the greatest happiness 
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for the greatest numbers " is, dan impliceert de leer van 

Gossen (bij elk constant verondersteld nationaal inkomen) 

dat dit loffelijk ideaal het beste bereikt kan worden bij 

een zo gelijk mogelijke inkomensverdeling. 

Oat men aan deze conclusie onder degenen, die als kapitalis

ten, managers, economische theoretici en politici het 

kapitalistische ontwikkelingsproces begeleidden niet al te 

veel ruchtbaarheid gaf, is - behalve uit het in deze kring 

uiteraard welbegrepen eigen belang - verklaarbaar uit hun 

grote zorg om de groei of de dynamiek, die toch eigenlijk 

o6k inhaerent aan het gekozen systeern is. 

De ervaring (zeker rond de eeuwwisseling en zeer waar

schijnlijk ook nog lang daarna) leerde imrners, dat er zonder 

de nodige investeringen geen groei plaats vond en dat de 

enigen, die hun inkomen niet grotendeels opsoupeerden, rnaar 

via besparingen tot investeren kwamen, juist de allerrijksten, 

met hun zo lage niveau van nutsnivellering waren. 

Als deze laatsten er echter op deze manier voor zorgen, 

dat het totale nationale inkomen zodanig snel en belangrijk 

vergroot wordt, dat de armere groepen me~r ba~t hebben bij 

hun in absolute zin groeiende, maar relatief gelijk blijvende 

of zelfs achteruitlopende stuk uit het geheel, dan bij de 

gelijke verdeling die echter geen groei toestaat, dan heeft 

men daarmee in optima forma een prachtige apologie voor de 

heersende ongelijkheid. 

We weten ondertussen van John Maynard Keynes~dat deze 

vlieger echter ook niet onder alle omstandigheden opgaat. 

Keynes voorspelde eerst en verklaarde later de grote kapi

talistische crisis van 1929 uit het feit, dat de rijkeren in 

onze Westerse maatschappij wel spaarden, maar niet voldoende 

investeerden. Volgens hem gaat Say's roemruchte wet, die zegt 

dat elke produktie zijn eigen afzet creeert niet op, orndat 

in een groeiende economie de "marginal propensity to save" 

de"marginal propensity to invest" steeds verder gaat overtref

fen •• Deze discrepantie wordt geleidelijker groter,tot men 

tenslotte voor een acute overproduktie-, c.q. onderconsumptie

crisis komt te staan. 

Een mogelijkheid om aan de dreiging van dit zwaard van 

Damocles te ontkomen is natuurlijk te vinden in de export 
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van de geproduceerde overschotten. Een andere is,dat men de 

weg van het imperialisme opgaat en 

door het verwerven van af zetgebied 

inputs uit de eigen (neo-)koloniale 

te verbeteren. 

zijn concurentiepositie 

en de import van goedkope 

achtertuin probeert 

Waar echter de meest koopkrachtige afzetgebieden zelf 

66k industrialiseren, met dezelfde problemen kampen en meestal 

ook dezelfdeimperialistische foefjes kunnen toepassen helpt 

dit alles niet en zal het kapitalisme onafwendbaar zijn onder-

gang tegemoet gaan ...... tenzij men krachtig ingrijpt op het 

terrein van de inkomensverdeling! 

De overheid kan en moet dat langs een aantal verschillende, 

maar elkaar compementerende wegen. Door het aandraaien van de 

belastingschrief bij de oppottende rijken en het laten draaien 

van de geldpers krijgt zij de beschikking over een stuk nieuwe 

koopkracht, waarmee zij de verstopte pomp van de economische 

kringloop kan d66rprikken. Als zij met dit geld op grote schaal 

openbare werken laat uitvoeren en geleidelijk aan, via uit

breiding van sociale verzekeringen en verbetering van het 

arbeidsklimaat het ideaal van de welfare staat gaat verweze-

li jken, dan zorgt zij er automatisch voor, dat de koopkracht 

verschuift van die groepen, die ze oorspronkelijk hadden, maar 

kennelijk economisch niet effectief gebruikten, naar de 

categorien daaronder, die ernaar snakten om nog wat meer te 

kunnen uitgeven, maar voorheen geen mogelijkheid zagen om daar. 

aan toe te komen. 

En aangezien de beschreven crisis-dreiging op de keper 

beschouwd een latente eigenschap van het kapitalistische 

systeem is, moet men bij elke voorkomende "glut" deze maat

regel opnieuw toepassen, waardoor enerzijds de overheidssector 

in de productie steeds groter zal worden en anderzijds de 

inkomensverdeling voortdurend gelijker wordt ----. Met andere 

woorden, willen de kapitalisten de levensduur van hun systeem 

verder rekken, dan kunnen ze dat alleen door dit steeds meer 

en verder met socialistische eigenschappen te doordringen: 

66k met die van een steeds gelijkere inkomensdistributie •..... 

--======iLTot nu toe hebben wij ons bij onze beschouwing van de 

Neo-klassieke ·en Keynesiaanse theorie vooral beperkt tot de 

argwnentatie, welke bezien vanuit de vraagkant van het eco

nomische probleem tot een nivellering van de inkomens voert. 
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Ook aan de aanbodszijde kan men echter een dergelijke 

redenering opzetten. Volgens Marshall en de zijnen worden de 

diverse productiefactoren volgens hun grensproductivitiet 

beloond.De economie is weliswaar in beweging, maar tendeert 

toch steeds naar een evenwichttoestand)waarbij deze grens

priductiviteit op alle fronten genivelleerd is. 

Kijkt men nu naar de groei (dynamiek, beweging) welke 

in de laatste twee eeuwen dit evenwicht naar steeds hogere 

niveaus opstuwde, dan zien we dat hieraan een sterk vergrote 

productiviteit ten grondslag ligt. Dit proces begon als het 

erop aankomt in de landbouw. Allerlei technisch-organisato

rische vernieuwingen vergrootten de agrarische produvtiviteit: 

Er kwamen in korte tijd veel meer landbouw en veeteeltpro-

ducten op de markt, de prijzen daarvoor daalden en de 

grensproductiviteit van de grond ging omlaag.Zulks vooral 

ten koste van de kleine kaste ar isto.::ratische-en clericale 

grootgrondbezitters, die tot op dat moment (op basis van hun 

virtuele bezitsmonopolie van de grond) zo'n groot deel uit 

de nationale koek voor zichzelf konden opeisen. Bij dit ver

grote landbouwaanbod daalden: echter niet alleen de prijzen van 

de agrarische producten, maar geheel in overeenstemming met 

Gossen's redenering,verschoof ook het vraagpatroon. Er kwam 

koopkracht beschikbaar, die men liever aan meubels, kleding 

Of Sieraden Wilde besteden, dan aan meer Of beter eten. 

Er ontstond derhalve meer vraag(en dus ook een "goede markt") 

voor het soort productie, dat wij thans tot de "tweede" of 

"industri~le sector" zouden rekenen. 

Om deze te kunnen realiseren, had men behoefte aan arbeid, 

vernuft, organisatietalent en ....... vooral kapitaal. 

Wat er gebeurt is ruw geschetst het volgende: aan het be-

• gin van het industrialisatieproces is de factor arbeid in het 

algemeen meer dan overvloedig beschikbaar. Uitgestoten uit het 

agrarische platteland biedt een massaal reserveleger van on

geschoolden zijn diensten in het stedelijk milieu aan, ter

wijl daar de industrie en de dienstensectoren voorlopig nog 
te langzaam groeien, om dit aanbod te absorberen. De grens

productiviteit hiervan en derhalve ook het gemiddeld uitbe

taalde loon zijn dus uitermate laag. Niet zelden 6p of zelfs 

onder het strikte fysieke levensminimum. De bevolkingsgroei 

\. 

\ 
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en de voortdurende trek naar de stad verscherpen deze situatie 

nog verder. De stedelijke infrastructuur, die het ontwortelde 

proletariaat zou moeten opvangen, voorlichten en scholen is nog 

maar in haar kinderschoenen, met als gevolg dat velen zelfs 
I 

daar waar nog iets te verdienen valt, niet aan de slag kunnen 

door gebrek aan scholingsmogelijkheden, marktoverzicht, de 

juiste arbeidsmentaliteit, mobiliteit, of regelrechte discri

minatie. Tegelijkertijd beletten eigen onbegrip, dislocatie 

en tweedracht, alsmede een door grond-en kapitaalbezitters 

gedomineerd overheidsorgaan, dat vakbeweging en arbeiders

partijen effectief van de grond komen en werken lange natio

nale en internationale vredesperioden de handhaving van deze 

status quo in de hand. 

Voor de geschoolde, hoger-technische, organisatorische en 

inventieve arbeid ligt wat dit betreft het beeld aanvankelijk 

onvergelijkelijk gunstiger. Voor hen, die de soort kennis, 

kunde, discipline en ideologie bezitten, die de nieuwe tijd 

vergt, ontstaat een soort monopoliepositie, waaraan een hoge 

grensproductivitiet en dus ook een hoge beloning te ontlenen 

zijn. Dezelfde factoren, welke de positie van de ongeschool

den negatief beinvloedden, werken voor deze categorie in p6si

tieve richting. Echter niet onbeperkt in omvang, mate of tijd. 

Patenten bestaan niet of worden ruimschoots ontdoken, de 

industrie groeit nog z6 langzaan, dat zelfs een gebrekkig 

scholingsapparaat, werkend binnen het ascriptief discrimi

natie-raamwerk, dat de massa buitensluit, nog onvoldoende 

mensen opleidt om de weinig beschikbaar komende posten steeds 

weer te bezetten. Ofschoon deze minderheidsgroep zijn positie 

dus handhaaft of zelfs iets verbetert, is hij het beslist 

niet, waaraan het leeuwedeel van de inmiddels bereikte groei 

toevalt. 

Ook de grondeigenaren komen hier niet voor in aanmerking. 

Ofschoon de bevolkingsgroei de landbouwprijzen oorspronkelijk 

hoger en een voortschrijdende rationalisatie de kosten lager 

maakt, verkeert deze tendentie hetzij door relatieve overpro

ductie1 of - nog waarschijnlijker - door goedkopere voedselim

port uit het buitenland, al gauw in haar tegendeel. Het grens

nut van de agrarische grond gaat ofwel dalen of houdt in elk 

geval niet de stijging bij, welke het kapitaal tezelfdertijd 

vertoont. 
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Dit geldt doorgaans niet voor de stedelijke grond, waar

mee dankzij een strategische ligging, schaarste en allerlei 

speculaties hoge inkomens te behalen zijn. Kwantitatief 

weegt dit voordeel echter niet tegen het verlies of de stag

natie in de agrarische sector op. 

Voor de ondernemerJ>kan men stellen dat ze in een aan

lopende industrialisatieproces ongetwijfeld een voor de eco

nomische groei uiterst belangrijke functie vervullen. Toch 

is hun grensproductiviteit over het algemeen niet erg hoog. 

Vooreerst is de groep in die fase immers meestal nog zeer 

groot in aantal, terwijl de groei van de markt en de reele 

mogelijkheid tot het behalen van Schumpeteriaanse innovatie

premies toch maar beperkt blijken. Tegelijkertijd is de onder

linge concurrentie hevig en doen de gevolgen van de inmiddels 

plaatsvindende accumulatie en concentratie van het kapitaal 

hun werk. Als regel daalt dan ook de ondernemerswinst als 

quote van het nationale product. En waar deze daling vaak nog 

sterker is dan die van het aantal ondernemers zelf, leidt dit 

bovendien tot een relatieve achteruitgaan van het doorsnee 

ondernemersinkomen. 

In feite zijn het de kapitaalbezitters, die in deze fase 

over de meest schaarse en niet gemakkelijk te vergroten pro

duktiefactor beschikken. Zender adequate toevoeging van kapi

taal kunnen de uitvinders uitvinden wat ze willen, ondernemers 

en organisatoren nieuwe combinaties bedenken, grondeigenaars 

plannen tot grond-of produktieverbetering of tot de bouw van 

huizen of bedrijfsruimten maken en arbeiders van allerlei 

pluimages tot werken bereid zijn, maar hun grensproductiviteit 

blijft in feite stukken lage~ dan wat ze met toevoeging van 

dat kapitaal zou zijn. 

Waar kapitaal echter de meest schaarse produktiefactor is, 

daar is ook zijn grensproductiviteit het hoogst. En waar dit 

het geval is, zijn dus ook de vooruitzichten tot inkomensver

groting van de bezitters het beste. 

Omdat deze categorie inkomenstrekkers in de industriele 

aanloop meestal de staatsmacht van de grondbezitters over

neemt of hier mee een coalitie aangaat, doet de overheid 

niets, wat de belangen van de groep schaadt. Tegenover zich 

vindt men een ov.ervloedig en gedesorganiseerd proletariaat. 

1) In de nog traditionele sektor . 
.J 
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Met de succesvolle ondernemers en stedelijke grondbezitters 

vormt men een f ron.t. De pre ten ties van rurale landheren 

worden gaandeweg geneutraliseerd en wat men aan technici, 

intellectuelen en managers nodig heeft, krijgt men tegen een 

redelijke prijs ter beschikking. 

Overziet men dit alles en houdt men rekening met de propor

ties uit de bevolking, waar het hier over gaat, dan geeft dit 

een onzes inziens zeer bevredigende verklaring voor het feit, 

dat praktisch overal in een op kapitalistische manier aanlopend 

ontwikkelingsproces de inkomensverdeling in eerste aanlegkennelijk 

schever wordt. 

Na verloop van tijd zullen deze tendenzen echter steeds 

zwakker worden en met een zo goed als 100% kans in een tegen

gestelde richting omslaan. Dit gebeurt als volgt: 

Het kapitaal, oorspronkelijk de meest schaarse en ook 

productieve productiefactor, krijgt door zijn hoge beloning 

de kans zich te vermenigvuldigen. Deze accumulatie moet 

echter onder vooropstelling van de ceteris paribus clausule 

leiden tot inwerkingstelling van de wet van de verminderende 

meeropbrengsten. Een lagere grensproduktiviteit leidt dan van

zelf tot een relati~ve vermindering van de opbrengsten uit 

interest en dividen . 

De enige manier om voorlopig aan deze wetmatigheid van een 

tendentieel dalende interestvoet te ontsnappen, is een grotere 

inschakeling van de andere productiefactoren. Wat de onge

schoolde arbeid betreft levert dit geen probleem op, maar voor 

de complementaire elementen ondernemerschap, managerdom, ho

gere technische en administratieve kennis en geschoolde en 

toezichthoudende arbeid, stoot men al gauw op schaarstesitu

aties, die niet op korte termijn te doorbreken zijn.Het grens

nut dat deze factoren tot stand brengen, gaat stijgen en daar

mee 66k hun beloning. De inmiddels voortschrijdende technische 

ontwikkeling helpt hier meestal 66k nag een handje mee. Door 

moderner en kapitaalintensiever te produceren spaart het kapi

taal in eerste aanle;r ·de nodige ongeschoolden en uitvoerenden 

uit, maar kan uiteindelijk alleen maar zijn meeropbrengsten 

op peil houden door een steeds bredere inschakeling van de 

bovengenoemde complementaire elementen. Als deze echter moe:ilij-

ker te mobiliseren blijken, dan men het kapitaal kan accumu

leren, ontstaat er een verschuiving in de grensnutsituatie. 
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De marginale productiviteit van het kapitaal daalt en dat 

van sonunige vormen van ondernemerschap, van de managers en 

in het algemeen van de "gestudeerde" en geschoolde arbeid 

stijgt. 

Onder deze omstandigheden doet zich echter een correctie 

in de inkomensverdeling van de top 5% (waar het gros van de 

kapitaalinkomens geconcentreerd zit) ten gunste van de daar

onder liggende 15% voor. In deze industrialisatiefase nemen 

deze 15% subdominanten voor de levering van de vereiste com

plementaire pres ta ties op grond van hun afkomst, scholing, er

varing inuners voorlopig een soort monopoliepositie in. Of

schoon de 5% rijksten er meestal wel in slagen hun kapi

taal-inkomsten absoluut op peil te houden of nog te vergro

ten, daalt bij een groter wordend totaalproduct hun relatieve 

aandeel terwijl dat van de volgende 15% stijgt. 

Na verloop van tijd zorgt echter een - vooral door de 

kapitaalbezitters gestimul~erd - geheel van institutionele 

veranderingen ervoor, dat de tijdelijk monopoliepositie der 

subdominanten op zijn beurt 66k doorbroken wordt. Verbeterin

gen in de horizontale en verticale mobiliteit, een systematish 

ondernomen afbouw van allerlei ascriptieve voorkeursposities en 

negatieve discriminaties en vooral de uitbouw van een modern 

onderwijssysteem zorgen voor een groter aanbod van de beno

digde prestaties. Dit heeft tot gevolg1 dat het voor de genoemde 

15% steeds moeilijker wordt zijn aandeel te handhaven en voor

al de personen uit het volgende quintiel nu de kans schoon zien 

om hun portie te vergroten. 

Dit proces gaat zo van deciel op deciel d66r, tot er ten 

lange leste een situatie bereikt wordt, zoals wij deze nu in 

de meest ontwikkelde kapitalistische industrielanden tegenko-

men. 

De hieronder opgesomde historisch -empirische verschijn

selen zijn ofwel een integraal deel van deze ontwikkeling of 

stimuleren deze als positief werkende1 intervenierende factoren: 

a) de voortschrijdende institutionalisering van de verandering, 

bl de demografische toestand in de latere fasen van de bevol-

kingstransitie, 

c) de verbeteringen in het onderwijs, 

d) de verhoging van de verticale en horizontale mobiliteit van 
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de produktiefactoren, 

e) de afbouw van allerlei soorten van discriminatie, 

f) de vergroting van de overheidssector in de economie, 

g) het progressiever wordende belastingsysteem, 

h) de expansie van de collectieve voorzieningen,volksver

zekering, arbeidswetgeving en sociale werk, 

i) de grotere politieke bewustwording en de greep op het 

overheidsapparaat van middenstand en arbeidersklasse ••••. 

Het zijn stuk voor stuk tendenzen, die ofwel uiteindelijk op de 

hier uiteengezette basistrend zijn terug te voeren, of in 

elk geval tot een over en weer congruent hiermee verlopende 

totaalontwikkeling behoren. 

Het blijft echter vooralsnog onzeker: 

a) of ook de ontwikkelingslanden uiteindelijk deze evolutie 

kunnen, zullen of willen volgen en 

b) of zelfs in het Westen de trend zo lang en zo ver zal door

gaan, dat hierdoor ook de positie van de onderste 40% of 

- nog problematischer - die van de 20% underdogs behalve 

in absolute zin ook in relatieve termen werkelijk signi

ficant verbeterd wordt. 

Wat dit laatste betreft zet de "Rapport van Rome-proble

matiek" met zijn op middellange termijn voorspelde acute te

kosten aan landbouwgrond, kapitaal en grond-en hulpstoffen 

heel de hier geschetste trend in de onderlinge schaarstever

houdingen van de productiefactoren op losse schroeven. 

Onder vooropstelling van een vrije ruilverkeerseconomie, 

gebaseerd op privaatbezit van grond en kapitaal lijkt het er

op, dat deze schaarste wel eens zou kunnen zorgen voor een 

tweede omkering in de inkomenstrend. Deze omkering wordt des 

te waarschijnlijker, naargelang een voortschrijdend proces 

van computerisering en automatisering aan de ene kant steeds 

meer - nu ook hooggekwalificeerde - arbeid uitstoot en de 

groei van de markt te beperkt blijft, om voor deze uitgescha

kelde personen nieuwe,soortgelijke of beter betaalde alter

natieve plaatsingsmogelijkheden te creeren. 

M.b.t. de positie van de zg. "Derde Wereld" menen wij te 

mogen stellen dat de verklaring van de tot nu toe groeiende 

ongelijkheid tussen de inkomens van de rneest en de minst ont

wikkelde volkeren grotendeels te!ruggebrach t kan worden op de-
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zelfde of soortgelijke factoren, die ook nationaal en provin

ciaal een rol spelen of speelden. 

De wereld als zodanig is tot op dit moment op de keper 

beschouwd eigenlijk een "ontwikkelingssamenleving", geken

merkt door zo goed als alle factoren,die ook nationaal be

zien de overgang van een overwegend agrarische naar een in

dustriele structuur typeren. 

In deze situatie zijn vooral kapitaal en adequate kennis, 

kunde en organisatievermogen schaars. Dit kapitaal is echter 

samen met het gros van het ondernemerschap plus verreweg het 

grootste deel van de beschikbare manjaren onderwijs en erva

ring geconcentreerd en bijna gemonopoliseerd bij de burgers 

van de kleine minderheid van relatief ontwikkelde landen. 

H~n aandeel in de totaalproduktie levert,in vergelijking 

met dat van de grote rest,,een zeer hoge grensproduktiviteit 

op. H~n kapitaal vloeit daarheen waar het de grootste inte-

" rest en dividend oplevert, Hun ondernemerschap strijkt zo 

goed als alle Schupeteriaanse innovatie-premies op. Hun be

studeerde en geschoolde arbeid wordt beloond met een veelvoud 

van hetgeen in de ongeschoolde rest van de wereld gebruikelijk 

is. Neemt men hierbij in aanmerking
1

dat deze mondiale indus

trialisatie plaats vindt in een wereld,die politiek nog niet 

haar "nationale eenheid" heeft gerealiseerd, waar dus nog maar 

nauwelijks van"mondiale overheidsbemoeiing
11

kan worden gespro

ken en die politiek, militair, wetenschappelijk en ideologisch 

nog steeds door de weinige ontwikkelingsvoortrekkers wordt be

heerst en gemanipuleerd, dan wordt het duidelijk 1 dat men mon

diaal nag effectiever dan nationaal van deze verschillen in 

marginale produktiviteit heeft weten te profiteren. 

Wetten met wereldwijde strekking tegen monopolievorming 

en apartheid zijn er niet of nauwelijks. Als ze er zijn war

den ze in de praktijk niet afgedwongen of omzeild. Een mon

diale ontwikkelingsstrategie bestaat in feite alleen op pa

pier. Waar de rijke landen de ontwikkeling
1
hetzij via het 

laissez-fa.irebeginsel of via planning en geleide politiek 

effectief stimuleerden, deden ze dit niet in het algemeen, 

maar in hun particularischtische eigenbelang. De imperialis

me -en dependenciatheorieen maken duidelijk
1

dat Westerse orit

wikkeling maar al te vaak tot stagnatie en zelf s teruggang 

in de rest van de wereld heeft gezorgd. 
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Van een herverdeling van de geproduceerde wereldkoek 

door progressieve inkomstenbelasting en gebruiksheffingen 

is geen sprake en van een serie openbare voorzieningen of 

systeem van sociale zorg zoals deze nationaal overal voor

komen1 is de zgn. "ontwikkelingshulp" maar een relatief zwakke 

afstraling. Hierbij komt dat allerlei demonstratie-effecten 
I 

vanuit de rijke gebieden eerder negatief en desruptief ,dan 

positief en opbouwend in de armere wereldregio's hun werk 

doen: men denke in dit verband slechts aan de bevolkings

explosie, die het verdelingsprobleem in de meeste ontwikkelings

landen zoveel groter en moeilijker oplosbaar maakt. Waar de · 

rijke landen er effectief in slagen de groei van hun natio-

nale produkt die van hun bevolking te doen overtreffen, daar 

gebeurt in veel ontwikkelingslanden niet zelden het omgekeerde, 

waardoor hun armoe met n6g meer mensen gedeeld moet worden. 

Verder gelden eigenlijk stuk voor stuk de in nationaal 

verband al opgesomde argumenten: 

- De dislocatie van een op gang komende ontwikkeling is veel 

groter in de arme landen dan in de rijke, die het verschijn

sel groei al effectief hebben geinstitutionaliseerd; 

- De rijke landen zijn kennelijk nog steeds bezig het "mini

mum" voor hun goed functioneren te bereiken, dat Kuznets 

nationaal bezien ter verklaring van de hoge inkomens voor 

bestudeerden, geschoolden en managers aangeeft; 

Het is duidelijk dat zich in de ontwikkelingslanden meer en 

belangrijker bottle-necks in het ontwikkelingsproces voor

doen dan in de rijke landen; 

- De inter-en intrasectorale productiviteitsverschillen zijn 

mondiaal bezien uiteraard nog veel grater dan nationaal, 

regionaal of provinciaal; 

- Een mondiale overheid bestaat niet, dus van een "overheids

sector op wereldniveau" is geen sprake; 

Op het wereldtoneel is de overgrote meerderheid nog minstens 

net zo onmondig als de massa van de bevolking tijdens de 

meeste historisch bekende take-off situaties; 

- Van invoering van de een of andere vorm van socialisme of 

zelfs van Keynesianisme op wereldschaal is tot nu toe geen 

sprake. 
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Al deze omstandigheden zijn>bij elkaar opgeteld me6r 

dan voldoende om te verklaren
1

dat de wereld nog steeds in een 

periode van groter wordende inkomensverschillen verkeert. 

Tevens maken ze naar onze rnening ook plausibel,waarom deze 

ongelijkheid zoveel groter is,dan die welke we nationaal 

en provinciaal in ruimte of tijd in het overgrote gros van de 

bestudeerde gevallen zijn tegengekornen. 

M.b.t. de toekomst van de inkomensverdeling in het nu on

derontwikkelde deel van de wereld dringen zich op grond van 

het bovenstaand o.i. vooral de volgende drie kernvragen op: 

- Zullen de(vooral in die landen waarschijnlijk acuut wordende) 

"Rapport van Rome-problematiek", gekoppeld aan de gevolgen 

van massale export van de Westerse automatisering en com

putertechniek er tesamen niet voor zorgen1 dat het kindje 

inkomensnivellering,dat ginds in de kapitalistisch georien

teerde landen eigenlijk nog geboren moet worden,voortijdig ge

aborteerd wordt ? 

- In hoeverre zijn de rijke landen,het~ij uit een groeiend 

besef van internationale solidariteit en sociaal verant

woordelijkheidsbesef, hetzij uit welbegrepen eigenbeJ.ang-~. 

bereid, en op basis van hun eigen mogelijkheden in sta{t,om 

ook op wereldschaal binnen het kader van een sterk uit te 

breiden ontwikkelingssamenwerking een "Keyhesiaanse" (c.q. 

socialistische) oplossing van het mondiale armoedeprobleem 

en overbrugging van de bestaande welstandskloof te realiseren ? 

- Tot welk peil zal men er ginds ondertussen zelf - op eiaen 

kracht. ~.in slagen om door een (volgens het empirisch kapitalis

tische schema eigenlijk "premature") overgang op socialisme 

of versnelde uitvoering van allerlei elementen
1

ontleend aan het 

model van de Keynesiaanse Welfarestate,het "normaal" te ver

wachten proces van inkornensnivellering op lange termijn te 

versnellen ? 

We weten hier geen werkelijk antwoord op. Maar wel is het 

zeker,dat de manier waarop dit antwoord in de praktijk zal 

uitvallen van beslissende betekenis van ons aller bestaan in 

de komende halve eeuw zal zijn. 



-

-

243 

Hoofdstuk IV. 

EEN VERGELIJKING VAN DE INKOMENSVERDELINGEN IN DE KAPITALISTISCHE EN DE 
COMMUNISTISCHE WERELD 1) 

a) De gebruikte terminologie 

Verreweg de meeste van de in dit opstel behandelde data slaan op de inko

mensverdelingen zoals die plachten of nog plegen voor te komen in landen 

met de institutie van particuliere eigendom van productiemiddelen en een 

relatief vrije ruilverkeershuishouding. 

Zo goed als alle geconstateerde en~ te verklaren distributies, samen

hangen en trends hebben derhalve all66n maar gelding als ze overigens 

juist zijn - voor deze kapitalistische wereld. 

Ofschoon er te weinig gegevens beschikbaar waren om een soortgelijke analy

se voor de socialistische of communistische gebieden te ondernemen, werden 

wel - waar mogelijk en relevant - de data uit de Oostbloklanden bij de al

gemene analyse betrokken en vergelijkingen tussen beide stelsels gemaakt. 

Omdat echter de gehanteerde definities van de begrippen nationaal product, 

te verdelen inkomen en persoonlijk inkomen onder beide systemen nogal an

ders uitpakken is het nodig om kort op deze verschillen in te gaan. 

Waar men in Rusland of de volksdemocratien over de totale productie spreekt 

bedoelt men niet, zeals in het Westen, het aggregaat van alle geleverde 

economische prestaties, maar het zgn. "bruto materiele product". Hieronder 

verstaat men de optelsom van alle geproduceerde materiele goederen. Het is 

het totaal aan concreet tastbare pre.staties, tot stand gebracht door de zqn. 

"productieve" sectoren binnen het economische systeem. 

Trekt men hier de afschrijving wegens slijtage of veroudering van het vaste 

kapitaal, alsmede het verbruik van grond- en hulpstoffen en intermediaire 

goederen in het productieproces vanaf, dan krijgt men wat men ginds noemt 

het "netto materiele product". 

Dit laatste staat gelijk aan het "geproduceerde nationale inkomen", of het 

fonds aan materiele goederen, dat men in een bepaald jaar ten verbruike 
of voor de accumulatie heeft voortgebracht. 

Omgezet in geldstromen heet dit verbruiksfonds het "te verdelen nationale 

inkomen" en vormt het de grondslag voor de zgn. "primaire verdeling" over 

de werkende personen, de diverse ondernemingen en de gemeenschap. 
In concreto bestaat het dus voor een d661 reeds uit primaire persoonlijke, 

maar daarnaast ook - en in belangrijke mate - uit nog niet gelndividuali
seerde inkomens. 

1) Byzonder informatieve interessante en meer uitgebreide verhandelingen 
over dit onderwerp zijn: Jan M. Michal (1971 en 1973); Peter J.D. Wi~~s 
(1974 en 1976); Martin Schnitzer (1974) 
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De parsoonlijke inkumcns sl:t"t\ hlc>tlill op ,J,. l>111t••-q"'l1hlPl111PllAh>h '-'"''' olc:. 

werkers in de gesocialiseerde "productieve sectoren", de inkomsten in qe l•l 

en natura van de cooperatieve boeren en nijverheidsbeoefenaren en van de 

overige nog zelfstandig opererende personen. 

Nog niet gelndividualiseerd zijn de bruto-winsten van ondernerningen, de, 

tijdens het circulatieproces, voortgebrachte ornzetbelasting en de bijdra

gen die ondernerningen en cooperaties opbrengen ten gunste van het systeern 
van sociale zekerheid en de belasting. 

Uit dit op deze wijze "prirnair verdeelde nationale inkornen" moeten vervol

gens uit alle categorieen opnieuw parties vrijgemaakt en opzij ~ezet war

den voor: 

de honorering van de werkers in de (op basis van de Marxistische thco

rie) niet als "productief" beschouwde economische sectoren. Dit zijn in 

concreto de handel, het onderwijs, de gezondheidszorg, de justitie, het 

bankwezen, de overheidsadministratie en de gewapende macht. Grosso modo 

dus onze "derde sector"; 

het inlossen van de diverse claims of transfer inkomsten voortvloeiende 
uit het sociale zekerheidssysteem of politieke toewijzingen; 

de supplementen in geld en natura, welke de diverse categorieen arbeid 

op hun basisloon plegen te krijgen; 

datgene wat in de vorm van collectieve voorzieningen aan de hevolking 

ten goed komt; 

en tenslotte last but by no means the least - de zgn. "accumulatie~ 

Dit is in'tcommunistische jargon het geheel aan investeringen, benodigd 

voor de volgende productieronde. Het omvat alle "productieve" en "niet

productieve" investeringen, alle voorraden en het saldo op de betalings

balans (allernaal samen ruwweg een kwart tot 30% van de totaalkoek). 

N~ en op basis van deze operatie volgt nu een eerste redistributie of ~ _/ 

cundaire verdeling van het nationale inkomen: 

Niet geindividualiseerd (derhalve onpersoonlijk) blijft hierbij het leeu

wedeel van de accumulatie, alsmede in eerste aanleg het geheel van de col

lectieve voorzieningen. De rest wordt over de verbruikende huishoudens ver

deeld en komt derhalve in de persoonlijke sfeer terecht. 
Het officieel ook zo genoemde "persoonlijke inkomen" bestaat derhalve uit: 

a) de "prirnaire inkomens van personen tewerkgesteld in de "productieve" 

sectoren van de econornie 

b) de "secundaire" inkomens van de werkers in de niet als productlef be
schouwde sectoren 

c) de "secundaire" transfer inkornens uit het sociale verzekeringensysteern 
of politieke toewijzingen 

d) de "secundaire" supplementen die men in geld of natura als prestatie

prernies of aan•eel in het door ondernemingen of cooperaties geprodu
ceerde surplus krijgt. 

In de Russische en Oost-Europesche statistieken wordt het distributieresul-
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taat hiervan weergegeven over de verbruikshuishouuens - uus faml L1t.•n 11r ., I 
leenstaande personen en vervolgens meestal op een per capita-basis, dus qc

corrigeerd naar het aantal personen per huishouden. 

Hiermede zijn we er ecbter nog steeds niet belemaal. Uit dit zo primair ~r. 

secundair verdeelde en uiteindelijk op per capita basis npersoonlijk" gewor

den inkomen moet immers tenslotte nog een "tertiaire" correctie worden toe

gepast. 

Er gaan immers van af enerzijds al datgene, wat de individuen aan belasting 

en bijdragen aan bet sociale verzekeringssysteem moeten opbrengen. De in

komsten- en loonbelasting is daarbij ginds een stuk minder progressief dan 

in bet Westen, terwijl de BTW en de verzekeringsbijdragen er meestal hoger 

zijn. Anderzijds profiteert men er echter van een serie collectieve voor

zieningen, die allemaal tesamen genomen in een socialistiscbe context een 

significant groter deel van de totaalkoek uitmaken dan in veruit de meeste 

ontwikkelde kapitalistische landen 

Hoe de inkomensdistributie er dus na deze tertiaire verdeling uiteindelijk 

op een per capita basis uitziet, weten we niet, omdat we er onvoldoende 

data over konden vinden. 

b) Verschilpunten tussen Oost en West in de wijze van berekenen 

Proberen we nu een vergelijking te trekken tussen de inkomensverdelinge~ 

in Oost en West, dan kunnen we bijna niets anders dan daarbij uitgaan van. 

de communistiscbe, over de consumptie-huishoudens gedistribueerde "per

soonlijke inkomens". 

Deze kunnen in de Westerse terminologie ruwweg gelijkgesteld warden met 

het zgn. netto nationale inkomen (= bruto nationaal inkomen - afschrijvin

gen voor vervangende investeringen) onder aftrek van alles wat opzij qezet 

wordt voor nieuwe investeringen. Anders gezegd: het bruto nationale inkomen 

minus de totale investeringen. 

Hierbij warden we dan echter meteen al geconfronteerd met het eerste grote 

verschil, dat onze vergelijking bemoeilijkt. 

De communistische verdelingsresultaten slaan in alle gevallen op het inko

men, dat overblijft nadat de overheid al het surplus, nodig voor nieuwe in

vesteringen ten bate van de volgende productieronden, heeft afgeroomd. Aan

gezien er behalve door deze overheid maar weinig investeringen in dit soort 

maatschappijen wordt verricht betekent dit, dat de term "inkomen" hier 

practisch gelijk staat aan "voor consumptie bestemd inkomen" in het Westen. 

De in dit boek behandelde Westerse gegevcns zijn uitsluH1•ncl vnnlul ln•1ur•·

sultaten van v66r de toepassing van deze investcrin<Jsaft:n•k. D1 t. k<irnt •·r•,1· 

neer, dat de Westelijke verde!_ingscijfers slaan op een proportie van de t_c,

taalkoek, die rond de 20% A 25 % grater is dan die in bet Oosten. 
Nog belangrijker is echter in dit verband, dat g!nds deze investeri.ngen 

vooral door de overheid en hier door particulieren warden gedaan. Dit bete

kent dat sommige als inkomenstrekkers geregistreerde groepen ervoor zorgen, 
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Illustratieve voorbeelden van het effect op de aandelen van de opeenvolgende inkomens~ 
strata van de inkomenstenbelasting en de verschuiving van het netto nationale inkomen 
naar het voor consumptie beschikbare n.n.i. (na aftrek van de nieuwe investerin en) 

0-60% 61-80% 81-90% 91-95% Top 5% 

Ce;tlon Totaal inkomen 28.5 17.9 14.9 8.4 30.3 
1952/53 Na belasting 29.3 18.3 15.3 8.6 28.5 

Voor consumptie 
over 38.1 21.3 14.9 8.1 17.7 

El Salvad. Totaal 32.2 15.7 8.5 8.1 35.5 
1946 Na belasting 32.6 15.9 8.5 8.1 34.9 

Voor cons. over 36.1 18.9 10.3 9.5 25.2 

Gr.Britt. Totaal 33.4 22.4 14. 3 9.0 20.9 
1951/52 Na belasting 36.0 23.9 14.8 9.2 16.1 

Voor cons. over °' 38.0 24.2 15.1 8.9 13.8 

USA Totaal 32.0 22.3 15.4 9.9 20.4 
1950 Na belasting 33.6 22.9 15.7 9.8 18.0 

j Na belast. sted. 40.2 22.4 14.1 8.5 14.8 I Voor cons . over 44.7 22.8 13.6 7.8 11.1 

Bron: Simon Kuznets: Distribution of Income by Size, Ee. Devt. and Cult. Change, Jan.1963 
blz. 28 
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TABEL 12 

Illustratieve voorbeelden van de invloed van de directe belastingen op de aandelen van de 
opeenvolgende inkornensstrata in de USA (1953 en 1957) - staten gerangschikt naar opklirnrnend 
per capita inkornen 

A} Ordinaal 

~ 
$ 1114 $ 1362 $ 1538 $ 1715 $ 1940 $ 2266 

Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 
3 

Top 1% 6.6 5.2 6.2 4.7 6 .o 4.5 6 .o 4.5 5.8 4.3 7.1 4.8 

2 - 5% 9.8 8.9 8.9 8.1 8.7 7.9 8.5 7.7 8.0 7.3 8.0 7.3 

6 - 10% 8.0 7.7 7.4 7.0 7.3 6.9 7.3 6.8 6.9 6.5 6.8 6.4 

11 - 25% ·18. 6 18.4 16.6 16.4 15.9 15.6 15.5 15.2 14.8 14.5 14.4 14.1 

~ 
$ 1276 $ 1601 $ 1790 $ 1924 $ 2143 $ 2573 

7 
Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 

Top 1% 6.9 5.5 6.2 4.9 5.8 4.5 6.1 4.7 6.0 4.5 7.2 5.1 

2 - 5% 9.9 9.2 8.7 8.1 8.6 7.9 8.5 7.8 8.2 7.6 8.4 7.6 

6 - 10% 8.6 8.3 7.6 7.3 7.2 6.9 7 .o 6.7 6.8 6.5 6.5 6.3 

11 - 25% 19.1 18.8 16.9 16.6 16.3 16.0 16.0 15.6 16.1 15.8 14.9 14.7 
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B) Cwnulatief 

Ink.per hoofd $ 1114 $ 1362 $ 1538 $ 1715 $ 1940 $ 2266 

~ Voor Na Voor Na Voor Na Voor ·Na Voor .. Na Voor Na 

Top 1% 6.6 5.2 6.2 4.7 6 .o 4.5 6 .o 4.5 5.8 4.3 7.1 4.8 

Top 5% 16.4 14.1 15.l 12.8 14.7 12.4 14.S 12.2 13.8 11.6 15.1 12.1 

Top 10% 24.4 21.8 22.5 19.8 22.0 19.3 21.8 19.0 20.7 18.1 21.9 18.5 

Top 25% 43.0 40.2 39.1 36.2 37.9 34.9 37.3 34.2 35.5 32.6 36.3 32.6 

~ 
$ 1276 $ 1601 $ 1790 $ 1924 $ 2143 $ 2573 

7 
Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 

Top 1% 6.9 5.5 6.2 4.9 5.8 4.5 6.1 4.7 6.0 4.5 7.2 5.1 . 
Top 5% 16.8 14.7 14.9 13.0 14.4 12.4 14.6 . 12. 5 14.2 12.1 15.6 12.7 

Top 10% 25.4 23.0 22.5 20.3 21.6 19.3 21.6. 19.2 21.0 18.6 22.1 19.0 

Top 25% 44.5 41. 3 39.4 36.9 37.9 35.3 37.6 34.8 37.1 34.4 37.0 33.7 

Bron: Simon Kuznets: Distribution of Income by Size, Ee. Devt. and Cult. Change, Jan. 1963 
blz. 38-39 
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Dit betekent echter, dat voor deze groepen het werkelijk consumpticf be

steedbaar inkomen een belangrijk stuk omlaag gaat en de totale relat1~v~ 

inkomenscurve een heel ander en veel minder ongelijk beeld vertoont. Hoe 

groot deze verscqillen in de werkelijkheid zijn, wordt gelllustreerd door 

de bovenstaande gragevens, waar voor enkele landen op verschillend ontwik

kelingsniveau de inkomensverdeling v66r en na de hier besproken aftrek vi
sueel vergelijkbaar werd gemaakt (zie Tabellen ll en 12) • 

Een tweede groot verschil wordt gevormd door de belastingdruk. In de Wester
se wereld wordt inkomens-, grond-, dividend-, bebouwde eigendom- en toege

voegde waarde- of omzetbelasting geheven, waarvan het totaalresultaat in 

de tijd en naargelang men opklimt van de armere naar de rijkere landen hoe 

langer ~· •e meer progressief wordt. 
In de sotialistische landen tracht men ook via de indirecte belasting
schroef de consumptie van luxe of schaarse goederen te reguleren, maar de 

directe loon- en inkomstenbelasting is er v~~l lager. Waar men vervolgens 

geen of nauwelijks grond, materiele productiemiddelen of te verhuren huizen 

kan bezitten is er ook bijna geen aanleiding voor rente-, dividend- of 
huurbelasting. 

Ook dit betekent, dat voor een werkelijke vergelijking van Cost en West 

een correctie op de in het Westen door de verschillende inkomensgroepen 
genoten inkomens moet warden toegepast. 

De orde van grootte van deze correctie wordt ruwweg gelllustreerd door het 
verloop van de betreffende cijfers in de Tabellen 11 en 12. 

Vervolgens ligt er het feit, dat in de socialistische landen de publjcke 

voorzieningen in de vorm van gratis of zo goed als gratis verzorgd on<lcr

wijs, gezondheidszorg, sport en recreatie en ter verzorging van de sociale 

zekerheid een groter deel van het totaal inkomen uitmaken dan in het Wes

ten. In de kapitalistische wereld worden deze vooral uit de belastingen en 

eigen bijdrage van de betrokkene betaald. In de socialistische wereld re

serveert de overheid er een stuk uit de totaalkoek voor, nog voordat tot 
een verdere verdeling wordt overgegaan. 

Wij hebben geen cijfers over het relatieve gewicht van deze publieke dien
sten en derhalve ook niet van de invloed die ze op de uiteindelijke per

soonlijke inkomensverdeling uitoefenen. Het ligt echter voor de hand om 
aan te nemen, dat het netto eindresultaat ervan de verdeling in het Costen 
gelijker maakt dan in bet Westen, vooral als het gaat om de armere landen, 

die nog ver van het welfare-state ideaal verwijders zijn. 

Dan is er de moeilijkheid, dat in het Westen de verdelingsresultaten meest

al worden weergegeven via de Pareto of Gini coefficient, in de vorm van Lo
renz-curven en d.m.v. deciel- (quintiel-, quartiel) verdelingen. In de com
munistische landen gebruikt men hiervoor doorgaans de semi-deciel-, de de
ciel-, de quintiel-en de quartiel ratio's. Hieronder verstaat men in dit 



verband de ratio's gevormd door de deling van het inkomen genoten op de 
xde percentiel positie van boven gemeten door dat op dezelfde percentiel 

positie van onderop, bijv. P95/Po5 (semi deciel ratio)J 
P9o/Plo (deciel ratio1 
P8o/P20 (quintiel ratio) of P75/P25 

P75/P25 (quartiel ratio). 
De ongelijkheid van de top en de onderlaag ten aanzien van de middenmoot 
dui.dt men aan met de top-mediaan (P95/PSO) , mediaan-bodem (PSO/PoS) ratio's 
en bodem-mediaan ratio (P95/P5o). 
Nog afgezien van het feit, dat de Gini- en Pareto coefficienten nogal dub
belzinnige meetinstrumenten voor een inkomensdistributie vormen en de Lo
renz-curve niet alleen heel moeilijk precies te tekenen en bijna onmogelijk 
kort samen te vatten is, blijkt bovendien, dat de Westerse deciel (quintiel
quartiel-) verdelingen op basis van het ons ter beschikking staande datama
teriaal niet zonder allerlei oncontrleerbare interpolaties in de ratio's 
uit de Sowjet-sfeer kunnen worden omgezet (of omgekeerd). Op grond van het 
Westelijke materiaal kunnen we ratio's berekenen van het geaccumuleerde· 

top-deciel (semi-deciel, quintiel, quartiel) gedeeld door de corrseponde
rende moot inkomenstrekkers van onderop. We hebben echter weinig of geen 
data welke met de communistische percentiel ratio's overeenkomen. 

TABEL 13 

de invloed van de rootte der huishoudens o 

0-60% 61-80% 81-90% 91-95% Top 51 

Ceylon Per huish. 27.7 UL4 13.3 9.6 31.0 
Per capita 33.6 19.3 11.8 8.0 27.3 

P.Rico Per huish. 30.3 19.9 16.9 9.5 23.4 
Per capita 32.l 18.6 16.5 9.2 23.6 

Engeland Per huish. 33.4 22.4 14. 7 8.9 20.6 
Per capita 49.l 20.0 10.9 9.3 10.7 

Nederl. Per huish. 40.1 21.3 13.6 8.5 16.S 
Per capita 44 •. 2 20.0 12.4 8.0 15.4 

USA Per huish. 31.0 23.8 15.8 10.4 19.0 
Per capita 38.7 21.8 14.S 8.7 16.3 

Bron: Simon Kuznets: Distribution of Income by Size, Ee. Devt. and Cult. 
Change, Jan. 1963, blz. 32 
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Vervolg TABEL 13 
2) De verdeling van het beschikbare gezinsinkomen in de USSR (1966) 

Beloning per werkn. R. en R's 1) Gezinsinkomen 
per maand (Roebels) multipliers per hoofd per 

maand (Roebels) 
(= 1 : 2) 

Top 10% - - -
11 - 20% 163.0 1.65 98.5 

21 - 30% 130.5 1.61 81.1 

31 - 40% 111.4 1.64 67.9 

41 - 50% 98.1 1. 63 60.l 

51 - 60% 86.8 1. 63 53.2 
61 - 70% 76.4 1.64 46.6 

71 - 80% 67.6 1.67 40.5 

81 - 90% 59.2 1. 71 34.6 

91 - 100% 50.0 1.90 26.3 

Bron: P. Wiles: Distribution of Income: East and West 
North Holland Publishing Company, Amsterdam/Oxford 1974 

Op te merken is vervolgens, dat in de communistische landen verreweg de 
meeste verdelingscijfers alleen slaan op de geldinkomens in de staats- .of 

de gesocialiseerde sector van de volkshuishouding. Dit komt erop neer, 
dat men alle verdiensten in natura (dus het gros van de inkomens van de 
boeren), maar ook de geldinkomens in de priv~- en de cooperatieve secto

ren in de statistieken buiten beschouwing laat. 

Bet gaat hierbij ruwweg om een kwart tot een-derde van het totale te ver

delen persoonlijke inkomen en heeft tot gevolg - omdat de verdeling in de
ze sectoren juist het meest ongelijk is - dat de opgegeven cijfers een 

duidelijke bias in egalitaire richting vertonen. De werkelijke totale 

persoonlijke inkomensverdeling is zeker iets minder gelijk. Een illustra

tie van de hier bedoelde verschillen vindt men in de gegevens van Tabel l~ 

En tenslotte bestaat er dan nog het feit, dat men in het Westen - zulks 
in tegenstelling tot het Oostelijke materiaal - het "persoonlijke verde

lingsresultaat" zo goed als uitsluitend voor de inkomenstrekkende huis
houdens en niet op per capitabasis voor de daarin participerende indivi
duen berekent (Tabel .13 ), • 

In Oost-Europa blijkt, dat de armere huishoudens over het algerneen signi
ficant mAAr kinderen en andere afhankelijken hebben te onderhouden dan de 
rijkere. De per capita "persoonlijke" inkomensverdeling is er dan ook aan
merkelijk ongelijker dan de huishoudelijke. 

1) Rabkina en Rimashevskaya's multipliers; als maatstaf van de gemiddelde 
gezinsgrootte per deciel 
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In het Westen weten we op basis van ander materiaal, dat do allerrijlrnt.,, 

er over het alqemeen qrotere gezinnen hebben dan de well to do middenklas

se en dat wat qezinsgrootte betreft het verschil tussen deze laatsten en 
de armere bevolkin9sla9en steeds kleiner wordt. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen, dat deze trend in de rijkere kapitalistische landen de 
per capita verdelinq qelijker maakt dan de huishoudelijke data doen ver
onderstellen. Hoeveel dat echter precies is, weten we niet. 

Dit qezeqd zijnde kunnen we nu eerst overqaan tot de presentatie van het 
voor ons beschikbare "Oostelijke" n-.ateriaal en vervolqens - voorzover ilber
haupt moqelijk - tot een critische vergelijking daarvan met wat ons uit 
"Westelijke" bronnen bekend is. 

Tabel 14qeeft ons in de vorm van percentiel ratio's de verdelinq van de 
qeldinkomens v66r de betalinq van inkomstenbelastinq en onqecorriqeerd 
voor het aantal qezinsleden per huishouden binnen de gesocialiseerde of 
·staatssector in de Oostblok-landen. De inkomens genoten in natura door de 

cooperatief opererende boeren en handwerklieden en van de nog overqebleven 
zelfstandigen blijven dus buiten beschouwing. 

De cijfers verstrekt in Tabel lS stellen ons in staat althans een inCl.ruk te 
krijgen over de proporties van de arbeidende bevolking in de socialistische 
sector (zie noot) en van hun proportie iP het totale geldinkomen. 
Tabell6 levert - maar nu all!!n voor Tsjechoslawakije - data voor Alle in
komenstrekkende huishoudens en maakt tevens een vergelijking tussen de 
loon- en salaristrekkende en de boeren op de cooperatieve boerderijen mo
gelijk. 

Uit Westerse bron komen vervolqens de data uit Tabel f 7an de grotendcels 
daarop gebaseerde Lorenz-curven uit Figuur 13.Ze hebben kennelijk betrek

king op door de auteurs met Westelijke "netto nationale inkome.ns" verge
lijkbaar geachte qegevens.Zeer waarschijnlijk gaat het echter om de dis

tributie van de "persoonlijke inkomens" in Oostelijke betekenis. 

Tabell8geeft tenslotte een met veel moeite door Wiles opgestelde verge
lijking tussen Oost en West. Zijn Oostelijke data zijn zgn. "persoonlijke 
inkomens". Die uit het Westen de inkomens van (hetzij zelfstandig of on
zelfstandig) werkende bevolking, dus met uitsluiting van de kapitaalinkom
sten. Beide categorieen werden door hem op per capitabasis gebracht door 
correcties naar gezinsqrootte binnen de betreffende inkomens genietende 
huishoudens. 



253 

sector v66r aftrek van 

Tsjecho-Slowakije (de gesocialiseerde sector) 

Ratio 1947 1949 1959 1962 1964 1966 1968 1970 

Semi deciel P5/P95 - 7.33 3.29 3.00 2.95 2.98 3.07 3.14 

Deciel Pl0/P90 5.57 3.60 2.41 2.35 2.35 2.38 2.39 2.43 

Quartiel P25/P75 2.18 1.85 l.60 1.58 1.58 1. 58 1. 56 1. 62 

Top med. P5/P50 - 1. 98 1.81 1. 71 1. 71 1. 70 1. 75 1. 79 

Med. bodem P50/P95 4.5 3.7 1.80 1.80 l. 70 1.80 l.'30 1.80 

I 

Hongarije (staatssector) 

Ratio 1952 1955 1960 1964 1966 1968 

Semi deciel - 3.69 3.36 3.36 - -
Deciel 2.90 2.75 2.61 2.50 2.60 2.64 

Quartiel l. 74 1.67 1.69 1.67 1.68 1.67 

Top mediaan 2.07 1.96 1.88 1.85 - -
Mediaan bodem - 1.90 1.80 1.80 1.80 1.80 

Joegoslavie (gesocialiseerde sector) 

Ratio 1962 1964 1967 1969 1970 

Semi deciel 4.48 - 4.06 4.24 4.38 
Deciel 3.16 3.80 2.92 3.07 2.97 

Quartiel 1. 72 1.87 1. 73 1. 74 L76 
Top mediaan 2.24 3.25 2.07 2.12 2.19 

Mediaan bodem 2.0 - 2.00 2.00 2.00 

I 
Overige landen - Deciel ratio's (voor staats- of gesocialiseerde sector) 

Land 1928 1934 1946 1956 1960 1964 1966 1967 1968 1970 

Sowj.Unie 3.8 4.2 6.4 4.4 - 3.7 - 3.2 2.7 3.2 
Polen - - - - 3.1 - - - - 3.2 
Roemenie - - - - - - - - - 2.3 
Bulqarye - - - - - - - 2.4 - -

I 

Noot: De inkomens in natura, van zelfstandigen en binnen de cooperatieve landuouw 
niet meegerekend. De data slaan all~~n op de loon- en salarisinkomens binnen 
de staats- of gesocialiseerde sectoren, v66r aftrek inkomstenbelasting en 
ongecorrigeerd voor aantal gezinsleden per huishouden 

Brannen: Voor Tsjecho-Slowakije, Honqarije en Joegoslavie: J.Michal, Size Distr. 
of Earnings and Household Incomes in small socialist Countries 
Rev. of Inc. and Wealth, Dec. 1973, blz. 410 
Voor overiqe landen: P. Wiles: Stalin and British Top Salaries; in: A. At
kinson (e.a~ The Personal Distr. of Incomes, Allen Unwin, London 1976,blz.54 
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TABEL 15 

Aandeel in het totale rsoonli ke enoten door loonarbeiders 
en gesalariseerden n e staats- o n en e e 
Oostblok-landen 

~ d 1960 1961 1965 1970 1971 1972 1973 

Hongarije 67.l 64.3 63.9 

Polen 61.0 
Tsjecho-
Slowakije 69.7 67.6 63. 7. 

Noten: - De Socialistische Sector (d.w.z. de staatssector +de cooperatie
ve bedrijven buiten de landbouw) omvat in de volksdemocratie de 
overgrote meerderheid van alle loon- en salaristrekkenden. In 
Tsjecho-Slowakije is dit percentage 99.9% en in Joegoslavie 97.8% 

- Bij het "totale persoonlijke geldinkomen" blijven buiten beschou
wing alle in natura genoten inkomens (vooral op de collectieve 
boerderijen, maar niet uitsluitend daar) en de toegerekende rente
en huurinkomens 

- Naast lonen en salarissen in de gesocialiseerde sector vallen on-
der het hoofd Totale Persoonlijke Geldinkomen de categorieen: 

de in geld aan boeren en handwerkslieden uitgekeerde bedrijfs
resultaten in de cooperatieve sector 
lonen en salarissen uitgekeerd door parti.culiere-onderneners 
de sociale zekerheids uitkeringen 
de toelagen genoten op basis van politieke toewijzinqen. 

Hoe de onderlinge verhouding hiervan ligt wordt gelllustreerd 
door de onderstaande gegevens uit Hongarije en Tsjecho-Slowakije 

Hongarije Tsjecho-Slowakije 

1961 1972 1960 1973 

Loon en Sal. 67.l 63.9 69.7 ;,1. 7 
Geldinkomen in 
landbouw 11.1 17.8 
Socia le Ze-
kerheid 12.6 14.0 15.6 18.6 
Rest 9.2 4.3 

Brennen: Conunentaar van F. Paukert op Personal Distributions of In
comes van P. Wiles, in: A. Atkinson (ed.): The Personal 
Distributions of Incomes, Allen & Unwin, London 1976, blz. 
63-64 
Noten gedeeltelijk uit J. Michal: Size Distribution of 
Earnings and Household Incomes in Small Socialist Countries, 
Rev. of Inc. & Wealth, Dec. 1973, blz. 411 

. .-
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TABEL 16 

De verdeling van het per capita geldinkomen van huishoudens in Tsjecho-slo
wakije 

Alle huishoudens 

Ratio 1956 1965 1967 1968 

Semi deciel ratio 7.30 4.52 4. 77 -
Deciel ratio 3.85 3.15 3.15 -
Quartiel ratio 2.03 1.85 1. 85 -
Ratio Top mediaan 2.19 1.90 1.88 -
Ratio mediaan bodem 3.33 2.38 2.38 -

De salaristrekkers 

Ratio 1956 1965 1967 1968 

Semi deciel ratio - 3.18 - -
Deciel ratio - 2.48 2.11 -
Quartiel ratio - 1.43 1.52 1. 49 

Ratio top mediaan - 1. 75 - -
Ratio mediaan bodem " - 1.82 1.66 1.61 

De loontrekkers 

Ratio 1956 1965 1967 1968 

Sem1 deciel ratio - 3.62 2.97 -
Deciel ratio - 2.76 2.36 2.29 

Quartiel ratio - 1. 71 1. 63 1. 53 
I 

Ratio top mediaan - 1.81 1. 78 -
Ratio mediaan bodem - 2.00 1. 67 1.64 

De boeren op collectieve boerderijen 

Ratio 1956 1965 1967 1968 

Semi deciel ratio - 4.15 - -
Deciel ratio - 2.83 2. 72 2.53 

Quartiel ratio - 1. 76 1.65 1.63 
Ratio topmediaan - 1.91 -

I 
-

Ratio mediaan bodem - 2.17 1. 89 1. 85 

I 
Bron: J.J. Michal, 1973, blz. 420 voor semi deciel, deciel ratio's en 

quartiel ratio's 
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TABEL 17 

De persoonlijke inkomensverdelinq in enkele socialistische landen 

Land Jaar Armste Midden Rijkste Top % Inkomen .Gini Coe ff. 
40% 40% 20% (1) p.hfd.in (1) 

$ - 1971 

Polen 1964 23.4 40.6 36.0 13.0 850 0.2615 

Oost-Dld. 1970 26.2 43.l 30.7 - (1548)*) 0.1864 

Hongarije 1969 24.0 42.5 33.5 11.0 1140 o. 2436 

Bulgarije 1962 26.8 40.0 33.0 11.0 530 0.2153 
Tsj.Slow. 1964 27.6 41.4 31.0 9.7 1150 0.1883 

Joegosl. 1968 18.5 40.0 41.5 15.0 529 0.3443 

Data: Voor Polen, Honqarije, Bulqarije, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavie: 
M. Ahluwalia: Income inequality: some dimensions of the problem, in: 
H. Chenery e.a.: Redistribution with growth, Oxford University Press 
1974, ~hapter I, pages 8-9 

Voor Oost-Duitsland: M. Schnitzer: Income distribution, Praeger, New 
York 1974, blz. 160 

(l)M.Bohnert & R.Beltz: Einkonmensverteilung in Entwicklungslandern: 
weltfo~umverlaq( MUnchen 1976, blz. 46-47 

*) In US dollars van 1964. Berekend m.b.v. data F. Harbison e.a.: Quan
titative analyses of modernization and development", pag. 192 e.v. en 
indexcijfers voor het net material product in United Nations Statis
tical Yearbook 1973, Tabel 174 
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TABEL 18 
De persoonlijke inkomensverdeling in Oest en West - een vergelijkend overzicht *) 

Land Jaar Semi deciel ratio Deciel ratio Quart.ratio Top med.rat. Med.bodem r. 
p 05/ P95 PlO I P90 P25 I P75 POS / P so PSO I P95 

Voor Na Voor Na Voor Na Voor Voor 

Engel and 1953 5.7 s.o 3.6 3.3 1.9 1.8 2.5 2.3 

Enge land 1969 5.9 s.o 3.9 3.4 2.1 1. 9 2.5 2.35 

USA 1968 13.3 12.7 7 .o 6.7 2.6 - 3.2 4.2 

Zweden - - 3 - - - - - -
Denemarken - - 6 - - - - - -
Canada - - 12 - - - - - -
I ta lie 1969 11.2 - 5.9 - 2.5 3.3 3.4 

~-------------- ---------· ------------- ~------ ------ ------ ------ -----~------------ i---------------
Hongarije 1967 4.2 4 .o 3.0 3.0 1.8 - 2.1 2.0 

Polen 1967 - - 3.1 - 1.8 - - -
Tsj.Slowakije 1965 4.5 4.3 3.2 3.1 1.8 - - -
Bulgarije 63/65 3.84 - 2.73 - 1.65 - 1.8 2.1 

USSR 1966 6.- 5.7 3.7 3.5 2 .o - - -

Noten: 1) De woorden VOOR en NA slaan op de verdeling VOOR- en NA betaling van inkomstenbelas
ting 

Bron: 

2) Alle data zijn op "huishouden-per capita basis", d.w.z. de huishoudelijke of gezins
inkomsten werden gecorrigeerd naar het aantal consumerende leden daarvan 

3) De Oostelijke data slaan op de "totale persoonlijke inkomens", zeals in de tekst be
sch~even. De Westelijke gegevens op het netto nationale inkomen verminderd met de 
kapit.aalinkomsten (waardoor ook hier het allergrootste deel van de nieuwe investerin
gen wegvalt en de vergelijking met het Oostelijke begrip beter uit de verf komt) 

P.Wiles: Distribution of Income: East and West, North Holland Publishing Cy.,1974, blz. 48 

•> Ook de Westerse data in deze tabel zijn werkelijke percentiel ratio's en geen gecumuleerde 
ratio's 



TABEL .19 

De dispersie van het inkomen v66r belastingaftrek van mannen en vrouwen in Tsjecho-Slowakije en 
Hongarije 

Mannen Vrouwen 
Diverse 

Tsjecho-Slowakije Hongarije Tsjecho-Slowakije Hongarije ratio's 

1949 1959 1970 1962 1949 1959 1970 1962 

Semi dee.ratio - 2.79 2.71 3.23 3.63 2.56 2.52 3.33 

Deciel ratio 3.58 1.93 2.09 2.79 2.43 1.79 1.99 2.36 

Quart. ratio 2.22 1.43 1. 4.4 1.56 1.54 1.37 1.42 1.44 

Ratio top-
mediaan 1.81 1.62 1.65 1.81 1.67 1.51 1.61 1.63 

Ratio mediaan 
bod em - 1. 72 1.64 1. 79 2.17 1. 70 1.57 2.04 

Ratio bodem-
mediaan - 0.56 0.61 0.56 o. 46 0.59 0.64 0.49 

Gemiddelde 1) 3957 1614 2364 1993 2596 1050 1567 1309 

Mediaan 1) 3775 1540 2227 1767 2500 1020 1495 1231 

Bron: J. Michal: Size Distribution of Earnings and Household Incomes in Small Socialist 
Countries; in: Review of Income and Wealth, Dec. 1973, pag. 415 

1) Geldbedragen: Forint (Hongarije) 
Kronen (Tsjecho-Slowakije) 
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FIGUUR 14 

De verdelin van het maandinkomen v66r belastin aftrek voor mannen en vrouwen in Ts'echo-Slowaki'e en 
en Hon e 

Tsjecho-Slowakije Honqariie 
1949 1959 1970 1963 

j ! 50% 

I 
·-·:-~ --

i 40% 

10% 

Bron: J. Michal (1973), pag. 415 
- Op basis van het mediaaninkomen is voor de diverse percentielen m.b.v. de ratio's van Michal 

het overeenkomsti~e salaris berekend 
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c) Conclusies 

Uit de vergelijking van dit materiaal met de weergegeven Wcsterse data mencn 

wij nu de volgende conclusieste mogen trekken: 

1) Het lijkt aannemelijk te veronderstellen, dat heel in het algemeen ge
steld, op gelijk ontwikkelingsniveau en bij min of meer vergelijkbare 
grootte van de volkshuishouding, de voor conswnptie bedoelde inkomens
verdeling over personen in de Oostblok-landen m~~r egalit.air is dan die 
in het Westen. Dit is in overeenstemming met wat men zou verwachten op 
basis van: 

het wel zeer lage gewicht van de (in het Westen ondanks alles nog zeer __... 
belangrijke en sterk geconcentreerde eigendomsinkomen (landrente, hu

ren, interesten) in de socialistische economieenJ 
het voor Westerse begrippen geringe beloningsverschil voor de werk-
prestatie in de diverse beroepen binnen een sector van de economieJ 

de sterke beperking van inkomensspreiding, zowel voor mannen als voor 
vrouwen bij overgang naar het socialisme (Figuurl4, Tsjecho-Slowakije, 

1949 t.o.v. 1959)J 
het sterk afnemende verschil in mediaan inkomen tussen mannen en 
vrouwen bij invoering van het socialismeJ 
de gelijkmatigere en kleinere spreiding van inkomens voor vrouwen dan 
voor mannenJ 
de maar_ zeer beperkte regionale loon- en salarisverschillen welke men 
in de Oostblok-landen tolereertJ 
de uitermate kleine rol welke men aan de factoren leeftijd en ervaring 
bij de vaststelling van lonen en salarissen toekent. 

Hierbij moet men echter tevens in achtnemen, dat dit systematisch naar 
een grotere gelijkheid tenderende complex van oorzaken op zijn minst in 
zijn werking afgeremd wordt door: 

de in onze ogen grote en ook naargelang de nagestreefde plandoeleinden 
in de tijd sterk varierende beloningsverschillen tussen de diverse be
drijfssectorenJ 
de onverwacht sterke loon- en salarisverschillen tussen mannen en 
vrouwen Czie Tabel 19 en Figuur i4))J 

de in Oost-Europa nog opmerkelijk grate concentratie van grate gezin
nen in de onderste inkomenslagen van de bevolking (Tabell3;!2)). 

Waar uit de cijfers onomstotelijk blijkt, dat sommige Westerse landen (zeals 
Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijkl) .met een grotere verde-

1) t.o. v. USSR 

_, 
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men bi:l de beoordeling vnn dit resultaat ons inzJ1ms t:och llOk In 1.1 )11 ovP1 

wegingen betrekken, dat: 

a) deze zich allemaal op een aanmerkelijk hoger ontwikkelingsniveau (per 

capita inkomen, etc.) bevinden dan de socialistische landen; 
b) in verband hiermede ook bet kindertal in de armere gezinnen veel lager 

ligt, waardoor bet per capita verdelingsresultaat gelijker getrokke~ 
wordt; 

c) onze cijfers op zijn best semi-deciel ratio's zijn. Zelfs als deze ir. 

het Westen lager liggen, dan in bet Oostblok, zeggen ze nog niets over 

de relatie van de werkelijke topinkomens tot de inkomsten van clr: r1bsr1-

lute underdogs, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking zoudcn komcn 111 

de ratio's gevormd door bet top- en bet bodempercentiel of milliel. De 

veronderstelling lijkt ons gewettigd, dat ook in de genoemde Westcrse 

staten nog meer (vooral uit eigendom stammende) zeer grate topinkomenR 

voorkomen dan zulks in een socialistiscbe context mogelijk is. 

Alles bijelkaar genomen komt dit erop neer, dat de uiteindelijk uit de bus 

komende voor consumptie bestemde inkomensverdelingen in de rijkere landen 
van de kapitalistiscbe en socialistiscbe wereld, alboewel significant ge

lijker in de laatste, tocb niet z6 ver uiteenlopen, als men op basis van 
de ideologiscbe uitgangspunten zou kunnen aannemen. Voor de armere gebie

den uit beide werelden is bet ecbter onomstotelijk duidelijk, dat daar de 

invoering van bet socialisme met een veel grotere inkomensnivellering ge

paard gaat. Stellig is bet daar zo, dat de persoonlijke inkomens uit grond

rente, interesten, dividend, tantiemes en buur voor bet allergrootste deel 

geliquideerd zijn, waardoor er vanzelfsprekend het allergrootste deel van 

de topinkomens wordt afgeroomd. Daarbij moet dan ecbter worden ingecalcu

leerd, dat onder kapitalistiscbe verboudingen het juist deze topinkomens 
zijn die het overgrootste deel van de besparingen genereren, waaruit daar 
de investeringen plaatsvinden, die in een socialistische volksbuisbouding 

door de staat tot standkomen. Kijkt men naar bet armste deel van de bevol
king, dan blijkt uit recent cijfermateriaal, dat de armste 40% van de be

volking in de Sowjet-Unie en de Oost-Europese volksrepublieken 25% van het 
geproduceerde inkomen geniet. In de ontwikkelde kapitalistische wereld is 
dit percentage omstreeks 16% v66r de correctie welke hierop door belasting

betaling en sociale uitkeringen wordt toegepast. Rekent men deze correctie 
door, dan wordt dit percentage ongeveer 18%, hetgeen inboudt, dat deze 

groep er onder socialistiscbe verboudingen inderdaad significant op voor
uitgaat. 

Met betrekking tot de middencategorie geldt ecbter, zij het in mindere ma
te als voor de kapitalistiscbe landen, dat ook hier het middengroepen zijn 
die na een socialistiscbe macbtsovername als de grate winnaars uit het ver
delingsstrijdperk naar voren treden 1). 

1) Zie vooraan Grafiekenserie 3 en Michal, 1973 
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een stuk gelijker verdeeld wordt dan zelfs in de meest ontwikkeldc kapl t.J

listische landen is ook hier de verwezenlijking van Marx's profetie kennc

lijk nog ver verwijderd. 

2) Evenmin als dat het geval is voor de landen in de kapitalistisch-Westerse 
invloedssfeer kan men ook de Oostblok-landen met betrekking tot de inko
mensverdeling niet over ~~n kam scheren. Het blijkt inuners zonneklaar, dat 
met name de Sowjet-Unie een distributie te zien geeft welke niet alleen 
veel minder egalitair is dan die in alle overige Oostblok-landen, maar 
zelfs bij menig kapitalistisch land als geprononceerd ongelijk afsteekt. 
En bij vergelijking van de overige volksdernocratieen komt even duidelijk 
naar voren, dat Tsjecho-Slowakije en de DOR hun nationale inkomen kenne-
lijk een stuk meer egalitair verdelen dan Polen of Joegoslavie (Tabel 20 ). ..__,. 

Wij menen, dat de volgende overwegingen meehelpen om deze internationale 

communistische verschillen te verklaren: 

er bestaat ook binnen het Oostblok een duidelijke (maar niet volkomen 

sluitende) relatie tussen de mate van inkomensgelijkheid en het bereik
te ontwikkelingspeil. De DOR en Tsjecho-Slowakije bevi.nden zich samen 
met hun relatief gelijke distributie ook op het hoogste per capita in
komenspeil.Joegoslavie vormt op beide variabelen de hekkesluiter. Polen 
ligt echter qua verdeling ongelijker dan men op basis van zijn hoofde
lijk inkomensniveau zou verwachten, terwijl met name Bulgarije een om
gekeerd beeld vertoont; 
bij de geconstateerde verschillen in inkomensnivellering spelen ook de 
grootte en nationale segmentering van de betreffende volkshuishoudingen 
een rol. Hoe groter het land en hoe meer in nationaliteiten of subnati-
onaliteiten geseginenteerd, hoe groter de voorkomende regionale verschil- _,. 
len en - dus ook - hoe groter de inkomensongelijkheid. De Sowjet-Unie 
is in vergelijking met de meeste overige volksdemocratieen niet alleen 
zeer groot, maar ook uitermate heterogeen samengesteld. Alleen Joego-
slavie spreidt op zijn relatief klein gebied een erg grote varieteit 
aan nationale eigenschappen en inkomensniveaus ten toon. En ook daar 
vindt men juist een voor Oostelijke begrippen grote ongelijkheid; 
een derde verklarende factor wordt gevormd door de mate waarin de over
heid met haar planningsmachinerie werkelijk greep op de economie heeft 
en in hoeverre zij werkelijk ernst met de communistische ideologie 
maakt. Daar waar deze greep maar los is (als in de gemcnqcl kapitilliH
tisch-socialistische economie van Joegoslavie of in Polen met zijn noq 
grotendeels op individualistische grondslag functionerende landbouw), 
daar is ook de ongelijkheid relatief groot. Waar men de economie wel 
van staatswegen in de hand heeft, maar de ongelijkheid nodig oordeelt 
ter stimulering van de economische groei - zoals speciaal in de Sowjet
Unie onder Stalin - gaat de tendens ook naar een minder egalitaire ver
deling. Heel extreem komt dit tot uitdrukking in de verdelingsresulta
ten in de Sowjet-Unie onder Stalin en in veel mindere maar toch signi-
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ficante mate ook in bijna alle communistische planeconomieen gedurende 
de zestiger jaren. Hierbij doet zich het merkwaardige feit voor, dat 
Rusland sinds Chroetsjef snel in de richting van meer gelijkheid evolu
eert en de rest van de Oostblok-landen vanaf 1960 een (lichtelijk) te

gengestelde tendens vertonen. 

Tenslotte nog een opmerking over een aspect van de inkomensdistributie, dat 

in onze data niet uit de cijfers naar voren komt, maar met name in de Oost

blok-landen momenteel tot een steeds groter stuk economische problematiek 
uitgroeit. 
Wij doelen op het feit, dat onze gegevens allemaal slaan op de verdeling 
van de inkomens, zoals deze binnen de relatief korte periode van ~~n boek
houdkundig jaar over de verschillende economische subjecten plaatsvinden: 
Wat we niet hebben bekeken zijn de geaccumuleerde levensinkomsten van deze 
subjecten over de gehele periode dat ze dit inkomen trekken. Doet men dit 
toch. dan blijkt al spoedig, dat een hoge inkomensgelijkheid op de korte 
termij1 niet per s~ gelijk hoeft te staan aan een egalitaire distributie in 

de "long run". 
Het blijkt (volgens Michal, 1973, pag. 414 en 425), dat met name in Tsje

cho-Slowakije de lonen van de gekwalificeerde arbeiders en de salarissen 
van de meeste academici nog maar weinig uiteenlopen. Zo op het oog dus een 
z~~r egalitaire verdeling. Neemt men echter in acht, dat de academicus veel 
langer moet studeren v66r hij gaat werken en op dezelfde leeftijd als de 
geschoolde arbeider met pensioen gaat, dan blijkt opeens, dat zijn levens
inkomensten doorgaans een stuk lager liggen dan die van de geschoolde ar
beiders. In het algemeen verdient dus iemand met een lange opleiding eerst 
een heel stuk minder (d.w.z. een studiestipendium) en later maar heel wei
nig meer. Het resultaat van dit alles is, dat het privaateconomisch op lan
ge termijn "loont" geschoold arbeider te warden en het heeft er alle schijn 
van dat het steeds moeilijker wordt de mensen te vinden, die zich de moeite 
willen getroosten om het ook ginds nodige werk op academisch niveau te doen 
en de daarbij behorende verantwoordelijkheid naar behoren te dragen 1). 

Wellicht hangt de gesignaleerde recente tendens naar een iets grotere onge
lijkheid in de volksdemocratieen (met uitzondering van Rusland) met deze 
situatie tesamen. 

1) Hierbij dient overigens ons inziens wel aangetekend te worden, dat een 
functie op "academisch niveau" aan bepaalde personen een hogere bevre
digingsgraad kan schenken en hierdoor toch mensen zal aantrekken. 
Dit heeft dan tevens tot gevolg, dat een dergelijke functie gekozen 
zal worden om zijn inhoudelijke aspecten en veel minder uit financ1-
eel oogpunt. Dit kan het voordeel meebrengen, dat een grotere kans bc
staat, dat de juiste man op de juiste plaats terecht komt en daar zijn 
taak ook naar behoren zal vervullen 
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Hoofdstuk V. 

DE INKOMENSVERDELING ALS CAUSALE FACTOR. 

In dit 6pstel werd op v~lerlei wijzen, synchroon en diachroon, 

impliciet en expliciet, de inkomensverdeling in verband gebracht 

met het verschijnsel economische groei. Wij ·.hebben deze relatie 

in een aantal opeenvolgende groeifasen beschreven en oorzake

lijk beredeneerd. Behalve constatering en verklaring van het 

feit,dat economische groei kennelijk op oorzakelijke manier het 

patroon van de distributie beinvloedt, werd echter niet verder 

op dit verband ingegaan. 

Met name werd tot nu toe geen expliciet antwoord gegeven op de 

kernvraag of bepaalde variaties in de inkomensverdeling ook van 

invloed zijn op de economische groei of breder gesteld op het 

totale ontwikkelingsproces als zodanig. Mocht het antwoord op 

deze vraag ja zijn, dan is het verder belangrijk te weten of dit 

verband over de hele variatiebreedte van ontwikkelingsniveaux 

gelijk of verschillend is en verder wat dan het relatieve gewicht 

van de factor inkomensverdeling is in het samenspel met of via 

andere determinanten, zoals de spaar-en inversteringsquote, het 

heersende consumptiepatroon, de import-en exportpositie, de 

benodigde factor-inputs en de technisch-organisatotische voor-

ui tgang. Men heeft in de literatuur, zowel via de weg van de 

deductief theoretische bespiegeling als langs die van het 

..__, empirisch onderzoek naar het antwoord op deze vragen gezocht. 

Wij geven in het onderstaande eerst een beeld van de (met het 

tot nu toe opgevoerde data-materiaal congruent gemaakte) ortho

dox westerse theoretische bespiegelingen en completeren c.q. 

corrigeren dat vervolgens aan de hand van de ons tot nu toe be

kende empirische en experimentele onderzoeksresultaten. 

A. De Relatie tussen Distributie en Ontwikkeling in de Orthodox 

Westers Ontwikkelingstheorie. 

Volgens de Liberale loon-en prijstheorie zal de groei het 

grootst zijn en de productiefactoren het meest opti~aal be

loond wprden onder volledig vrije marktcondities en een per

fecte concurrentie. 
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Overal waar men tegen dit beginsel zondigt (-bijv. bij over

heidsingrijpen in lonen en prijzen, kunstmatige monopolievorming 

via trusts, holdings, kartels en collectieve machtsontwikkeling 

van de vakbeweging-) gaat dit onherroepelijk ten kosten van een 

"juist gebruik van de produktie-faktoren" en leidt dit derhalve 

tot economische verspilling. 

De inkomensverdeling welke uit deze toestand van "Laissez

Faire" resulteert, is in alle stadia van het moderne ontwikke

li.ngsproces ongelijk. Oat moge in het interval tussen de per 

capita inkomensgrenzen van 150 tot 500 dollar wat duidelijker 

opvallen dan daarv66r of daarna, maar overal, waar men met een 

vrije markteconomie opereert, zit men ook met een scheefgetrokken 

distributiepatroon. 

Nu kan men deze ongelijke verdeling wellicht op morele gron

den fout noemen, maar economisch leidt ze voor de hele maat

schappij tot een hoger nationaal inkomen. En dat zal uiteinde

lijk ook voor alle betrokkenen het voordeligst zijn. Op den duur 

zal immer zelfs de portie van de minst bedeelden z6 toenemen, 

dat ze, zo niet relatief, dan toch in absolute termen, groter 

zal zijn dan onder willekeurig welke andere economische politiek. 

Behalve op de premissen van een perfecte deelbaarheid en 

aanpassing der productiefactoren, van een gelijkblijvende tech

niek en constante reele kosten, is deze theorie ook gebaseerd 

op de veronderstelling van een vraag naar produktiemiddelen, 

consumptiegoederen en diensten, welke volkomen elastisch op 

variaties in het verkregen inkomen reageert. 

In een dynamische maatschappij - ontwikkeling impliceert nu 

eenmaal dynamiek over de hele linie - geldt echter niet een van 

deze ceteris paribus verhoudingen. Met name blijkt de veronder

stelling over de perfecte inkomens-elasticiteit van de vraag 

volkomen onhoudbaar. 

Bij een veranderend inkomen leert de praktijk immers, dat 

n6ch de spaar-en inversteringsneiging, n6ch de samenstelling 

van het consumptie-pakket proportioneel gelijk blijft, 

De zgn. wet van Engel leert ons, hoe al deze grootheden 

plegen te varieren,naargelang men armere bevolkingsgroepen ver

gelijkt met rijkere, achtergebleven gebieden met meer ontwik-
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kelde, of vroegere situaties in hetzelfde land met de tegen

woordige toestand. 

Op basis hiervan heeft men - gespecificeerd naar het bereikte 

ontwikkelingspeil - gesteld, dat sommige patronen van inkomens

verdeling, via hun waarschijnlijke doorwerking op de spaarquote 

importneiging, grootte aard en samenstelling van het consumptie

pakket en de daar weer van afgeleide vraag naar arbeid, grond en 

leiding, de totale ontwikkeling waarschijnlijk meer positief (of 

negatief) zullen beinvloeden dan andere. 

De hierbij gehanteerde redenering volgt ongeveer de volgende 

algemene lijn: 

1. Tijdens de aanlopende modernisatie is het nodig de investerings

quote, die in de pre-industriele maatschappijen rondom de 5% 

(van het nationale inkomen} schommelt, en die doorgaans voldoende 

bleek ter vervanging van de in het betreffende jaar versleten 

produktiemiddelen, drastisch te verhogen. 

De Europese landen verdubbelden voor hun 19-eeuwse "take-off" 

di.t percentage. De tegenwoordige ontwikkelingslanden bereiken 

quota's tussen de 15 a 20 % en waar men het socialistische mo

dernisatie model volgt, komt men zelfs tot cijfers tussen een 

kwart en eenderde van het nationale produkt. 

Wil men onder kapitalistische voorwaarden op een dergelijke 
' 

manier ·1nvesteren, dan dient met ofwel op een rigoureuze manier 

de buikriem aan te halen, of een beroep op het buitenlandse 

kapitaal te doen. Meestal gebeurt beide, met dien verstande, dat 

als regel toch het belangrijkste deel van de te mobiliseren 

gelden in het eigen land worden aangetrokken. 

Kijkt men echter naar de gegevens over degenen,die onder 
deze omstandigheden werkelijk sparen en investeren, dan blijkt 

dit in de praktijk maar een uiterst miniem percentage van de 

totale groep inkomenstrekkers te zijn. 

In feite is het zo, dat de top 1%, die ± 15-18 % van de tota

le koek voor zich opeist, hiervan een deel voor (ook conspicuous} 

consumptie of transfer naar het buitenland gebruikt, maar het 
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overblijvende deel wordt wel degelijk opnieuw geinvesteerd. 

De typische Europese kapitalist uit de 19e eeuw herinvesteer

de op deze manier zo goed als alles, wat hij niet direct voor 

een>overigens naar verhouding sober,leven nodig had. In de op 

dit ogenblijk arme landen zorgen demonstratie-effecten ervoor, 

dat het consumptiepercentage van de daar aanwezige topgroep be

langrijk hoger is.Desondanks blijft toch hij het, waar het 

leeuwedeel van de benodigde investeringsfondsen vandaan moet 

komen. 

Naargelang men vanui t deze top ui t de inkomenspyramide naar 

de lagere groepenafdaalt, blijkt al spoedig, dat de elastici-

teit van het investeringsaanbod niet alleen zeer snel terug

loopt, maar zelfs negatief wordt. Dit is trouwens begrijpelijk, 

als men weet, dat op een per capita inkomensniveau van gemiddeld 

100 dollar niet minder dan 62% van de bevolking onder de armoe

grens van $ 75 en 43% zelfs onder de 50 dollar valt. Ook de direct 

daarboven liggende g+oepen - hebben meestal nog zo veel con

sumptiewensen, dat zij bij verwerving van een hoger inkomen het 

gros van dit.meerdere ongetwijfeld eerder voor consumptieve- dan 

voor investeringsdoeleinden zulleR gebruiken. 

Tegelijkertijd stimuleert de heersende ongelijkheid de 

technische vooruitgang en de werkgelegenheid in de moderne 

sector, omdat alleen door de effectieve vraag uit de rijkere 

strata nieuwe productie-mogelijkheden aan bod komen. 

Het bezwaar, dat meer gelijkheid de vraag naar levensmiddelen 

en dus ook de werkgelegenheid in de landbouw stimuleert, 

wuift men weg met de constatering, dat deze landbouw in pro

ductiviteit meestal ver bij de rest van de economie achter

blijft en de winst aan werkgelegenheid weer teniet gedaan 

wordt door het massaal te verwachten ontslag van allerlei soor

ten bedienden en huispersoneel. 

Ook voor de dreiging van een overproductie- c.q. ondercon

sumptie crisis hoeft men op de lagere gemiddelde welvaarts

niveaux nog geen overmatige vrees te hebben. Dit omdat onder de 

daar heersende · schaarstevoorwaarden de wet van Say, die zelf 

haar eigen vraag schept, meestal nog aardig opgaat .•••••••••• 
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En waar men inderdaad met overschotten zit, zorgt de buiten

landse handel er doorgaans wel voor, dat deze met winst af

gezet worden. 

Het blijkt derhalve, dat bij de - onder normale kapitalis

tische productievoorwaarden verlopende - aanzet naar ont

wikkeling, een scheve inkomensverdeling in de orthodoxe 

ontwikkelingstherorie tot de meest frequente en ook meest 

nadrukkelijk genoemde groeivoorwaarden behoort. 

Slechts daar, waar de overheid zelf alle, of in elk geval 

verreweg de meeste, productiemiddelen in eigen hand houdt, zo

als in de socialistische landen, gaat deze noodzakelijke (maar 

op zichzelf natuurlijk onvoldoende) groeivoorwaarde niet op. 

Als de staat immers van al het geproduceerde tot een derde 

afroomt v66r hij de rest ter verdeling beschikbaar stelt en 

bovendien niet meer hoeft of kan eisen, dan men hiervan nog 

voor productieve doeleinden investeert, is het niet meer nodig, 

dat de topinkomens hiervan een deel voor de volgende produc

tieronde opzij zetten. En tegelijkertijd valt met de liquida

tie van het inkomen uit eigendom de hoofdbron weg, waaruit 

onder kapitalistische omstandigheden de top het overgrote deel 

van zijn inkomen betrekt. 

2. Wordt vervolgens in een vrije ruilverkeershuishouding het 

volksinkomen geleidelijk groter, dan blijkt dat ook de boven

geschetste situatie hoe !anger hoe minder opgaat. 

Er doen zich stokkingen in de afzet naar het buitenland voor. 

Op het platteland leiden ondertussen de invoering van landbouw

machines, de bedrijfsrationalisatie en de technisch-organisato

rische vooruitgang tot een gestaag groeiende uitstoting van ar

beid uit de agrarische sector. De industrie ontwikkelt zich echter 

meestal met behulp van de nieuwste,uit het buitenland geimporteerde 

machines en procede's.De onderlinge concurentie wordt heviger, 

steeds meer kleine zelfstandigen worden uitgeschakeld, de 

bedrijfsomvang groeit, (meer in kapitaal. dan in arbeidsplaatsen) en 

de economie is steeds minder in staat de slachtof fers van 

rationalisatie en concurrentie aan nieuw werk te helpen of de 
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toevloed van ongeschoolde pla~telanders te absorberen. 

Tegelijkertijd investeren de allerrijksten wel, maar consumeren 

ze onvoldoende, tenminste van datgene .. wat de eigen landbouw en 

nijverheid aan te bieden hebben. Er doet zich namelijk de situatie 

voor,waarop Keynes zijn theorie baseerde: als mensen rijker wor

den, zullen ze een steeds groter deel van hun inkomen oppotten 

en niet voor investering of consumptie aanwenden. Met andere 

woorden: de "Wet van Say" gaat niet langer op en er ontstaat een 

steeds grotere "gap in effective demand". 

De meest ef fectieve manier -aldus Keynes- om deze impasse te 

doorbreken en een onderconsumptiecrisis af te wenden (de ver

stopte afzetpomp door te prikken) is - behalve mercantilistische 

bevordering van de afzet naar het buitenland - een overheids

politiek, gericht op herverdeling van de besteedbare inkomens. 

Als de allerrijksten hun geld oppotten, naar het buitenland 

transfereren, voor onproductieve speculatie in grond en huizen ge

bruiken en waar ze het consumptief besteden dit vooral doen aan _\lit 

hetbuitenland geimporteerde luxe, daar wordt het tijd,dat een deel 

van hun inkomen naar de overheid of andere groepen in de maat

schappi j overgeheYeld wordt. 

In het Westen heeft men dit tussen 1930 en 1970 =nerziids met 

redelijk succes gedaan door versterking van de progressie in 

de inkomensbelasting, verzwaring van de heffingen op grond, meu

bilair, bebouwde eigendom en vermogen, het invoeren van hogere 

BTW-tarieven voor luxe artikelen en de afroming van de inkomsten 

uit grondrente, interest, dividenden, tantiemes en huren. 

Anderzijds versterkte men de overheidssector in de economie, 

vergrootte men het spectrum en de belangrijkheid van de collec

tieve voorzieningen, liet men het sociale verzekeringssysteem uit

groeien, ondersteunde men de eisen van de vakbeweging, bevorderde 

men de sociale- en:Aarbeidswetgeving, verbeterde men het krediet~ 

systeem, versterkte men de spaarneiging van de sub-dominante 

bevolkingsgroepen en schiep men het financiele apparaat,om deze 

besparingen naar productieve investering te kanaliseren. Zelfs 

deed men aan bewapening en ontwikkelinshulp om de "gap" mee te 

helpen opvullen. 
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Voor de onderontwikkelde wereld doet zich de vraag voor naar 

welke groepen een inkomens-overheveling tot een zo groot moge

lij ke effectieve vraag, maximale besparingen, optimale factor 

inputs en tenslotte een zo hoog mogelijk groei leidt. 

Het is stellig niet zo, dat grotere inkomensgelijkheid in elk 

geval of in elke willekeurige vorrn autornatisch tot meer sparen, 

investeren, consumeren en daarrnee tot maximale groei of tot 

een optimaal ontwikkelingsresultaat leidt. 

Aan de ene kant kan men volhouden: hoe minder inkomensongelijkheid 

er nodig is om de productiefactoren op hun plaats te krijgen, 

hoe econornisch efficienter dat zal zijn, omdat men op basis van de 

twee Wetten van Gossen mag aannemen, dat het grensnut maximaal 

genivelleerd wordt,als niemand de kans krijgt minder essentiele 

behoeften te bevredigen, terwijl anderen nog over onvoldoende 

middelen beschikken om in hun eerste levensbehoef ten te voor

zien. Aan de andere kant leidt een te grote nadruk op de 

consumptie-behoeften van de laqere inkomensgroepen tot een da-

ling van de investeringsquot.e, daarrneeq:ot het ui tblijven va~ tech
nische vernieuwing en de zo noodzakelijke vergroting van de na

tionale koek. 

Een van de grote ontwikkelingsdilernrna's wordt derhalve: op 

welke manier moeten deze twee desiderata worden gecombineerd om 

tesamen een voor de hele maatschappij zo groot mogelijk totaal

rendement op te leveren? 

Welnu, om de industrialisatie te doen slagen is het noodzake

lijk, dat men kan overgaan tot massa-productie en daartoe is weer 

nodig een grote markt voor deze gestandaardiseerde massa-produc

ten en -diensten. Elke inkomensherverdeling, die deze massa

produktie een grotere kans biedt,via meer investeringen en een 

grotere vraag naar arbeid, schept daarme ipso facto de kans op 

een grotere totale en gelijker gespreide welvaart. 

Overheveling van de top 1% inkomens naar de top 3 of 5% 

geeft, wat dit betreft, niet de oplossing. Deze lieden investeren 

wel , maar hun materiele consumptie is zo exquise, geindivi

dualiseerd en duur, dat massa-productie hiervan onmogelijk is, 

terwijl het additionele huispersoneel, chauffeurs en tuinlieden, 

die ze in dienst nemen, slechts een uitermate laag grensnut 

opleveren en derhalve ook maar een lage beloning krijgen. 
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Empirische bleek echter uit de geschiedenis van het westen en 

recentelijk ook uit de ontwikkelingservaring van een beperkt 

aantal grote ontwikkelingslanden, dat de bovenste 25% inkomens

trekkers, samen met een agressieve exportpolitiek,in eerste aanleg 

gedurende lange tijd de markt krtnnen vormen voor de duurzame ge

bruiksvoorwerpen, waar de massa-industrie het van moet hebben. 

Een economisch klimaat, waarin het aandeel van de 15% sub

dominanten ten koste van de top of desnoods ook van de onderliggende 

strata toeneemt, kan derhalve in deze phase groeibevorderend werken. 

De consumptie van de bedoelde goederen heeft voor deze een hoge 

inkomenselasticiteit, terwijl ze toch nog voldoende sparen om aan 

de investeringsbehoeften te blijven voldoen. 

Landen als Brazilie, Zuid-Afrika, Iran, Nigeria, Zaire kiezen of kozen 
Leen tijdlang deze ontwikkelingsweg. Het verlangen naar economische 

groei en machtspolitieke factoren ten gunste van het top-quintiel 

laat men er kennelijk prevaleren boven de totale nutsvermeerde-

ring, die men van een verdere inkomensnivellering verwachten mag. 

De veronderstelling is kennelijk, dat ook de laagste categori~n 

inkomenstrekkers er op den duur absoluut bij winnen,als de koek 

maar snel genoeg groter wordt. O~k al blijft hun relatieve 

aandeel daarbij voorlopig gelijk,of wordt het tijdelijk zelfs 

kleiner. 

In de ontwikkelingsgeschiedenis van het Westen verlegde men de 

. overheveling successievelijk naar de lagere inkomenscategorieen. Dit 

met dien verstande, dat daar inmiddels ook het tweede en (later 

en in veel geringere mate) het derde quintiel wat meer aan hun 

trekken zijn gekomen. 

Naargelang de totale nationale koek daar groeideJbleek het voor 

steeds grotere groepen uit de bevolking mogelijk om~net als oor

spronkelijk de 15% sub-dominanten deden,de consumptie zodanig te 

laten groeien,dat de oppotneiging van de erboven liggende strata 

geneutraliseerd wordt, echter zonder dat de investeringen daar 

onder lijden. 

Veel empirische gegevens bevestigen de hierontwikkelde stelling. 

Zowel uitde geschiedenis van de ontwikkelingsvoortrekkers.-alsook 

Ufthet reeds beschreven synchrone datamateriaal valt af te leiden, 

dat na een initiele fase van groeiende ongelijkheid een keerpunt 

bereikt wordt, waarna alle belangrijke ontwikkelingsvariabelen 

positief correleren,66k met een gestaag doorzettende nivellering 
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van de inkomens. 
Dit geldt in eerste instantie natuurlijk voor de groei van de 

totaalkoek, maar evenzeer voor zaken als het aandeel van het 

participatie-inkomen, de verlaging van geboorte-en sterfte-

cij fers, de verlenging van de levensduur, de verbetering van de 

medische zorg en het gemiddelde voedingsniveau, de uitwissing 

van het analfabetisme en de ontwikkeling van het onderwijs, de 

vergroting van de mogelijkheden tot intermenselijk'e en massa

conununicatie, de uitbreiding van het vervoer, de verbetering van 

de huisvesting, de sociale zorg, de economisch.e en poli ti eke 

participatie •••.• , kortom een grotere emancipatie van de mens 

ten aanzien van allerlei factoren, die hem voorheen in zijn vrij.;. 

heid en ontplooiingsmogelijkheden beperkten. 

Voorlopige Conclusie:Een successievelijk groter wordende in

komensgelijkheid is van belang,primo,omdat ze op de hogere ont

wikkelingsniveaux steeds meer nodig is om de economie werkelijk 

aan de gang te houd. Alleen via de roemruchte Keynesiaanse af

topping en overheveling blijkt het inuners op de duur mogelijk 

om overproductie en onderconsumptie crisis te voork.omen, het po

tentiele economische surplus daadwerkelijk in productieve 

investeringen om te zetten en de productieve krachten van de sa

menleving op die bedrijfstakken te concentreren, waar hun mar

ginale efficiency het hoogst is.secundo omdat een grotere ge

lijkheid van de verdeling, ongeacht de grootte van de totaal

koek in de consumptiesfeer via de werking van de twee Wetten van 

Gossen, ook een groter totaal aan verkregen nut voor de gemeen

schap als geheel oplevert. 

B. De Relatie Distributie-Ontwikkeling volgens een aantal 

Empirische-Experimentele Onderzoeksresultaten. 

Tot z6 ver dan de kern van de in de Westerse ontwikkelings-lite

ratuur min of meer als gemeengoed aanvaarde speculaties over de 

invloed van de persoonlijke inkomensverdeling op het verschijn
sel "ontwikkeling". 

Deze interpretatie -vooral in haar meer uitgewerkte vorm-lijkt 

intern congruent, in overeenstenuning met de historische en syn

chrone feiten zeals in de vorige hoofdstukken geetaleerd en ge

baseerd op de heersende theorie.Kortom een zo op het oog plausi

bele versie van de mogelijke causale samenhang tussen distribu

tie en ontwikkeling. 
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Voorlopig mogen we er echter niet veel meer in zienjdan een 

speculatief redelijk goed onderbouwde werkhypothese, die - bij de 

tegenwoordige stand van onze kennis - nog in vele opzichten 

werkelijk getoetst en op grond daarvan aanvaard of verworpen 

moet worden. 

Het blijkt immers, dat het EMPIRISCHE en EXPERIMENTELE onder

zoek naar de hier bedoelde relatie nog helemaal in de kinder

schoenen staat. 

William Cline 1ileeft de y,erdienste,. dat hij in 1975 een samen

vattend overzicht gaf van de voornaamste bijdragen,welke in de vak

literatuur tot dat tijdstip over het onderwerp in kwestie zijn 

verschenen. 

Men leert hieruit, dat het betreffende onderzoek grotendeels 

plaats vond in een zeer kleine steekproef van landen, die 

bovendien meestal nog geconcentreerd zijn in Latijns Amerika en Oost 

Azie. De bestudeerde perioden zijn z6 kort,dat men er nauwelijks 

conclusies voor de lange termijn aan kan verbinden. Werkelijke 

"cross-country"analyses zijn er o6k niet bij, dus een globaal 

overzicht van wat er langs de hele ontwikkelingsbaan staat te 

gebeuren,moet men er niet in zoeken. Verder zijn een groot deel van 

deze bijdragen eerder studies,die uitgaande van de nu bestaande 

realiteit,de ontwikkelingsgevolgen van hypothetische ingrepen in 

de inkomens distributie simuleren,dan geverifieerde resultaten 

van een werkelijk gevoerde inkomenspolitiek. 

En tenslotte slaan de meeste onderzochte.relaties meer op de 

beinvloeding van enkele specif ieke deelaspecten van de ontwik

keling ~dan van dat verschijnsel als totaal. 

Alles bij elkaar dus n6ch historisch, n6ch internationaal ver

gelijkend,een stevige en representatieve basis voor betrouwbare 

_en valide,meer alge~ene conclusies. 

We geven hieronder eerst in resumevorm de essentie van het 

verhaal van C.line en pogen vervolgens de mogelijke implicaties 

daarvan voor de juistheid van de,bij wijze van werkhypothese 

gepostuleerde samenhang wat nader te belichten. 

Welnu, het blijkt dan,dat men in de praktijk vooral gekeken 

heeft naar de invloed die werkelijke of gesimuleerde verande

ringen in het verdelingspatroon uitoefenen op de neiging tot 

sparen en investeren, het volume en samenstelling van de consurnptie, 

ll W.R. Cline (1975) blz. 374-376 en 378-384 
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de in dit verband benodigde factor-inputs, de implicaties daar

uit voor de werkgelegenheid en kapitaalverbruik, de import

positie, de bevolkingsfactor en last but not least de groei 

van het volksinkomen. 

1. Welnu, waar het gaat om de spaar- en investeringsquote.con

stateert de grote meer-erheid van de geciteerde auteurs 

dat veranderingen in het persoonlijke distributie-patroon, 

welke in een kapitalistische contekst de grenzen van het poli

tieke realisme niet overschrijden, de bestaande spaarneiging 

ook niet werkelijk zullen beroeren. Wel is er sprake van 

enige invloed, maar deze varieert van land tot land1), en is 

bovendien z6 marginaal, dat men het denkbeeld om de verdeling 

wat dit betreft als instrument-variabele te gebruiken maar 

beter kan laten varen. Deze indruk wordt zo mogelijk nog versterkt 

door de conclusie van D. Chinn2), die m.b.t. Zuid-Korea en 

Taiwan constateerde, dat zelfs zeer radicale inkomensverschui

vingen - op zich zelf genomen - niet in staat blijken, m~~r 

dan marginale wijzigingen in het bestaande spaarpatroon te 

kunnen veroorzaken. 

Cline meent hieruit te mogen concluderen, dat het orthodoxe 

standpunt van de neo-klassieke ontwikkelingseconomen over de 

relatie tussen nivellering en spaarquote op zijn minst met een 

korrel zout genomen kan worden. Deze hebben in elk geval niet 

altijd en overal gelijk, als ze beweren, dat in de contekst 

van de hedendaagse ontwikkelingslanden pogingen tot lnkomens

spreiding de spaar- en investeringsneiging ongunstig zullen 

beinvloeden. 

2. Kijken we vervolgens naar het consumptiepatroon en de im

plicaties, welke dat heeft voor de benodigde factor inputs, 

dan komen ook op dit punt geen spectaculaire veranderingen 

uit de bus als men een andere inkomenspolitiek zou gaan voeren. 

l) In Brazilie en Turkije beinvloedt een progress!eve inkomens
verdeling de spaarquote negatief (Lopes 1972, Sunman 1973); 
In Japan, Taiwan, Zuid~Korea, en Mexico daarentegen positief 
(H. Oshima 1971, D. Chinn 1973, en Reynolds 1974) 

2) D. Chinn, (1973). 
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De cornmunis opinio is dat een progressieve ingreep op de status quo 

van de inkomensdistributie enige invloed heeft op het bestedingspa

troon van armen en rijken. Er zal wat minder vraag komen naar 

persoonlijke (vooral huishoudelijke) diensten en naar de 

duurdere soorten moderne duurzame gebruiksartikelen, en -omdat men 

wat meer en beter gaat eten- een grotere vraag naar levensmiddelen 

ontstaan. Tegelijk verruimen de markt·mogelijkheden voor de tra

ditionele en de goedkopere soorten uit het moderne verbruiks
goederen assortiment. 

Dit alles leidt in het stedelijke milieu tot wat minder werk

gelegenheid voor huispersoneel en in de moderne fabrieksnijverheid, 

tot wat meer in de traditionele bedrijvigheid en op het platte

land in de landbouw. 

Omdat door de vraagverschuiving de globaal gestelde kwaliteits

eisen iets zullen dalen1 stijgt tevens de vraag naar relatief on

geschoolde en daalt die naar de geschoolde arbeid. Veel zoden 

zet dit alles bij elkaar echter niet aan de dijk,want per saldo 

houden de op deze manier veroorzaakte winsten en verliezen elkaar 

vrij aardig in evenwicht. 

Regressieve inbreuken op de status quo leiden tot omgekeerde 

variaties in het consumptie patroon,die echter qua omvang en 

consequenties voor de werkgelegenheid niet veel verschillen van 

het resultaat,dat we zoju}st hebben beschreven 

Dit alles althans volgende uitkomsten van o.a. Morley & Smith 

voor Bazilie, Chinn voor Taiwan en Korea, Ballentine & ··. Soli~o 

voor Pakistan,Sunman voor Turkeije, Ballentine is voor Columbia 

Foxley voor Chili, en Tokman voor Ecuador,Peru en Venzuela. 

Cline zelf komt in zijn simulatiestudie voor Brazilie echter 

tot de slotsom, dat overgang op het Britse patroon van inkomens

verdeling wel invloed zou hebben op de factor inputs en dat 

in positieve zin. 

Een dergelijke nivellering zou voor dat land - nog afgezien 

van andere sociale en politieke voordelen-ook per jaar 6% meer werk

gelegeheid en nog eens 3% kapitaalbesparing opleveren! 

Ofschoon hij in deze richting enige?lichte steun krijgt van 

Figueroa~wijkt de conclusie als zodanig af van hetmeerderheids-, . . 
standpunt, dat nauwelijks enige reeele invloed veronderstelt. 

S .Morley & G. Srnith.(19 7 3) ; D. Chinn ( 19 7 3) ; T. Sunman (19 7 3) J. Ballentine 
&R. Soligo (J.9 74J ;V. Tokman (19 7 3) ; A. Foxley ( 19 7 3) ; A. Figueroa ( 19 72) • 
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3 M.b.t. het kapitaalverbruik trekt de genoemde rij van auteurs 

analoge gevolgtrekkingen als die voor de werkgelegenheid.Zowel 

proq~essie als regressie in de inkomenspolitiek leiden immers 

tot een bestedingspatroon met nogal ambivalente invloed op de 

kapitaalsintensiteit. Wat in sommige (deel)sectoren erop bespaard 

kan worden,moet men in andere weer toevoegen en gemiddeld bezien 

maakt het voor de volkshuishouding kennelijk niet zo veel uit 

voor welk distributiepatroon men uiteindelijk kiest. 

Vooropgesteld tenminste dat de beoogde afwijkingen van de bestaande 

toestand,op dit punt niet al te drastisch z\1llen zijn. 

4 Ook wat de self-reliance t.a.v. het buitenland betreft en dan 

speciaal met het oog op de import en exportpositie van de landen 

in kwestie, mag men volgens de grote meerderheid van de hier 

besproken auteurs van de inkomenspolitiek als mogelijke instru

ment-variabele geen wonderen verwachten. 

5 

Alleen Sunman voor 'Ictrkije en Figueroa voor enkele Latijns

Amerikaanse landen komen tot de slotsom,dat een meer genivelleerde 

inkomensverdeling werkelijk tot minder importen en daardoor tot- een 

verbeterde positie van de betalingsbalans leidt. De hele rest ziet 

ook hier ee'n groot complex van elkaar steeds weer over en weer 

neutraliserende factoren. 

Op basis van de traditionele ontwikkelingseconomie zou men 

moeten voorspellen, dat progressief ingrijpen in de bestaande 

inkomensverdeling in veruit de meeste ontwikkelingslanden tot 

economische stagnatie of zeker een aanmerkelijke vertraging in het 

groeitempo zal leidep. Enige regressie zou daarentegen de spaar

quote opvoeren, industrialisatie stimuleren en daarmee 

automatisch ook de groei bevorderen. 

De empirische data -voorzover aanwezig- spreken echter ten

minste aan een kant duidelijk andere taal: 

W?ar het gaat om de ~o~Plijkheden van een meer orogressieve 

inkomenspolitiek zien we het volgende als waarschijnlijke gevolgen 

geetaleerd: 

Weiskoff berekent voor Porto-Rico dat een totale egalisering 

van de f amilieinkomens per jaar op niet meer dan een enkel procent 

groeiverlies zou komen te staan. 

M.b.t. Brazilie stelt het duo Morley & Smith, dat progressieve 

inkomensvariatie,binnen de grens van het politiek haalbare~in 

dat land nauwelijks enige invloed op de totaie groei van de 

economie zal hebben. 
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Weliswaar expandeert de industriele en moderne dienstensector 

dan wat langzamer, maar dit verlies wordt door een snellere 

groei in de landbouw en de traditionele diensten weer helemaal 

geneutraliseerd. Lopes vreest w~l enig groeiverlies, maar voor

eerst is dit maar zeer gering en ten tweede weegt het niet·op 

tegen de andere voordelen van een gematigde nivelleringspolitiek, 

Cline paste in zijn simulatiemodel de inkomensverdeling van 

Engeland toe op 4 Zuid-Amerikaanse landen. Voor Brazilie en Mexico 

betekende dit per jaar 1% minder groei, voor Argentinie 2/3 % 

en voor Venezuela maakte het zelfs helemaal niets uit. 

Tokman komt tot soortgelijke conclusies voor Ecuador en Pera, 

Foxley in Chili,Chinn bij de door hem vergeleken twee z.o. Azia

tische landen en Bardhan ditto in zijn studie over India voor 

de Plancommissie van dat land. 

Alles bij elkaar suggereren deze qelijklopende uitko~sten op 

zijn minst, dat het arqument groeiverlies door de tegenstanders 

van nivellering toch wel met wat J"'eer voorzichtigheid zou moeten 

worden gehanteerd. 

Bij de beoordeling van deze empirische research-uitkomsten 

moeten we natuurlijk goed de reeds opgesomde beperkingen van het 

gebezigde data-materiaal in het oog houden. 

Dit materiaal is verre van representatief en meer algemene 

conclusies kunnen er dan ook slechts met de grootst mogelijke 

omzichtigheid uit getrokken worden. Dit nog afgezien van enige 

twijfels~die men hier en daar over de toegepaste simulatie

methodiek moge ' hebben. 

Uitgaande van deze reserves menen wij echter voldoende vaste 

grond onder de voeten te hebben,o~ ~ spec~latief theoretisch 

tot stand gekomen voorlpnige conclusie tent~tief als volgt nader 

aan te vullen en waar nodig te mitigeren: 

a) Het lijkt erop, dat de pessimistische gevolgen van inkomens

nivellerende maatregelen,welke de orthodoxe ontwikkelings

economie de beleidsmensen voor ogen houdt,als ze buiten zeer 

nauw getrokken marges met de distributie willen experirnen

teren zeker op de lagere welvaart.sniveaux niet altijd rlegen 

uit te koMen. 

P.K.Bardhan {1973). 
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Dit duidt op de mogelijkheid, dat men in de contekst ge

geven door de ontwikkelingsstroom volgens kapitalistisch model 

~ennelijk ongestraft - d.w.z. zonder dit proces in zijn 

wezenlijke dynamiek aan te tasten - naar beide kanten binnen 

een bredere marge met de inkomensverdeling kan experimenteren, 

dan men oorspronkelijk voor mogelijk hield. 

De opgesomde studies sugqereren dit op zijn rninst voor de 

tegenwoordige tijd, binnen een bepaalde variatie breedte 

van per capita inkomen, in bepaalde regio's van de werela 

of een aantal specifiek te benoernen landen. 

Het zal voor het toekomstige onderzoek beslist de moeite 

waard zijn de betrouwbaarheid van deze uitkomsten nader te 

toetsen en verder na te gaan of generalisatie naar andere 

ontwikkelingsniveaux c.q. tijden;regio's of landen tot 

de reeele mogelijkheden behoort. 

b) Men doet er goed aan zich voorlopig geen ~l te overdreven 

voorstelling te maken van de groei-bevorderende of groei

remmende capaciteit van een als politiek instrument te 

hanteren variabele "inkomensverdeling". Zeer zeker als 

men binnen de variatiemogelijkheden blijft,die een realis

tische politiek binnen de grenzen van het kapitalistische 

systeem te bieden heeft. 

Dit is trouwens ook we!_~9~isch en begrijpelijk. De inkomens

verdeling :i 8 immers sle".:!htc;-(f~n van de vele en gevarieerde 
aspecten van het veel ruimere verschijnsel "ontwikkeling". 

Haar specifieke vorm wordt - zeals in het vorige hoofdstuk 

uiteengezet - bepaald en tot stand gebracht in en door 

de dymamische op elkaar inwerking van deze factoren. Men 

kan zich derhalve wel voorstellen, dat de gecombineerde 

causale actie van al deze elementen op het patroon van de 

distributie groter zal zijn
1
dan omgekeerd de invloed 

van de inkomensverdeling op de totaal ontwikkeling. Wellicht 

bestaat er een directer plaats,-tijd-en phase-gebonden ver

band met een beperkt aantal,specifieke deel-variabelen binnen 
dit complex, maar op het gehe~l ervan lijkt de potentiele 

invloed ervan inderdaad gering. 

Daar komt trouwens nog bij, dat - het verdelingspatroon 

niet alleen en uitsluitend bepaald wordt door factoren, die 

men zonder meer als ontwikkelingscomponenten mag beschouwen, 
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Men denken in dit verband slechts aan zaken, 

zoals met name de aanwezigheid van een vreemde settler bevoling, 

het voorkomen van grote hoeveelheden waardevolle,natuurlijke 

hulpbronnen of drastische politie ingrepen in de heersende pro

duktieverhoudingen. 

Deze elementen oefenen natuurlijk 66k invloed.uit op de rest van het 
ontwikkelingscomplex of elementen daarvan. Of ze dat echter 

allemaal en/of vooral via de inkomensverdeling zullen doen, is 

op zijn best zeer twijfelachtig. 

C.Gezien het feit,dat de invloed van de ontwikkeling op de in-

komensverdeling nogal varieert naar gelang het groeistadium 

waarin men verkeert, de tijd en het politieke systeem waar

binnen men dit moet plaatsen, ligt de veronderstelling voor de 

hand, dat de waarschijnlijk veel beperktere omgekeerde werking 

66k naar gelang de variaties in deze randvoorwaarden verschil

lend zal uitpakken. 

Dit zou o.m. impliceren, dat men binnen deze beperkte marge 

van mogelijkheden nog een relatief grote invloed zou mogen ver

wachten tussen de gemiddelde inkomensniveaux van 100 en 1000 

dollar per hoofd. Voor het keerpunt van $ 350 zou deze invloed 

dan waarschijnlijk negatief en daarna licht ontwikkelingssti

mulerend kunnen zijn. 

Op verdere nivellering gerichte veranderingen in het inko

menspatroon leveren in deze redenering boven het $ 1000 vlak 

nog maar in afnemende mate marginaal ontwikkelingsnut op en 

zullen bij overdadige dd.sering met grote waarschijnlijkheid in 

de negatieve zone terecht komen. 
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HOOFDSTUK VI 

ENKELE MOGELIJKHEDEN TOT INGRIJPEN EN OMBUIGEN VAN BESTAANDE 

INKOMENSVERDELINGEN 

~men in de inkomensverdeling wil ingrijpen, doet men er goed 

aan zich eerst te realiseren hoe deze laatste tot stand komt. De 

veronderstelling ligt immers voor de hand,dat men door ombuiging 
I' " van de oorzaken ook het resultaat in de gewenste richting kan 

beinvloeden. 

Welnu, de primaire inkomensverdeling is in feite niets anders dan 

de beloning van de economische subjecten voor hun deelname aan het 

produktieproces. Voor geleverde arbeid krijgt men loon, salaris, 

honoraria, gage of soldij. Voor het beschikbaar stellen van land 

verwerft men grondrente. 

De inschakeling van kapitaal levert interest en dividenden q> 

en ondernemers-activiteiten worden,naar gelang hun relatieve succes 

met winst of verlies beloond. 

Dit komt er dus op neer, dat men op de markt.prijzen uitbetaald 
krijgt voor het ter beschikking stellen of manipuleren van produk

tiemiddelen. 

Is de verdeling van deze produktiemiddelen onder de bevolking 

ongelijk, dan is het 16gisch, dat ook de resulterende inkomensver

deling ongelijk zal uitkomen. 

Waar in een doorsnee. kapitalistische maatschappij het gros van 

.__,, de mensen via lonen en salarissen een inkomen uit arbeid verwerft ~ 

blijkt dat de inkomsten van de hogere lagen( - naargelang men de 

top nadert steeds m~~r -)-uit interesten, renten, tantiemes en 

winsten bestaan. Het is deze top,.welke de produktiefaktoren kapi

taal en grond bezit, deze met de arbeid combineert, als ondernemers 

de produktie organiseert en als beloning daarvoor een belangrijk

stuk van de nationale koek opeist. 

Het ligt derhalve voor de hand, dat men bij het streven naar 

een gelijkere inkomensdistributie meteen denkt aan een meer ge

spreide bezit van de produktiefactoren, grond, kapitaal en onder

nemersschap. 

M.b.t. de grond hoort men in dit kader vaak een roep om land

hervorming. T.a.v. het kapitaal gaat het meestal om vergroting van 

de spaarcapaciteit van de midden- en lagere klassen en bij het 



281 

ondernernersch~p kornen de geuite wensen vaak neer op nationali

satie, collectivering en bureaucratisatie van de managersfunctie. 

Maar hierrnee zijn we er nog niet. Naargelang de ontwikkeling 

voortschrijdt blijkt uit de evolutie van de functionele inkornens

verdeling dat een steeds kleiner gedeelte van de totaalkoek on

der de "arbeidsloze '1nkomens van kapitalisten, grondbezitters 

en ondernerners gaat vallen. 

En het steeds rnaar groeiende arbeidsdeel wordt intern ook op 

geen stukken na gelijk over het grote leger van gegadigden ge

distribueerd. 

Dit leidt vanzelf tot de vraag pf het ook bfnnen deze groep 

rnogelijk is de toegang tot de beter gehonoreerde soorten arbeid 

te vergernakkelijken. 

Wij gaan .in het navolgende op elk van deze deel-problemen wat 

nader in. 

Naast en volgend op de prirnaire inkomensverdeling (die in dit 

boek voornarnelijk aan de orde kwarn) bestaat er echter ook nog een 

secundaire-distributie van de persoonlijke inkomens. 

Hieronder verstaat men de herverdeling,welke het resultaat is 

enerzijds van het inkortingsproces,dat door of vanwege de over

heid ,bij wijze van belastingheffing of inning van sociale ver

zekeringsprernies,op de oorspronkelijke inkomens wordt toegepast 

en anderzijds de toebedeling van de zo verkregen fondsen over de 

diverse categoriein burgers via de collectieve voorzieningen, 

_,. het sociale verzekeringssysteem en allerlei,op specifieke groepen 

gerichte subsidies of toelagen. 

Wij proberen in dit hoofdstuk een soort bloernlezing te geven 

van de o.i. rneest op de voorgrond tredende van de grote massa 

in de vakliteratuur tegengekornen ornbuigmogelijkheden in de rich

ting van een grotere of voortgezette nivellering. 

Oat we daarbij meer aandacht besteden aan de rnogelijkheden t.a.v. 

de prirnaire,dan m.b.t. de secundaire inkomensstroom hoeft, gezien 

de hele opzet van dit boek, niet te verwonderen. 

De data en de literatuur, die wij in het voorgaande behandeld 

hebben slaan voor verreweg het allergrootste deel op inkomens 

distributies v66r belastingheff ing en redistributie vanwege de 

overheid. 
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Het ligt derhalve min.of meer voor de hand, dat we ook in dit 

Hoofdstuk onze aandacht vooral op deze - hoofdzakelijk door 

economische data en instrumenten - bepaalde verdelingsstroom 

bepalen. 

A. Ingrijpen via de factor grond: Agrarische hervormingspolitiek 

Gezien het feit, dat in de ontwikkelingslanden, waar de grote 

meerderheid van de wereldbevolking leeft, de armen vooral in de rurale 

gebieden onder de kleine boeren en landarbeiders gezocht moeten wor

den, verwacht een aantal schrijvers voor het bereiken van een grotere 

inkomensnivellering vooral heil van een ombuiging van de agrarische 

politiek. 

Men doelt daarbij in de allereerste plaats op een drastische 

herverdeling van de beschikbare landbouwgronden. 

De redenering die men volgt luidt in grote trekken zo: 

Op het grotendeels agrarische platteland in de derde wereld 

is er gewone-uitvoerende boerenarbeid in overvloed. Voor ander 

werk is deze arbeid "ongeschoold" en voor het beetje werkgelegen

heid1 dat de andere productiesectoren bieden,komt hij niet of nau

welijks in aanmerking. 

Door het lage technisch-organisatorische kennis-en kunde·niveau 

van deze boeren-massa is het zelfs in de agrarische sector z6, 

dat bij modernisering van de bedrijfsvoering uitstoting op grote 

schaal te verwachten valt. 

De toevoeging van "kapitaal" aan het productieproces in de 

vorm van werktuigen, kunstmest, pesticieden en infra-structurele 

inputs is op de lagere ontwikkelingsniveaux voorlopig beperkt 

van omvang en betekenis en de ondernemersfunctie is meestal zoda

nig nauw met grond- en kapitaalbezit verweven, dat deze(- precies 

als hier in de tijd van de klassieke economen -}nauwelijks als 

zelfstandige productiefactor tot zijn recht ~omt. 

De conclusie is,dat onder dit soort produktie-verhoudingen de 

"grond" als de w~rkelijk schaarse - en dus strategisch belangrijke -

produ~tiefactor moet worden beschouwd. Verder,dat grondbezit 

derhalve yan doorslaggevend gewicht is ender de factoren, die 

tesamen iP~an~R pri~aire inkomen bepalen. 

Gezien het empirische feit, dat in (niet-socialistische} ontwik-
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kelingslanden het grondbezit meestal z~~r ongelijk verdeeld is, acht 

men deze toestand in hoofdzaak schuldig aan de heersende inkomens

ongelijkheid en dringt men met grote klem aan op een "eerlijker", 

c.q. meer gelijke Ferdeling van de agrarische grond. 

Aan de productiviteit van de landbouw en veeteelt hoeft dit in de 

meeste van deze gebieden geen afbreuk te doen. Een hele serie em

pirische onderzoekingen heeft immers op overtuigende manier aange

toond, dat grote en kleine boeren op het nog semi,-traditionele 

platteland van veel ontwikkelingslanden qua productiviteit nagenoeg 

even goed of slecht functioneren. De schaal, waarop men de produc

tie bedrijft is als regel niet of nauwelijks van invloed op de be

haalde opbrengst. 

Wat de grotere bedrijven aan schaalvoordelen en eventuele moderne

re techniek en organisatie aan productiviteit per man-uur op de 

traditioneel opererende keuterboeren v66rhebben, halen deze laatsten 

met hun meer zorgzame en arbeidintensieve inspann~ng weer gemakkelijk 

via een hogere opbrengst per hectare,in. 

Waar de grondheren hun land door pachtboertjes en share-croppers 

laten bewerken hoef t bij overdracht van de grond natuurlijk helemaal 

niet voor technisch-organisatorische teruggang gevreest te worden. 

Hoogstens voor iets minder werkanimo.als de dwang van afdrachten aan 

de landheer minder wordt. 

De grootst mogelijke inkomensnivellering komt er bij een derge

lijke "herverdeling" van de agrarische grond natuurlijk tot stand 

als men het land van de grotere grondbezitters,boven het nog toe

gestane maximum,zonder enige schadeloosstelling onteigent en gratis 

ender de landarbeiders en keuterboeren verdeelt. 

Omdat iets dergelijks meestal op economische,politieke en ethische 

motieven,voor onmogelijk c.q. onwenselijk wordt gehouden, is er als 

regel wel sprake van compensatie voor de onteigenden. De overheid 

wentelt deze vervolgens (geheel of gedeeltelijk) op de nieuwe grond

bezi tters af. Deze laatsten worden op deze manier met een,in hun 

ogen>,kolossale schuld opgezadeld. Dit alles kan echter op de wat 

langere duur tot het gewenste resultaat leiden, mits de omstandig

heden waaronder de nieuwbakken landeigenaars moeten produceren 

en schuld aflossen voor deze mensen reeel draaglijk zijn. 

De harde praktijk heeft echter in de overgrote meerderheid van de 

tot nu toe ondernomen "landherverdelingen sec" geleerd, dat dit 
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meestal op een mislukking uitdraait. De verschulding neemt niet 

af,maar toe en neemt uiteindelijk z6'n omvang aan, dat de meeste 
/ 

kleine boeren toch weer gedwongen worden hun nieuw verworven grond 

aan de rijkeren over te doen. Doorgaans gebeurt dit door verkoop of 

onteigening bij failissement, maar vaak ziet men ook~dat de keuter

boeren hun lapje grond als een soort "mini-landheren" aan hun grote

re collegae gaan verpachten. 

Veel zoden zet de landherverdeling voor het gros va.n de armeren dus 

niet aan de dijk. Het uiteindelijk bereikte resultaat komt er als 

regel op neer, dat de positie van de voorrnalige groot-grondbezittersr 

na verloop van enige jaren,ingenomen wordt door een nieuwe klasse 

van midde lgrote boeren, het zg. ·11koelakkendom ~· 

M.b.t. de inkomensdistributie is er dus w~l sprake van een ver

schuiving naar meer gelijkheid, maar deze vindt op de wat langere 

duur alleen maar van de top naar de sub-top en de h6gere middenlaag 

plaats. 

Het is daarom nodig - als men de herverdeling tenminste ernstig 

opvat en daarvan werkelijk srgnificacflt~ gevolgen voor de inkomensver

deling verwacht - dat deze wordt omgezet in,of gecompleteerd tot, 

een veel bredere en dieper ingrijpende "aqrarische hervorminq". 

Dit betekent, dat men de redistributie van de grond inbouwt in een 

uitgebreid en coherent in elkaar grijpende geheel van maatregels, 

voorzieningen~~?- or-ganisatorische kader·s
1 

compleet met de nol!ige 

veiigheidskleppen en garanties. 

Meer in concreto betekent dit o.a. het verschaffen van waterdichte 

zekerheid dat de pas verworven grond ook op langere termijn onver

vreemdbaar in het bezit van de kleine eigenaars blijft, de creatie 

van crediet- en schuldaflossingsfaciliteiten, verbetering van de 
mogelijkheden om zaai-en pootgoed,kunstmest eQ landbouwwerktuigen1:-e 

~het scheppen van kaders voor gezamelijke (cooperatieve of collec-J!rijgen 

tieve} actie en het leggen van een nieuwe of het verschaffen van 

toegang tot de bestaande economische-, politieke- en sociale 

infra-structuur. 

Waar men voorzieningen ter bevordering van de agrarische sector in 

het algemeen neemt - zoals b.v. de roemruchte "groene revolutie";

zouden deze vooral en met nadruk 66k in de richting van de nie.uwe 

kleine grondeigenaars gekanaliseerd moeten worden. 
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Voor hoe dit alles precies in de praktijk moet worden gereali

seerd bestaat geen van plaats en tijd onafhankelijke organisatie 

blauwdruk. 

Naargelang de landaard van de bevolking,de ontwikkelingstrap 

waarop men zich al bevindt en het heersende politiek-economische 

systeem.kan deze varieren van landherverdeling binnen een inci

denteel en geografisch beperkt community-development project, via 

een programma van integrale plattelandsontwikkeling en de Russische 

kolchozen en sovchozen tot de zowat alles omvattende agrarische 
commune naar Chineesch voorbeeld. 

Wil men m~~r bereiken dan een kort strovnur van activiteiten en 

resultaten, dan leert de praktijk,dat men er niet komt met inci

dentele ,partieel gerichte, kort lopende,of geografisch beperkte 

ingrepen of projecten. 

Werkelijk succes op de langere termijn was er tot nu toe all~~n 

daar,waar men er in slaagde de hele plattelandssamenleving compleet 

en integraal van aanzien te doen veranderen. 

Of dat echter in verreweg de meeste ontwikkelingslanden1onder 

de gegeven de facto omstandigheden organisatorisch, economisch en 

vooral machtspolitiek haalbaar is.,moet sterk betwijfeld worden. 

Men doet er derhalve goed aan zich voor de levende praktijk van 

dit alles geen overdreven voorstellinaen te waken. 

N.B. Wij hebben ons bij onze bespreking van de"instrument

variabele grond"tot de situatie in de ontwikkelings

landen beperkt;omdat het gedeelte van het nationale 

inkomen, dat in de rijke landen als grondrente te ver

delen valt,da~r over het algemeen tot minder van 5% 
van het totaal ineengeschrompeld is.{Zie tabeJ: 20, 
blz. 300 ) . 
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B. Ingrijpen via de produktiefactor kapitaal 

Waar men in de literatuur via de kapitaalhefboom de inkomens

verdelirtg gelijker denkt te kunnen maken, 'heeft men het meestal 

over ~~n van de volgende procedures: 

- Verhoging van de spaarquote en daarmee vergroting van het kapi

taalbezi t onder de armere bevolkingsklassen; 

- Aantasting van het natuurlijke rendement volgens de grensproduc

ti vi tei t, van het kapitaal door kunstmatige bevriezing, c.q. ver

laging van de interest; 

- Relatieve vergroting van de kapitaalvoorraad t.a.v. de andere 

productiefactoren, o.a. via verhoging van de investeringsquote, 

stimulering van de kapitaal import, renuning van de kapitaalex

port en bevordering van "arbeidsverbruikende" en dus "op kapi

taal sparende" technologie innovatie; 

- Onteigening van de productiemiddelen, waarbij het in een onder

ontwikkelde samenleving vooral om de productiefactor grond, maar 

op de hogere welvaartsniveaux steeds m~~r om het grote kapitaal 

bezit gaat. 

1) De auteur die zich in de ons bekende vakliteratuur het meest 

spectaculair met de eerste methode heef t bezig gehouden is 

Nicholas Kaldor. 

zoals weerspiegeld in de samenvattingen van deze "inkomensver

delingstheorie" gegeven door met name Pen en Bronfenbrenner 

baseert Kaldor zijn hele redenering op de Keynesiaanse gelijk

stelling van sparen en investeren {S=I). De spaarders vormen 

echter geen homogene groep maar vallen, ruwweg geschets, uiteen 

in loontrekkers met een arbeidsinkomen en "kapitalisten" met 

een interest-, dividend-, rente- of winstinkomen. Beide groepen 

worden gekenmerkt door een zeer verschillende spaarneiging 

{propensity to save), want de kapitalisten sparen en investeren 

door de bank genomen natuurlijk v~~l meer dan de arbeiders. 

In de algemene propensity to save {S), die het gewogen gemiddelde 

vormt van de twee partiele spaarneigingen van werknemers {Sw) 

en kapitalisten {Sk) geeft de laatste dan ook veruit de doorslag. 

In de meest simpele versie van Kaldor's bijdrage aan het verde-

N. Kaldor (1955) 
Kort en bondig samengevat in J. Pen (1971) blz. 186-190 en 
M. Bronfenbrenner (1971) blz. 416-419. 
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lingsdebat neemt deze zowel het nationale inkomen (Y) en ook de 

totale besparingen of investeringen van een volkshuishouding in 

een bepaald jaar (I en S) gewoon als vaststaande grootheden aan. 

En als het konijn uit de befaamde hoed van de goochelaar tovert 

hij vervolgens uit de fractie, gevormd door de investeringen in 

het nationale inkomen (~) en de twee partiele spaarpropensites 

(Sw en Sk) de inkomensdistributie tussen arbeiders en kapitalis

ten te voorschijn. 

Deze true lukt altijd, want blijkbaar staan de beide gewichten 

( l) en (1-jij van respectievelijk Sw en Sk, die tesamen, als ge

wogen gemiddelde, de algemene ''propensity to save or to invest" 

vormen, gelijk aan de aandelen in het nationale inkomen van de 

zojuist genoemde groepen. 

De waarde· .van A. kan men als volgt afleiden: 

s = .l Sw + (1-A.) Sk 

I Sk - I 
Omdat s = Y' volgt hieruit dat y = .I\. 

Sk - Sw 

In deze formule vormt: 

i\ = het arbeidsdeel of het gewicht toegekend aan Sw; 

(1-).) = het kapitalistendeel of het gewicht toegekend aan Sk; 

Sk = de (marginale of gemiddelde) spaarneiging van de kapitalis-

ten {of in een socialistische volkshuishouding van de staat); 

Sw =de (marginale of gemiddelde)spaarneiging van de arbeiders; 

I = de investeringen 

Y = het nationale inkomen. 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: 

Stel dat de totale investeringsquote 20% van het nationale inko
men is. Als deze tot stand komt omdat de kapitalisten 30% en de 

arbeiders 10% van hun inkomen sparen dan komt dit automatisch 

neer op een fifty-fifty verdeling van de nationale koek over de 

twee groepen. 
In deze Kaldoriaanse wereld doet zich nu het merkwaardige feit 

voor, dat de arbeiders, door m~~r te gaan sparen, hun inkomensaan

deel op vrijwel ongelimiteerde manier kunnen verhogen. Als ze b.v. 

5% van hun inkomen voor investeringen opzij zetten krijgen zij 

40% van de nationale productie, bij 10% is dit de helft en bij 20% 

kunnen zij zelf s aanspraak maken op alles wat er is en staan - in 

de woorden van Pen - de kapitalisten voor gek. 
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Omgekeerd geldt echter voor deze laatsten, hoe meer ze consumeren, 

hoe groter hun deel wordt. Zij kunnen op deze manier, zonder zich 

ook maar enige moeite te getroosten, als een leisure class in opti

ma forma rustig hun aandeel tot 100% opvoeren. 

Martin Bronfenbrenner verwijst in dit verband zeer terecht t.a.v. 

de arbeiders naar de bijbelse parabel over het kru~kje van de wedu

we en voor de kapitalisten naar Mandeville's Bijenfabel waar, zoals 

bekend, "private vices make public benefits!" 

In een tweede, zo op het oog wat opgepoetste editie van Kaldor•s 

theorie heeft men, onder kennelijke aanleuning tegen het roemruch-

te theorema van Harrod en Domar over een naar plaats en tijd zo 

goed als constante groeivoet en kapitaalcoefficient, de gegeven 
I breuk y vervangen door een evenzeer gegeven percentage economische 

groei l). Deze groeivoet kan men vervolgens herleiden tot het quo

tient van de spaarneiging en de kapitaalcoefficient (~ ~ ) 

Omdat we deze laatste 66k kennen volgt de spaarneiging vanzelf 

uit de groeiquote en kan - volgens Pen - het spel weer van voren af 

aan beginnen. Heeft men immers de groeivoet, de kapitaal-coefficient 

en de beide partiele "propensities to save", dan weten we ook nu 

weer z~~r precies waar we met het verdelingsproces tussen kapita

listen en arbeiders aan toe zijn. 
Vanzelfsprekend moeten we dan - net als Kaldor zelf - voor het ge-

mak uitgaan van een hele serie magische constanten, die het econo

mische !even zouden beheersen. Hij v66ronderstelt o.a. een automa

tische gelijkstelling van de spaar- en investeringsquote, een con

stante "capital-output rate", een op eenzelfde peil bli;}vende 

als het ware "natuurlijke 9X'Oeivoet" voor het nationale product 

(veroorzaakt door een even natuurlijke groei van de beroepsbevol

king en de technologische capaciteit) en de veronderstelling, dat 

de investeringen vooral door vuistregels van de ondernemers, dus 

onafhankelijk van de inkomensverdeling en de monetaire en f iscale 

politiek van de overheid, bepaald worden. 

Onder deze (nogal onrealistische) 1voorwaarden varieert, volgens hem, 

het kapitaal-deel (of onder socialistische productieverhoudingen 

het onverdeelde overheidsaandeel) evenredig met de groeigraad, met 

de kapitaal-coefficient en de spaar-ratio van de arbeiders. Het 

varieert in omgekeerde zin,met de spaarvoet van de kapitalisten 

1) Zie M. Bronfenbrenner (1971), blz. 416-419 voor een ge-
detailleerde uitwerking van deze formules. 

' 
" \ 
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(of, onder het socialisme, van de staat). 
vanzelf sprekend rezen er - ongeacht de aanvankelijk bijna verbluf

fende populariteit van deze theorie - na verloop van tijd de nodi

ge twijfels over en bezwaren tegen het Kaldoriaanse beeld van de 

inkomensverde&ing. 

- Om te beginnen merkte men al vroeg op, dat de vele constanten, 

die Kaldor als vaststaande uitgangspunten voor zijn leer aanneemt, 

in het werkelijke leven helemaal niet voorkomen (de gelijk-

stelling van sparen en investeren gaat niet altijd op, een natuur

lijke groeivoet bestaat niet, de marginale kapitaal-coefficient 

blijft niet gelijk en de vooronderstelde hausse-economie en volledige 

werkgelegenehid zijn geen permanent aanwezige zaken) • 

- Vervolgens kwam met name Reder met empirische data op de proppen, 

waarmee hij onweerlegbaar aantoonde, dat in de praktijk verschil

lende"class-propensities to save" niet tot variaties in de inkomens

distributie plegen te leiden. 

Bronfenbrenner stelt de hele theorie als een tautologie voor, 

waarin men effecten met oorzaken verwart. 

En tenslotte concludeert Pen, dat Kaldor's algebra misschien 

wel correct is, maar dat zijn hele onderliggende redening, en 

daarom ook zijn uitkomsten, helemaal fout zijn. Als immers de 

kapitalisten ~ de arbeiders alle twee m~~r gaan sparen, stijgt 

ipso facto 66k de totale spaar- en investeringsquote. De factor 
I y in de formule moet dan ook omhoog gaan en Kaldor 1 s hele 

redenering valt als een kaartenhuis in elkaar. 

De verschillende "propensities" kunnen niet werkelijk verande

ren, zonder ook de ~ aan te tasten. En hier nu zit, als het erop 

aankomt Kaldor's redeneerfout. 

Een en ander betekent natuurlijk niet, dat popularisatie van de 

spaar- en investeringszin d6s helemaal niet tot een meer genivel

leerde inkomensverdeling zou k6nnen bijdragen • 

.De overgang van het familiebedrijf op de N.V. en het ontstaan 

M.W. Reder (1968) 
M. Bronfenbrenner (1971} 
J . Pen ( 19 7 1 } 
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een kapitaalmarkt bracht het aandelen-en obligatiebezit ook binnen 

het bereik van anderen 1 dan de allerhoogste topinkomenstrekkers. 

Met het stijgen van de algemene welvaart ontstond zo,met name 

bij de sub-top en de hogere middenklasse 1 een steeds sterkere nei

ging tot effecten-aankoop. 

In Amerika sprak men in dit verband in de twintiger jaren zelfs 

al optimistisch van het ontstaan van een "sociaal" kaeitalisme. 

Kijkt men echter naar de feiten 1 dan blijkt1dat gedurende de 

laatste halve eeuw,empirisch in elk geval1 niet erg veel m~~r van 

deze tendentie is terecht gekomen. 

Het effectenbezit heeft zich inderdaad wat meer over het boven

ste deciel verspreid, er zijn zelfs heel wat mensen uit het tweede 

deciel die z6 sparen (alhoewel v~~l minder dan daarboven), 

maar wat er uit de vier quintielen daaronder aan de spaarquote 

direct en persoonlijk (dus niet via de institutionele beleggers) 

wordt bijgedragen,is in de meeste kapitalistische landen nog , ,, 
steeds beperkt tot een zeer klein aandeel. 

Ook dit is echter geen afdoende bewijs, dat onder kapitalistische 

productieverhoudingen een verdere popularisatie van het kapitaal 

bezit volstrekt onmogelijk zou moeten zijn .••.•••••• 

In brede kring kijkt men wat dit betreft speciaal met enige 

hoop naar de perspectieven
1
welke de momenteel zo sterk geprppa

geerde winstdeling voor de medewerkers van bedrijven bieden. Zet 

men deze,voor de factor arbeid gereserveerde winst inderdaad 

voor een belangrijk deel in aandelenbezit 6m, dan zou het wel eens 

kunnen zijn, dat de hierboven gesignaleerde stagnerende tendens 

naar een meer gespreid kapitaalbezit,na vele jaren,eindelijk weer 

eens goed op gang komt~·•····· 
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2. Simon Kuznetz constateert in zijn artikel uit 1959 1 ) over de 

functionele inkomensverdeling dat in de meeste kapitalistische lan

den in de perioden van en direct volgend op de beide wereldoorlogen 

de arbeidsloze inkomens (waaronder 66k het interestdeel) behoorlijk 

omlaag zijn gegaan. De daarmee gepaard gaande verhoging van het 

participatie-aandeel leidde impliciet 66k tot een meer gelijke 

persoonlijke distributie. 

Wat er gebeurde, kan men volgens hem in hoofdzaak herleiden tot 

de volgende, empirische kennelijk zeer effectief gebleken, maatre

gels en activiteiten: 

- Tijdens de oorlogsperioden drukte de overheid de rentestand, om 
zelf goedkoop haar krijgsverrichtingen te kunnen financieren. 
Deze politiek van kunstmatig laag gehouden lange termijnrente 
zorgde ervoor, dat het interestdeel uit het nationale inkomen 
minder snel steeg, dan de andere componenten daarvan; 

Vanaf 1920 werd zo goed als overal, waar socialistische partijen 
greep op de regering kregen, de belastingschroef op het arbeids
loze inkomen sterker aangedraaid, dan op het participatie- ', 
inkomen; 

- Ondertussen hapte een door dezelfde overheden veroorzaakte, of 
toegestane, inflatie in reele termen een stevige brok uit de 
uitgekeerde interest; 

- Vooral in de periode n& Wereldoorlog II waakte in de meeste 
Westelijke landen de vakbewegingen er angstvallig voor dat de 
interest niet sneller steegdan het loon; 

- Tijdens de voorspoedige na-oorlogse periode werd een steeds 
groter deel van de werkelijke kapitaalopbrengst van de grote, 
multi-nationale ondernemingen als investeringen in het bedrijf 
teruggeploegd. Dit verminderde enerzijds de uitgekeerde interest 
en leidde tegelijkertijd tot een tot dan toe ongekende expansie 
en vernieuwing van de kapitaalvoorraad. En dat in een tijd waarin 
de technologische innovatie eerder arbeids- dan kapitaalverbrui
kend uitpakte 2). 

1) S. Kuznets, (1959) 
2) Zie voor een nadere adstructie van deze stelling: 

a) M. Abramowitz: Resource and Output Trends in the USA since 
since 1870; Am.Ee.Rev., Papers and Proceedings, 1956 

b) T.W. Schultz:. Capital' Formation'by·Education; Journal of 
Political Economy, december 1960 

c) T . .W. Schultz.: I·nvestment in Human Capital; The Am. Ee. Review 
Vol L. l ·no. 1 maart. 1961 ~ 

d) J. Schmook.lGr: ..... invention. and,:Economic Growth, 1966. 
e) oE. Denison: Why ~rowth Rates ~.iffer, 1967. 
f),J. Mincer: Investment in Human Capital and Personal Income 

Distribution; Journal of Pol Ee. Augustus 1968 
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..3 Onder de auteurs die de mogelijkheden van een relatieve ver

groting van de beschikbare kapitaalvoorraad onderzoeken zijn er 

een aantal, die de empirische gevolgen van de massale kapitaal

groei over de laatste anderhalve eeuw in de nu industrieel ont

wikkelde landen voor de inkomensverdeling hebben nagetrokken. 

Met name de dynamiek van de interestvoet en het kapitaaldeel 

in het nationale inkomen trokken daarbij grote aandacht. 

M.b.t. de bewegingsrichting van deze twee grootheden geeft 

de communis opinio van veruit de meeste schrijvers ten antwoord 

dat deze in de geschiedenis van het Westen, na een aanvankelijke 

stijging tijdens de aanloop van het industrialisatieproces,over 

een zeer lange periode min of meer stabiel bleven. 

Men beschouwt deze constante als een groot raadsel, omdat de 

" interest toch eigenlijk geen rigide grootheid kan zijn, daar 

hij door z6veel en belangrijke f actoren tegelijkertijd bepaald 

wordt. Alles lijkt erop, dat deze elkaar over en weer neutrali~· 

seerden, met als eindresultaat een geldrentevoet van 3 a 4% l) 

en een vrijwel gelijkblijvend kapitaaldeel van omstreeks 20-25%. 

Als mogelijke verklaringen voor dit mysterie worden o._a. genoerad: 

- een soort institutionele bepaaldheid: allerlei min of meer 

rigide conventies maken de kapitaalrentevoet nu eenmaal tot 

wat hij is en daarrnee basta; 

- een "Ricardiaans" mechanisme, dat ervoor zorgt dat de kapi ta- · 

listen bij een stijgende rentevoet zoveel meer geld voor inves

teringsdoeleinden zullen aanbieden, dat deze als vanzelf weer 

naar zijn conventionele peil zal zakken; 

- de veronderstelling, dat we als "onderliggende factor" te 

maken hebben met een min of meer stabiel blijvende marginale 

productiviteit van het industrieel ingeschakelde k'.apitaaL · 

Er komt weliswaar steeds meer kapitaal op de markt en men zou dus 

kunnen veronderstellen, dat de grensproductiviteit ervan moet 

dalen, dat de rentestand voortdurend omlaag gaat en we uiteinde

lijk met een soort "euthanasie" op lange termijn van de kapi

talist te doen hebben. Dit gebeurt echter niet 1 omdat het reeds 

beschreven proces van technische vernieuwing,met zijn "kapi

taalverbruikende" component,dit effect steeds weer opnieuw 

teniet doet, met als netto eindresultaat een seculair gelijk

blijvende interestvoet. 

1) Op inflatie gecorrigeerd. 
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- Het functioneren van de z.g. "Cobb-Douglas-Theorie1
> 11 

Dit tweetal had z~ch in de USA beziggehouden met de analyse van 

index-getallen voor <le totaalproductie en de delen die daarvan aan 

kapitaal en arbeid toevielen. Het bleek, dat deze alle drie in het 

eerste kwartaal van deze eeuw logaritmisch in een rechte lijn-pa

troon omhoog gingen (Het meest consequent nog het kapitaal, maar 

toch duidelijk ook de andere twee, totale productie en arbeid). 

Zij concludeerden hieruit, dat er constante groeigraden op lange 

termijn voor de variabelen moesten bestaan en probeerden nu deze 

in een mathematische formule te vatten. Deze formule luidt: 

Hier in is Q = 

L = 

K = 
A = 

Q = A La Kl-a 

totale productie 

arbe:td 

kapitaal 

constante voor alle niet meegetelde variabelen, zoals 
land en ondernemerschap. Empirisch blijkt deze heel 
dicht in de buurt van 1 te liggen. 

a = het geschatte macro-economische arbeidsdeel 

l-a = het geschatte macro-economische kapitaalsdeel. 

Elke factor krijgt derhalve zijn eigen relatieve deel als exponent. 

De elasticiteitscoefficientenaen 1-a zijn onafhankelijk van de ra

tio K/L, dat wil zeggen van de kapitaal-intensiteit of de hoeveel

heid kapitaal per arbeider. Dit heeft tot gevolg dat, hoeveel kapi

taal we ook in de productie blijven pompen, de inkomensdistributie 

over kapitaal en arbeid altijd gelijk blijft. De diverse aandelen wor

den niet door de kapitaal-accumulatie beinvloed. W~l veranderen de 

prijsrelaties van de productie-factoren naargelang K/L toeneemt. 

Het reele loon zal dan omhoog gaan en de reele interest omlaag. 

Maar als het geinvesteerde kapitaalbedrag per arbeider 1% omhoog 

gaat, zakt vanzelf de opbrengstvoet met 1%. 

De delen van de arbeid (a)•en het kapitaal (1-a) blijven dus ten 

eeuwige dage constant. 

Ook de onderlinge substitutiemogelijkheid van kapitaal en arbeid 

heeft kennelijk geen invloed._ Deze substitutie-elasticiteit ( d) 
is namelijk de coefficient van de functie, die K/L afhankelijk maakt 

van R/W (de interest-loon ratio). Als deze laatste met 1% varieert, 

verandert ook de kapitaalsintensiteit in omgekeerde richting met een 

-percentage van~ .In de Cobb-Douglas redenering isl= l; Dit komt er-

op neer dat dat de onderlinge vervangen van kapitaal en arbeid zo goed 
frictieloos verloopt en ook dat een voortschrijdende kapitaalsaccumula
tie niet meer meetelt als eventuele determinant van het distributiere
sultaat 2) . 
l} C.W. Cobb en P.H. Douglas (1928) 
2) Zie hiervoor: J. Pen (1971) blz. 191-193. 
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De Cobb-Douglas functie is volgens professor Pen als het 

ware een "cadeau des hemels" om het constante arbeidsdeel, dat 

men via de empirische research in landen als Engeland en de 

USA over de laatste 50 jren voor 1925 meende te kunnen constateren, 

ook theoretisch te verklaren en zonodig te verdedigen1
}. Het "na

tuurlijke" deel voor de arbeid uit de nationale koek in een ont

wikkelde maatschappij was ergens tussen de 65 en 70% en daar viel 

op geen enkele manier aan te tornen. 

Deze eenvoud, beslistheid en onaantastbaarheid van de formule 

verklaart veel van haar geweldige opgang en populariteit, natuur

lijk vooral bij de academici ter rechterzijde en in de brede 

ondernemerskring. 

Ook dit soort mooie theorievorming bleek echter op den duur 

geen eeuwigheidswaarde te bezitten, want zie, vanaf ruwweg het 

einde van de eerste wereldoorlog zette in de meeste Westerse 

landen een weliswaar langzame, maar toch gestage en op den duur 

ook zeer significante daling, zowel van de hoogte van het inte

restpeil, als van het kapitalistenaandeel in het nationale in

komen in. 2> 

De meest voor de hand liggende reden, die daarvoor wordt aan

gehaald is natuurlijk de fenomenale groei van de kapitaalvoorraad 

in de geindustrialiseerde landen, waardoor (bij minder snelle 

uitbreiding van de complementaire factoren arbeid en grond} het 

marginale rendement en dcrhalve ook de beloning van het kapitaal 

afneemt. 

1) J. Pen (197ij, blz. 193 

2) Zie tabel 20, op blz. 299· 
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4 De technische vooruitgang verhoogt de productiviteit van de 

verschillende productie-factoren en stimuleert de groei. En be

halve dat hij geregeld alles, wat er in de economie los en vast 

zit, overhoop haalt, heeft hij - ook al wordt hij in de neo-klas

sieke theorie als een "quantite negligeable" behandeld - ook 

een belangrijke invloed op de inkomensverdeling. 

Voor Marx stond het indertijd vast, dat technische vernieuwing 

gelijk stond aan de vervanging van steeds meer "variabel" door 

"vast" kapitaal. Dit ging met een voortdurende uitstoting van arbeid 

gepaard, hetgeen weer tot gevolg had een voortschrijdende werke

loosheid) "Verelendung", onderconsumptie en crises, metals eind

resultaat de revolutie en de opbouw van een socialistische maat

schappij. 

De kapitalistisch georienteerde economen ontkennen dit hele 

verhaal in alle toonaarden. Volgens hen leidt de technische voor

uitgang steeds weer tot goedkopere productie. De consument kan, 

na elke vernieuwingsgolf, met eenzelfde nominaal inkomen m~er 

kopen. Zijn koopkracht wordt dus reeel groter en de welvaart 

stijgt. Het vrijkomende bedra~ stelt hem in staat voortdurend 

nieuwe of voorheen ongekende behoeften te bevredigen. De 

vraag verschuift en ~ventueel.door de vernieuwing werkeloos ge

worden arbeiders (c.q.overtollige grond en kapitaal) worden weer 

ingeschakeld op andere plaatsen, waar zij een hoger marginaal 

._,, rendement opleveren dan voorheen. Technische verbeteringen zijn 

dus altijd positief. 

Technische vooruitgang betekent, dat de relatie tussen in- en 

output verbetert. De productiviteit van de arbeid cg), van het 

kapitaal <i> en van de grond (~) neemt toe {Q = hoeveelheid 

geproduceerde output) . 

Niet alle opbrengstvermeerdering komt echter op rekening van 

de technische innovatie. Ook de toevoeging van meer arbeid, meer 

grond of meer kapitaal in het productieproces levert meer "output" 

op. Als ~ of ~ stijgen, alleen maar omdat er meer kapitaal als 

complementarie factor toegevoegd wordt, is dat een kwestie die 

perfect behandeld wordt door de neo-klassieke theorie en heeft 
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dit niets met de technisch-organisatorische vernieuwing van doen. 

Deze laatste is er all~~n als L, K en S constant blijven (of zelfs 

verminderen) en de totale productie-omvang t6ch stijgt. 

Welnu, de technische vooruitgang is, ongeacht wat de neo-klas

sieke theorie daarover postuleert, niet neutraal voor de beloning 

van de diverse productie-factoren. Hij kan namelijk arbeidsbe

sparend en kapitaal- (of grond-lverbruikend uitvallen en is dan 

ten voordele van de arbeidsloze inkomens. Hij kan· echter ook. 

kapitaal- (of grond-)besparend zijn en dus relatief meer arbeids

verbruikend en wordt dan wat betreft de beloning een werkmans

vriend. 

Wat gebeurt er nu in de realiteit? Hier blijkt, dat bij de ver

hoging van de arbeidsproductiviteit de eenvoudige toevoeging van 

meer kapitaal per eenheid arbeid, de substitutie van arbeid door 

kapitaal en de inherente productiviteitsverhoging van de arbeid 

zelf door de technische vooruitgang (dus onder constanthouding van 

K, L en S) maar heel moeilijk ontwarbaar zijn. 

Wij hebben dus drie redenen voor de in de praktijk geconstateer

de groei van het arbeidsdeel in de nationale koek: 

- een toegenomen kapitaals-intensiteit, dus de befaamde "capital 

deepening", op basis waarvan de laatste grote neo-klassieker 

Solow met zijn functie ook al een kleiner kapitaals- en een 

groter arbeidsdeel mogelijk maakt5 

- een autonome "wage push", veroorzaakt door inflatie of insti

tutionele factoren zoals vakbewegingsactie, beloningstraditie 

en loonzetting door de overheid~ 

- de "arbeidsverbruikende" technische vernieuwing. 

Tot en met de theorie van Solow nam men aan, dat de kapitaals

vermeerdering de voornaamste oorzaak voor de economische voor

ui tgang en de vergroting van het arbeidsdeel was (in neo-klas

sieke termen werd het marginale rendement van de arbeid zo ho

ger en dat van het kapitaal lager!) 

1 x x -Solow (1956}: Q = (L +K ) x 
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De dissident Abramowitz verstoorde direct daarop echter al dit 

beeld, door uit te rekenen dat van de historische verhoging van 

de arbeidsproductiviteit in de USA in de eerste helft van deze 

eeuw slechts 15% te danken zou zijn aan de kapitaals-accumulatie 

Het leeuwendeel komt uit verbetering van het kapitaal en de 

grond, een efficientere arbeid en verhoogde management-capaciteit. 

In tegenstelling tot het denken in de Harrod-Demar traditie 

blijkt dus, dat de groei van het nationale product niet alleen 

afhangt van de spaar- en investeringsquote, maar 6~k van factoren 

als onderwijs, research en organisatie. Ook staat vast, dat vooral 

in de periode tussen 1945 en 1970 een groot gedeelte van de groei van 

het arbeidsdeel in verband staat met de verhoogde kwaliteit van 

de arbeid. 

Deze op haar beurt is duidelijk het gevolg van een sterk vergrote 

"human investment" of kapitaals-investering in de mens. Het pro

bleem gaat zich dus voordoen, dat het "loon" in feite ook een 

(steeds groter) "interest"-bestanddeel in zich opsluit. Dit deel 

is ongetwijfeld een investerings-opbrengst en veroorzaakt, omdat 

het van de arbeiders een soort "kapitalisten" maakt, voor de 

theorie nogal wat moeilijkheden voor een preciese toerekening. 

Vooral de laatste jaren vreest men in brede kring, dat de snel 

voortschrijdende automatisering en computerisatie de prijs voor 

het kapitaal zal doen toenemen en die voor de arbeid doen dalen. 

Het oude Marxistische spookbeeld van een op gang komende uit

stoting en "Verelendung" van de arbeid doemt weer op. 

Ofschoon voor het verleden de "burgerlijke" economen stellig m~~r 

gelijk gehad hebben dan hun Marxistische tegenstanders, is wat 

dit betreft de toekomst onzeker. Automatisering heeft ongetwij

feld m~~r kapitaal nodig/dan tot nu toe het geval is. Dit moet 

leiden tot lagere marginale opbrengsten. Maar tegelijkertijd 

"verbruikt" ze ook meer kapitaal en dit heeft weer een hoger 

marginaal rendement tot gevolg. De vergroting van de "labour 

share" in het verleden hangt duidelijk samen met een hogere kwa

liteit van de arbeid dan, pakweg, rond 1900. Als deze kwaliteit 

van de arbeid sneller bliift stijgen dan de kwaliteit van het 

M. Ab;t:"amowitz (1956) 
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kapitaal, gaat (ceteris p~ribus!) het arbeidsdeel omhoog. Gebeurt 

het omgekeerde, dan profiteren de kapitalisten van de technische 

vooruitgang. Met name I. Kravis vreest, dat de productiefunctie 

wat dit betreft wel eens in het voordeel van de arbeidsloze 

inkomens zou kunnen veranderen. Dit laatste, orndat het zich la-at 

aanzien dat de technische vooruitgang de laatste jaren in plaats 

van kapitaalbesparend
1

arbeidsbesparend wordt en derhalve minder 

arbeid en meer kapitaal "verbruikt". 
oat dit echter ook de nodige implicaties voor de persoonlijke 

verdeling met zich mee brengt spreekt haast vanzelf. 

5 Tenslotte is er dan natuurlijk nog het in evenveel toon-

aarden aangeprezen en tegelijkertijd verguisde socialistische 

recept voor een meer gelijke inkomensverdeling. 

Een centraal onderdeel daarvan slaat op ophef f ing van de 

partikuliere eigendom over de materiele produktie-middelen0 
of met andere woorden

4
de 11vergemeenschappelijking''van de fac

toren grond en kapitaal. Tegelijkertijd socialiseert men de 

ondernemersfuncties en neemt men stappen om ook de verschillen 

tussen de inkomens uit arbeid kleiner te maken. 

Welnu)het is een bekend feit, dat gedurende een aanlopend 

industrialisatieproces de produktie-factoren kapitaa1
1 

onder~ 

nemerschap en~elfs o'O'k nog)de grond relatief schaars, en 

daarentegen de meeste soorten arbeid relatief overvloedig 

zijn. Dit komt erop neer, dat onder deze omstandigheden een 

groot deel van het nationale inkomen bij de eigenaars van 

de drie eerst genoemde en slechts een vrij klein deel daarvan 

bij de laatste terecht pleegt te komen. 

Na verloop van tijd veranderen de schaarste verhoudingen 

ten gunste van de arbeid en draait ook het beloningsbeeld 

ten gunste van deze laatste categorie om. Zie als illustratie 

van dit verschijnsel de cijfers in tabel 20 , die in dit ver

band de "gemiddelde" geschiedenis van een aantal Westerse 

landen over de laatste paar honderd jaar weergeven. 
Als men nu weet, dat het aanvankelijk bij &>' Categorien ondernemers 

en arbeiders om grote massa' s mensen "'-'dD.ch. bij kapitalisten en grond-
1 

eigenaren slechts om een zeer beperkte groep gaat en tegelij-

kertijd1,,dat in de loop van de industriele transitie het aantal 
ondernemers zeer drastisch inkrimpt1 terwijl <re hoe-

veelheid onzelfstandige loonarbeiders geleidelijk stijgt, 
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TABEL 20 

DE VERDELING VAN HET NATIONALE INKOMEN IN DE ONTWIKKELINGS

GESCHIEDENIS VAN 15 WESTERS~ LANDEN EN JAPAN~ 

PARTICIPATIE INKOMEN· INKOMENS UIT ACTIVA 
Qnderne- onzelf- Totaal grond interest, Totaal 
rnersdeel standige rente divident, 

arbeids- huur 
deel 

50 30 80 16,3 3,7 20 

49 33 82 11,3 6,7 18 

39 39 78 8,4 15,6 22 

37 41 78 8,4 15,6 22 

33 46 79 7,8 13,2 21 

30 47 77 8,6 14,4 23 

30 48 78 7,4 14,6 21 

29 48 77 6,7 16,3 23 

27 49 76 6,7 17,3 24 

28 50 78 6,0 16,0 22 

27 54 81 5,0 14,0 19 

23 60 83 5,0 12,0 17 

22 61 83 5,0 12,0 17 

23 60 83 3,0 14,0 17 

26 62 88 3,0 8,0 12 

22 65 87 4,5 8,5 13 

18 68 86 4,5 9,5 14 

15 71 86 4,5 9,5 14 

14 72 86 6,0 8,0 14 

x Engeland, Frankrijk, U.S.A, Duitsland, Australie, Zwitserland, 
Japan, Nw.Zeeland, Noorwegen, Finland, Canada, Nederland, Belgie 
Oo~tenrijk, Denemarken, Italie. 

Data berekend door H. Vercoulen, IVO-Tilburg, 1977. 
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TABEL 21 

EVOLUTIE VAN DE RATIO 
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AANDEEL IN PARTICIPATIE INKOMEN 
AANDEEL IN BEROEPSBEVOLKING 

IN DE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS VAN 15 WESTERSE LANDEN EN 

JAPAN 

'. 

JAARTAL ONDERNEMERSRATIO ONZELFSTANDIGE 
.ARBEIDSRATIO 

1880 1,507 0,786 

1905 1,405 0,838 

1925 1,230 0,944 

1930 1,155 0,977 

1935 1,176 0,984 

1940 1,223 0,970 

1950 1,429 0,887 

1960 1,346 0,920 

1970 1,358 0,939 

Data berekend over zelfde landen als in Tabel f9 .. 
door drs. H. Vercoulen, IVO - Tilburg, 1977 

.. 
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en ondertussen de getalsterktevan trekkers van activa-

inkomens maar veel minder blijkt te veranderen, dan geeft dit 

alles impliciet ook al een ruw beeld van de evqluerende per

soonlij ke inkomensverdeling. 

Ta.bel .2.1. la.at zien hoe zich in de zojuist genoemde periode ,, .. 
en tijd het aandeel van de gemiddelde ondernemer of arbeider uit 

het totale participatie-inkomen ontwikkelde. 

Uii:: di t alles blijkt zonneklaar, dat bij een (via doorzet

tende industrialisatie)geleidelijk stijgende alg. welvaartspeil 

iliet alleen het aandeel voor "de arbeid" a.ls productiefactoD, 

" If •aaar ook de positie van de gemiddelde arbeider voortdurend 

heter wer<l. 

'fe9elijkertijd daalde het activadeel,,bij een gelijkblijvend 

0f zelfs lichtelijk stijgend aantal recipienten en daalde 

nj_et alleen het totale ondernemersdeel,,maar o'6k de gemiddel

de aandeelsratio van deze groep. 

De veronderstelling ligt dus voor de hand dat, - verder 

11og afgezien van alle bijkomende implicaties voor de groei 

van de totale nationale koek - op een laag ontwikkelingspeil 

de socialisatie van de grond, het kapitaal en de ondernemersfunc:-· 
I 

tie betrekkelijk veel zoden aan de dj.jk van de inkomensver-

:Je1ing kan zetten en op de hogere ontwikkelingsniveaux bedui

lend minder. 

Wat de_~?eling van het arbeidsinkomen zelf betreft volgt 

~n eerste aanleg nog weinig uit deze redenering. Volgens de 
I 

Westerse ontwikkelingservaring vond echter ook op dat punt 

.i.n de eeuw tussen 1870 en 1970 een aanmerkelijke nivellering 

plaats. Dit met name,waar het gaat om de beloningsverschillen 

tussen loon- en salaristrekkers, hoofd- en handarbeiders, 

academici en middelbaar geschoolden, mannen en vrouwen en 

jeugdigen en volwassenen. 

Men mag dus aannemen~dat socialisatie van het bedrijfsle

ven ook wat di t betreft rr.eer ni velleringskansen biedt op een 

J.aag ontwikke,lingsni veau. 

Een socialistische omwenteling biedt op de korte termijn 

derhalve: 
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- a. een groter nivelleringsperspectief in de zgn. ontwikke

lingslanden dan in het rijke (post-) industriele Westen; 

- b. een snellere kans op nivellering dan een spontaan verlo

pend structuurveranderingsproces deze op den duur automa

tisch met zich meebrengt. 

Gezien het feit, dat de wereld als geheel met zijn inkomen 
~ . u 

per hoofd van $ 680 nog altijd als ontwikkelingsgebied moet 

worden gekwalificeerd, zou men tenslotte mogen verwachten1dat 

een eventuele "socialistische wereldrevolutie", die het zout 

in haar pap waard is, wel eens een flink brok mondiale nivel-

- lering met Zich mee ZOU kunnen brengen. Dit in theorie althans, 

voorzover men de gegeven mogelijkheden in werkelijkheid wil 
en kan realiseren. 

Zoals de vader van het "wetenschappelijk socialisme" 

terecht stelt,ligt de "proof of the pudding" echter niet in 

de discussie over, maar juist in het daadwerkelijke eten 

van deze lekkernij. 
En over de reeele praktijkervaringen

1
die we tot nu toe met 

de invoering van het socialisme op diverse punten van deze we-
, 

reld en op verschillende ontwikkelingsniveaux hebben gehad~ 

verhaalt Hoofdstuk V een veel genuanceerder verhaal, dan 

men op grond van het bovenstaande zou mogen verwachten. 

C. Ingrijpen via de factor Arbeid 

Waar men via manipulatie van de factor arbeid tot een meer 

gelijke inkomensverdeling poogt te geraken,heeft men het in 

de literatuur meestal over een (of meer in combinatie) van de 

volgende strategieen; 

verhoging van de ·productiviteit van de factor arbeid via 

z.g. "human investments"; 
- kunstmatige inkrimping van het kwantitatieve arbeidsaan

bod o.a. via: 

- vervroegde pensionering~ 
- verhoging van de verplicht schoolgaande leeftijd; 

- verlenging van de vakanties en week-ends; 
- verkorting van het aantal werkuren·per dag; 
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- beperkingen op gevaarlijke, vuile of ongezonde arbeid; 

--beperkingen op de import van gastarbeid; 

- versterking van de collectieve macht van de arbeiders 

d0or steun aan of uitbouw van een moderne vakbeweging; 

- nadruk op z.g. "arbeidsverbruikende" technologische 

innovatie; 

- afschaffing van discriminatie binnen het eigen nationale 

arbeidspotentieel; 

- "omgekeerde" discriminatie ten gunste van zwakke of voor

heen achtergestelde groepen uit het eigen arbeidsleger. 

Voorzover deze tot nu toe niet impliciet bij de behandeling 

van de andere productie-factoren aan de orde kwamen,hierover 
het volgende: 

1) De z.g. Human Investments 

Een geliefkoosde hypothese uit de traditionele Westerse 

ontwikkelingseconomie stelt, dat tijdens de overgang van een 

pre-industriele naar een post-industriele maatschappij het 

relatieve belang van de diverse productie-factoren voor het 

vervaardigen van het beoogde consumptie-pakket pleegt te 

verschuiven. Waar eerst de grond en later het kapitaal de 

schaarse en de rest overschaduwende factor was, komt later 

de arbeid- en dan speciaal de geschoolde,organiserende en 

leidinggevende vormen daarvan op het voorplan. 

Terwijl de eerste twee makkelijk door een kleine minderheid 

ten eigen bate gemonopoliseerd kunnen worden, lukt dit met de 

arbeid steeds minder. In het modernisatieproces zit er op deze 

manier dus een kracht ingebouwd, die tegelijk als een soort 

"prime mover" de ontwikkeling aanjaagt en daarbij nog nivel

lerend werkt op de koop toe. 

Men kan deze kracht in de praktijk bewust versterken, door 

een aantal strategische investeringen in de mens. Dit gebeurt 

vooral door,anticiperend op de behoeften van het volgende ont

wikkelingsstadium, aan steeds bredere groepen die onderwijs

en trainingsmogelijkheden te verschaffen, welke hun inkomens

verwervende capaciteit zullen verhogen. In de.praktijk komt 

dit neer op meer en een bredere toegang tot het middelbare en 

hogere onderwijs, vooral in de richting van de z.g. "bruikbare" 

technische-, economische- en bestuurskundige "doe"-vakken. 
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Deze,indertijd vooral in UNESCO-kringen en bij sommige schrij

vers uit de Amerikaanse human investmentschool furore makende 

gedachtengang, kwam echter, naargelang het vertrouwen in de 

gangbare ontwikkelingspolitiek tegen het einde van de 60-ger 

jaren taande, steeds meer in discrediet·. 

Men kan hierbij onderscheid maken tussen de kritiek, die men 

op basis van de situatie in de meer ontwikkelde landen op deze 

theorie leverde en de vraagtekens, die men er vanuit een breder 

ontwikkelingsperspectief bij plaatsen kan. 

Zo blijkt, wat deze eerste ingang betreft, uit het empiri

sche materiaal, dat 

schrijvers als Haley en Kravis voor de USA op tafel leggen, 

dat zich daar gedurende deafgelopen decennia weliswaar een 

spectaculair economisch groeiproces heef t afgespeeld en 66k 

dat het onderwijs er in dezelfde tijd uitgebreid, verspreid 

en op de praktijk gericht werd als nooit tevoren, maar dat 

desondanks sinds het einde van Wereldoorlog II, in dat land 

nauwelijks meer van enige werkelijke nivellering sprake is. 

Bijna gelijktijdig hiermee laten anderen vanuit Engeland, 

Frankrijk, Finland en Nederland soortgelijke geluiden horen. 

(Seers, Nicholson, Stark, Lecaillon, Douben). 

En uiteindelijk hoort men ook door gezaghebbende ontwikke

lingseconomen, als met name Tinbergen in meer algemene zin 

betwijfelen of de human investment geisoleerd bezien wel die 
I 

betrouwbare en effectieve ontwikkelings- en nivelleringshef-

boom is, waar men ze oorspronkelijk voor aanzag en in alle 

toonaarda:i.heeft aangeprezen. 

Het spreekt haast vanzelf, dat de hiermee gezaaide twijfel 

ook spoedig zijn critische wortels in de ontwikkelingslanden 
schoo"t. 

Uitgaande van de empirisch geconstateerde algemene tendens 

naar grotere inkomensongelijkheid op de lagere ontwikkelings

niveaux en met speciale referentie naar de negatieve correla
ties die er tussen 1950 en 1970 in een aantal Latijns-Ameri

kaanse landen tussen de variabelen "onderwijsuitgaven" en 

"inkomensegalisatie" werden gevonden, veronderstelde men daar, 

dat "human investments" in de voor hen relevante situatie 

waarschijnlijk wel de globale ontwikkeling,. maar voorlopig 

niet per se nivellering van de inkomens zou bevorderen, 
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Hierop zou pas enige kans zijn, als de economie over het 

critische punt van de hoogste ongelijkheid heen zou zijn, 

D1.w.z.,als men de infra-structuur had geschapep, waardoor de 

nieuw aangekweekte kennis en kunde ook werkelijk tot zijn recht 

kon komen. Tot dat moment zou het marginale rendement van 

additionele onderwijs-inputs snel dalen, metals enige gevolg 

ontgoocheling, intellectuele werkloosheid en politieke 

ontevredenheid. 

Deze en dergelijke eerst nog los op zichzelf staande hypo

thesen en interpretaties worden vervolgens opgepakt en 

omgebogen door een aantal au~eurs uit de "dependencia-school". 

Zij culmineren tenslotte in de frontale aanval op de algemene 

optimistische pretenties van de heersende gedachtengang door 

Johan Galtung. 

Deze brengt de discussie over de human investments weer op 

het mondiale vlak, maar kwalificeert de oorspronkelijke ver

onderstelling)dat er een m~nof meer rechtlijnig verband tussen 

de variabelen onderwijs en ontwikkeling zou bestaan als "primi

tief" en verwijst ook elke hot;:>p,..dat men dit onderwijs zonder 

meer als een doorslaggevende ontwikkelings- en nivellerings

hefboom zou kunnen gebruiken,naar het rijk der fabelen. 

Volgens h6m klopt het wel, dat men in cross~sectTon studies 

op de lagere ontwikkelingsniveaux doorgaans weinig, slecht ge

spreid en meestal op de A-vakken gericht onderwijs aantreft 

en op de hogere meestal veel meer en beter gespreide, B-gerich

te opleidingsmogelijkheden. Maar dat is volgens hem niet meer 

dan een vrij oppervlakkige.constatering,: die aan het eigenlijke 

wezen van de zaak waarom het draait voorbijgaat. 

Dit blijkt, om te beginnen, als men naast de synchrone be

schouwing ook de diachrone laat mee spelen. Kijkt men irnrners 

voor diezelfde landen naar de ook beschikbare historische 

reeksen, dan komt duidelijk naar voren,hoe gevarieerd het 

verband tussen de economische groei en het onderwijs in 

werkelijkheid is. 

J. Galtung (1972) 
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Grafiek 15. -verschillende vormen van de Relatieve Onderwijs-Ontwik-

,......~~~.....,. ke-

Horizontale As: Ontplooiing van het Basis-Onderwijs 

Verticale As Ontwikkelingsniveaux 

In sommige landen is er groei met evenredige ontwikkeling 

van het onderwijs, in de rest blijft het een v66r of achter 

op het andere, is er een trapsgewijze relatie, of ontwikkelt 

het een zich,terwijl het andere helemaal stagneert. 

Het systeem dat er in deze verscheidenheid zit komt boven 
I' 

water als men een nieuwe variabelen als verklarende oorzaak 

introduceert, nl. de "dependencia" of de afh·ankelijkheid. 

Volgens Galtung zijn de nu rijke landen niet alleen "ont

wikkeld" )maar vormen deze ook het machtige centrum van deze 

wereld. Daar concentreert men zich vooral op het "doen van 

zaken" of "het maken van dingen" in de vorm van het vervaardigen 

van gecompliceerde industriele producten en het leveren van 

hoogwaardige economische diensten. Hierbij past zeer congruent 

een hoog ontwikkeld, over de hele bevolking gespreid, B- en 

doe-gericht onderwijs systeem. De empirische data bevestigen 

deze situatie over de hele lijn. 

Deze lancfen betrekken echter het leeuwendeel van het door 

hen benodigde voedsel en industriele grond- en hulpstoffen 

uit andere gebieden, met name uit de binnen hun machtssfeer 

vallende peripherie of anders gezegd de ontwikkelingslanden. 

Waar het hier om gaat is de agrarische productie, het boren 

van olie, en de delving van allerlei mineralen. 

Om deze ter bestemder plaatse te krijgen heeft men wrfl een 

minimum, maar geen uitgebreid en gespreid onderwijs nodig. 

Waar het om gaat is ook niet zo zeer "het doen of maken van 

iets" maar het "hebben" of desnoods het "krijgen" ervan. Een 

Jii.'tair, A-gericht (d.w.z. juridisch, philosophisch, admini

stratief georienteerd} onderwijs is ender deze omstandigheid 
\If 

niet alleen het meest voorkomende1 maar ook het logisch en con,. 
gruent bij de situatie passende systeem. 

ling 
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De denkfout van de traditionele ontwikkelingspolitici is, 

dat zij menen,dat een land door uitbreiding en ombuiging van 

zijn onderwijs zonder meer tot economische groei en hogere 

welvaart zou kunnen komen. 

Onder de tegenwoordige,.internationale ruilverhoudingen be

tekent dat alleen1 dat men mensen voor hun toekomstige werk

loosheid opleidt,.,omdat de vurig verhoopte industrialisatie 

t6ch niet van de grond komt. Het grote,schrijnende voorbeeld 

hiervan is Latijns-Amerika1 waar men,,ondanks een hoog ontwik

keld onderwijssysteem1 t6ch op een laag welvaartspeil steken 

blijft. 

Als we -voorlopig- in Afrika een gelijktijdige en paralelle 

ontwikkeling van onderwijs- en economische variabelen consta

teren1 is dit niet aan een fundamenteel andere situatie, maar 

enkel aan het feit te danken
1
dat men daar nog niet het minimum 

onderwijsniveau bereikt heeft
1
dat men voor een efficiente toe

levering van voedsel, olie en grondstoffen naar de indus

tielanden nodig heeft. 

De moraal van dit verhaal is.- volgens Galtung - dat onder

wijs en ontwikkeling alleen dan maar congruent met elkaar kun

nen optrekken,als men de intervenierende factor 

internationale "afhankelijkheid" (of de keerzijde daarvan 

"machti effectief uitschakelt. 

Gebeurt dat niet, dan zal alle nadruk,,die men hoe dan ook aan 

onderwijs of andere human investments geeft, zonder meer ver

geefs zijn. 

Of schoon deze voor een aantal ontwikkelingslanden nogal 

pessimistische interpretatie van Galtung in abstracto 

plausibel overkomt, wordt ze toch niet door alle beschik

bare empirische data zonder meer bevestigd of ondersteund. 

Zo wijzen een aantal studies erop,'dat ook in de armste 

en armere landen meer nadruk op het middelbare en hogere 

onderwijs op de wat langere duur wel dlgelijk tot vergro

ting van de inkomensportie van de hogere middenstrata en ,, 
daling van het aandeel van de topklas leidt. Meer dan pro-

portionele uitbreiding en verbetering van het volksonderwijs 

blijkt op dezelfde manier de inkomenskansen van de armere 

lagen te verbeteren. 
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Irma Adelman en Cynthia Taft-Morris komen op basis van 

hun cross-section studie over44 landen zelfs tot de conclu

sie1dat empirisch bekeken, d.w.z. in de praktijk zoals wij 

die nu in de 3e wereld kennen,de onderwijshefboom samen met 

het gehanteerde politieke systeem zowat de enige werkelijke 

effectieve nivelleringsmiddelen blijken te zijn. Dit ook met 

dien verstande, dat middelbaar en hoger onderwijs van de top 

naar het midden en lager onderwijs van het midden naar de 

basis toe gelijk trekt •.•.• 

Vraagt men aan het einde van deze opsomming nu weer naar 

de potentiele nivellerings-effectiviteit van het onderwijs
1 

of breder gezegd van de human investments,dan kan het ant

woord niet anders dan zeer voorzichtig geformuleerd worden: 

We bezitten een aantal plausibele werkhypothesen,die 

aan de ene kant nog onvoldoende empirisch gevalideerd lijken 

en anderzijds ook nog niet helemaal op elkaar aan sluitenAof 

samen ~~n grote allesomvattende theorie vormen. D§t de 

human investment belangrijk is voor de nivelleringspolitiek 

staat buiten kijf. Oat di~ belang varieert naargelang het 

ontwikkelingsniveau,de mate van afhankelijkheid en het poli

tieke systeem van het land in kwestie,lijkt ook duidelijk. 

Wat echter het waarschijnlijke nivelleringsresultaat zal 

zijn van concrete ingrepen in de onderwijssituatie van een 

specifiek land, is iets,dat bij de tegenwoordige stand van 

de kennis slechts binnen een zeer grove foutenmarge kan wor

den vor>rspeld. 

Heel in het algemeen zou men kunnen stellen, dat de tra

ditionele Westerse nivelleringstheorie zonder meer ~ 

opgaat in de armste en armere, afhankeli~ke ontwikkelings
landen, De algerr.enettendE>ns is hier naar meer ongelijkheid. 

Een grotere nadruk op onderwijs zal er misschien wel enige 

verschuiving van de top naar de sub-top te weeg brengen, maar 

h~t grote middel ter bevordering van een grotere gelijkheid 

is het in deze phase zeker niet. 

Voor de landen op de middenniveaux van per capita inkomen 

moet men een onderscheid maken. Waar men zich - zoals in de 

Westerse industrielanden - als topdogs in het mondiale krachten

veld kon 6ntwikkelen - klopt de traditionele interpretatie 
van •onderwijs bevordert ontwikkeling"en dus ook de nivelle-

ring - vrij aardig. 
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Naar mate deze ontwikkeling (of onderontwikkeling) echter in 

een grotere afhnakelijkheidssituatie plaatsvindt.wordt 

Galtungs interpretatie steeds relevanter. 

En in de rijpere industrielanden verloopt de structurele 

ombouw van de economie in de richting van meer mechanisatie 
" computerisatie en automatisering tegenwoordig z~ snel, en 

wordt hij zo algemeen, dat de factor arbeid
1

ondanks alle 

investering die men er ter veredeling op toepast, in de 

tweede en derde sector de substitutierace met het kapitaal 

en de steeds verbeterende ondernemerscapaciteit dreigt te 

verliezen. Dit natuurlijk met negatieve implicaties voor het 

arbeidsdeel en de verwachting van een verdere persoonlijke 
inkomensniveilering. 

De uiteindelijke hoop schijnt hier in de werkverkorting 

en uitbreiding van de tewerkstelling in de vierde sector te 
moeten liggen. 

1) 
2) De vakbondsbijdrage aan het loandebat 

De vakbeweging heeft zich in de meeste Westerse landen van

ui t een vaag arbeidersgilde-achtig voorstadium, over een 

Marxistisch gelnspireerde en op omwenteling van het heersende 

economische systeem gerichte fase; naar de situatie aan 

het begin van de 20e eeuw ontwikkeld. Hierin treedt de grote 

meerderheid van de serieuze vakbonden, hetzij reformistisch 

hetzij revisionistisch gelnspireerd, als "business unions" 

binnen het raamwerk van de bestaande rechtsorde op, ter ver

dediging en bevordering van het concrete arbeidersbelang. Met 

dit woord "concreet" wordt bedoeld, dat men niet meer in hoofd

zaak vecht voor het een of andere verre toekomst-ideaal, maar 

in termen van spcif iek gevoelde bedreigingen of wensen en ver

langens uit het hier en het nu. 

De vertegenwoordigers van deze bonden stootten daarbij echter 

al spoedig op de weerstand van de ondernemerswereld, die daarbij 

steunde op de heersende, als het ware orthodox verklaarde, neo

klassieke loontheorie. Volgens deze opinie kreeg de arbeid op 

basis van de rnarginale productiviteit zijn verdiende en toe

gerekende deel, bestond er derhalve geen uitbuiting en was de 

1)-Vooreen -uitgebreidere beschouwing zie N.A. Tolles (1964). 
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vak-actie dus ook niet nodig. Nog scherper, ze was ook schadelijk 

en haar streven was een gevecht tegen de bierkaai, omdat elke 

loonsverhoging b6ven de grensproductiviteit van de arbeid all~~n 

maar tot werkeloosheid, het ontstaan van een geprivilegieerde 

arbeiders-aristrocratie, en een willens en wetens veroorzaakte 

welvaartsvermindering voor het land als geheel zou leiden. 

Bovendien moesten de werkgevers zich verzetten tegen de loon

eisen van hun arbeiders, omdat zij ten opzichte van de maat

schappij en de toekomst de taak hadden om voor de nodige 

groei-investeringen te zorgen en ten opzichte van de consument 

de verantwoordelijkheid droegen voor het voorzien in diens 

behoeften tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Nu waren de arbeiders-afgevaardigden in het loondispuut niet 

direct economisch geschoolde theoretici. Uit hun achterban 

en vanuit het met de arbeid sympatiserende deel van de aca

demische wereld kwamen echter gaandeweg de argumenten voort, 
waarmee deze ondernemerspositie eerst ondergraven en op den 

duur ook grotendeels ontzenuwd werd. 

In de eerste aanleg ontwikkelde de vak-actie zich helemaal 

op basis van de leerstellingen en conform de gedragsvoorspel

lingen van de neo-klassieke theorie. Dit echter met dien ver

stande, dat men niet, zoals de onderne~ers, pretendeerde het 
u u een of andere abstract gestelde algemene belang te dienen, 

maar er eerlijk voor uitkwam, dat men v66r alles het concrete 

levenspeil van de aangesloten !eden wilde verhogen. Dat k6n 

door beperking van het arbeidsaanbod. Bij gelijkstelling van 

alle andere f actoren wordt dan immers het grensproduct van 

de arbeid groter en stijgt derhalve automatisch het gemiddel

de loon. Men paste deze politiek in de praktijk toe, door 
zich (met name in Amerika) met kracht tegen de aanvoer van 

immigranten of de import van gastarbeiders te verzetten en 

verder door ook het autochtone arbeidsaanbod in te dammen. 

Dit laatste gebeurde door met de ondermers "closed shop"- en 

"union shop agreements" af te sluite.n, waarbij deze verplicht 

werden uitsluitend vakbondsleden in dienst te nemen en de 

toegang tot de vakbondenpdoor zware eisen van vakbekwaamheid, 

hoge entreegelden en uitsluitingen op grand van sexe, ras, 
religie of nationaliteit

1
beperkt werd. 
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In feite kwam dit er echter op neer, dat de reeds aanwe

zige, meestal min of meer geschoolde, werknemers zich 

per beroepsgroep als een soort geprivilegieerde arbeiders

aristrocratie aaneensloten, om zo op georganiseerde manier, 

door uitsluiting van de overige arbeiders en ten koste van de 

consument, te proberen hun diensten zo duur mogelijk te ver

kopen. Later probeerde men dit groeps-egoisme zelfs met een 

beroep op het bredere algemene belang te versluieren. Men 

stelde toen, dat het voor de gemeenschap noodzakelijk zou 

zijn, het bestaande peil van vakbekwaamheid in elk beroep te 

handhaven en zo mogelijk te verhogen. Elk vak vereist irnmers 

zijn vooropleiding en ervaring, terwijl de verantwoorde 

uitoefening ervan een bepaald levenspeil voorJpstelt. Als de 

geschoolden z~ch niet met hand en tand tegen de van ondernemers

kant aangemoedi~de concurrentie van ongeschoolden (bijv. 

i-~igran ten en me is j es) verzet ten, worden ze door 'bnderkruipers" 

verdrongen en sterft, tot groot nadeel van de gemeenschap, de 

vakbekwaamheid uit. 

Ofschoon deze houding, met name in de Angelsaksische landen, 

lange tijd als een van de voornaamste richtlijnen voor het vak

bondsfunctioneren heeft gediend, begint echter al vrij spoedig 

een serie andere interpretaties hun invloed op het loondebat 

te doen gelden. Deze worden enerzijds niet meer zo specifiek 

vanuit het enge eigenbelang van de een of ander sub-categorie 

van arbeiders gelanceerd, en zijn anderzijds ook eerder modi-

ficaties van, of zelfs regelrechte aanvallen op, de orthodoxe 

theorie, dan genuanceerde toepassingen daarvan. 

Een eerste verdere uitwerking van het bestaande leergeheel 

kwam tot stand onder invloed van de in het begin van deze eeuw 

uitgewerkte monopolie-theorie. Men stelde, dat door de groei 

van de ondernemingsomvang en de concentratietendezen in het 

bedrijfsleven de typische ondernemer op de verkoopmarkt van 

zijn producten steeds meer een monopolie- of oligopoliepositie 

inneemt. Tegelijkertijd profiteert hij van een monopsonie/ 

oligopsonie op de arbeidsmarkt, waar l/n of enkele kopers 

van arbeid tegen een heel leger van aanbieders staat. Hij 

heeft dus op twee plaatsen wel degelijk een "surplus" boven 

de marginale kosten, waarvan de arbeid door collectieve actie 
. i 

wel degelijk een dikke korrel kan me~pikken. 
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Later werd deze argumentatie nog - vooral ten nadele van 

de consument - gecompleteerd met de stelling, dat in de moderne 

maatschappij niet alleen de ondernemers, maar ook de in vakbon

den georganiseerde arbeiders in een monopoliepositie verkeren. 

De door beide partijen afgesloten CAO's berusten op een weder

zijds of zogenaamd bilateraal monopolie, waarbij zij eenJaan de 

consument ontfutseld
1

surplus boven de kosten,op basis van de 

onderlinge machtsverhoudingen met elkaar delen. , 

Een tweede redenering stelt, dat ook afgezien van alle 

monopolie-vorming, dus in de door de neo-klassieken v66ronder

stelde situatie van perfecte concurrentie zelfs nog een marge 

voor de collectieve loonstrijd aanwezig is. Als het erop 

aankomt kent de ondernemer immers het marginale rendement van 

zijn grensarbeiders helemaal niet. Elke loonovereenkomst is, 

om zo te zeggen, steeds weer een speculatie op de toekomst. 

De ondernemer experimenteert hierbij nauwelijks met zijn 

loonbepaling. Als het maar even kan, zet hij zijn tarief z6, 

dat hij er onder alle omstandigheden zo goed mogelijk bij uit

schiet. En dat is altijd een behoorlijk ~tuk tnder de werke

lijke te realiseren marginale arbeidsproductiviteit. Welnu, dit 

verschil is in feite een stuk door de werkgever ingepalmde 

meerwaarde, dat niet alleen op zedelijkheidsoverwegingen aan 

de arbeid toekomt, maar ook voor een belangrijk deel via 

collectieve actie kan en telkens weer m6et worden afgedwongen. 

Iets soortgelijks geldt als men beweert, dat de doorsnee 

ondernemer zijn productiefactoren niet volgens hun h~le mar

ginale productiviteit honoreert, maar slechts "opportunity 

costs" of "transfer earnings" vergoedt, die bovendien nog eenJ 

gedisconteerd plegen te worden op basis van de tijd, die door 

de arbeid geleverde productieve prestaties nodig hebben om 

tot consumabele goederen of diensten te rijpen. Ook hier be

staat er derhalve een onderhandelingsmarge en zullen de ar

beiders via de georganiseerde loonstrijd hun deel kunnen 

vergroten. 
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Een bijzondere draai werd er ondertussen door de Engelse 

labour ideologen Sidney en Beatrice Webb aan de theorievor

ming over deze marge voor potentiele vakbonds-actie gegeven. 

In hun "Labour Squeeze Theory" gingen zij ervan uit, dat in 

de bestaande kapitalistische maatschappij de klant uitein

delijk koning is, die door onderlinge prijsvergelijking onver

biddelijk zijn eigen voordeel zoekt. De ondernemers zijn dus 

gedwongen met elkaar te concurreren en hun verkoopsprijzen 

zo laag mogelijk te stellen. Op hun beurt zullen deze dus, 

zoveel als ze maar kunnen, op hun grondstoffen beknibbelen 

en ook voor de overige productiefactoren alleen maar het 

hoogst noodzakelijke minimum betalen. De arbeid is hierbij 

meestal de zwakste partij, waarop de andere marktpartijen, als 

ze maar even kunnen, zullen proberen hun lasten af te wente-
·-·· ··--------

len. Uiteindelijk "squeezen" ze dus allemaal de arbeider, aan 

wie - door zijn individuele en dus zwakke onderhandelings

positie - m{nder wordt uitbetaald, dan zijn marginale product 

waard is. Als hij zich echter verenigt en door vakbonds

acties een "collective bargaining strength" opbouwt, kan hij 

er in elk geval voor zorgen, dat hem het via de brthodoxe 

theorie toeberekende deel ook inderdaad toevalt. 

Een volgend stuk argumentatie komt erop neer, dat een door 

de vakbeweging uitgeoefende opwaartse loondruk niet alleen de 

arbeiders zelf, maar tenslotte ook de hele economie en daar

mee de maatschappij als geheel ten goede komt. Dit thema 

bespeelt men in verschillende variaties: 

In zijn meest primitieve vorm komt het tot uiting in de 

stelling, dat de arbeiders altijd de meerderheid van de be

volking uitmaken (of in elk geval daarnaa~ toegroeien) en hun 

belang derhalve o6k dat van de maatschappij als geheel ver-
• 

tegenwoordigt. 

Iets·minder ongenuanceerd is vervolgens de bewering, dat elke 

door de vakbonden af gedwongen loonsverhoging de 1nkomensverdeling 

minder ongelijk maakt en daarmee ook het door alle gemeenschaps-

S & B Webb (1897) 
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leden tesamen genoten totaalnut vergroot. Een toevoeging aan 

de (lage) arbeiders-inkomens levert voor deze immers een veel 

groter grensnut op dan het marginale nutsverlies, dat de 

veel rijkere ondernemers of bezitters van grond of kapitaal 

daarvoor moeten opofferen. Loonsverhoging is dus helemaal in 

overeenstemming met het fundamentele economische principe, 

dat nutsmaximalisatie van het volk in al zijn geledingen voor

schrij ft. Of de geproduceerde koek bij opvolging van dit re-, 
cept aan het einde van de volgende productieronde nog even 

groot zal zijn, is echter een vraag, die door deze redenering 

niet beantwoord wordt. 

Een heel stuk interessanter is dan ook de versie, die niet 

alleen op de verdeling, maar ook op de productie van de natio

nale koek slaat. In dit verband stelt men, dat loonsverhoging 

op den duur niet alleen het marginale arbeidsproduct, maar ook 

het totale nationale inkomen vergroot. Looneisen zijn derhalve 

niet alleen mogelijk, maar ook gezonde economische politiek, 

omdat ze de groei stimuleren. Opwaartse loondruk verhoogt 

immers de zorgvuldigheid, waarmee de ondernemer met zijn 

arbeid omspringt. Het zet hem aan zijn eigen "management 

efficiency" te vergroten, m~~r kapitaal aan te trekken, de be

drijfsorganisatie te verbeteren en naar nieuwe markten te 

zoeken. Kortom: om "op .• zijn Schumpeteriaans" dynamisch bezig 

te zijn en zo ook zijn eigen winst weer te vergroten. De 

loondruk wordt zo een motor, die uiteindelijk alle partici

panten in het productieproces tot hogere prestaties aandrijft 

en de consument tot betere behoeftenbevrediging in staat 

stelt. 

Sinds het optreden van Keynes gebruiken de vakbondstheore

tici tenslotte ook nog het argument, dat de opwaartse loon

druk in feite een zeer effectief middel is, om in een kapita

listische maatschappij die, zoals Marx al constateerde, 

steeds weer met onderconsumptiecrises bedreigd wordt, de eco
nomische bedrijvigheid op gang te houden. Men verschuift zo 

de koopkracht van die groepen, die ze niet benutten, naar die 

welke dit wel doen. Het gevolg is echter, dat een voortduren
de vergro'ting van de loonquote als een noodzakelijke (maar 

nog niet voldoende) voorwaarde voor een gezonde economische 
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ontwikkeling moet gelden. De vak-actie, welke deze loonsverho

ging afdwingt, vervult dus voor de hele maatschappij een als 

"zeer positief" te waarderen functie. 

3) Afschaffinq van discriminatie 

In vele landen vormt een systeem van formeel of informeel 

bestaande en bewust of (gedeeltelijk) onbewust toegepaste 

discriminatie van grote groepen van mensen een f ormidabele 

barriere bij hun streven naar een hoger of zelf s maar een 

menswaardig inkomen. 

Enerzijds belet men hen rechtstreeks de toegang tot de 

beter betaalde vormen van arbeid, bepaa.lde soorten kapi taal

en grondbezit of leidinggevende bevoegdheid. 

Hiermee wordthun grensproductiviteit~door een sterk vergroot 

aanbod van wat ze wel mogen~kunstmatig gedrukt en daarmee 

hun beloning verlaagd. 

Anderzijds beperkt men indirect hun capaciteit om de dingen 

die ze officieel wel mogen optimaal te doen. Dit gebeurt door 

restrictie van opleidingsmogelijkheden, gerichte beperkingen 

bij het beschikbaar stellen of toegankelijk maken van infra

structuur, weigering van de vereiste samenwerking, admini

stratieve chicanes, allerlei pesterijen en het veroorzaken van 

moeilijkheden bij de afzet van eventueel geproduceerde goede

ren en diensten. 

Als men dit soort discriminatie op grond van geloof, over

tuiging, ras, nationaliteit, regionale afkomst, sexe en leef

tijd afschaft,c.q. vermindert~.krijgen de hierdoor getroffen -

en dus als regel armere - groepen naar rato een betere toegang 

tot de productie-middelen en kunnen ze deze~door een gelijker 

toedeling van onderwijs, gezondheidszorg, voorlichting, crediet~ 

verlening, infra-structurele ondersteuning en promotiemogelijk

heden ook beter gebruiken. 

Een en ander zal ongetwijfeld een nivellerende werking op de 

inkomensverdeling uitoefenen. 

4) Toepassing van "omgekeerde discriminatie" 

Een nivelleringsmethode,die men als het ware als het logische 

complement van de voorafgaande kan beschouwen;.is de "omgekeerde" 

of "positieve" discriminatie. Hieronder verstaat men het geheel 

van ingrepen in de bestaande distributie, waarbij de groepen die 

/ 
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tot nu toe te kort kwamen,bewust en gewild "voorgetrokken" of 

"bevoordeeld" worden,ten koste van de rest van de bevolking. 

Maatregels,die men onder dit hoofd,ten bate van de onder punt 

. .3. genoemde "distressed groups" zou kunnen nemen zijn (o. a.) : 

- Preferente toegang tot het middelbare en hogere onderwijs; 

- Voorrang bij overheidsbenoemingen; 

- Pressie op het bedrijfsleven om bij de recrutering en promotie 

van personeel de kansen van de betrokkenen groepen te vergro

ten• 
~ 

- Specifiek op deze groepen gerichte voorlichtings-,bemidde-

lings- en ondersteuningsprogramma'sj 

- Meer directe richting van het systeem van sociale verzeke

ringen en arbeidswetgeving op de noden van deze mensen~ 

- Preferente toepassing van de collectieve voorzieningen 

naar de armsten toe~ 

- Invoering van een systeem van "omgekeerde belasting" in de 

vorm van een o.a. door Cline en Ahluwalia voorgestelde "direct 

transfer of assets to the poor". Omdat in de ontwikkelings

landen deze armen grotendeels "zelfstandige" keuterboertjes 

zijn, komt dit vooral neer op het directe verschaffen van · 

productiemiddelen en infra-structuur. In de urbane omgeving 

zou deze steun meer in de richting van gesubsidieerde huis

vesting, beroepsvoorlichting, arbeidsbemiddeling en onderwijs 

moeten gaan. 

Men dient zich v66r toepassing van deze en dergelijke maatre

gels natuurlijk terdege rekenschap te geven van het feit, dat 

deze ongetwijfeld op wijdverbreid onbegrip, grote irritatie en 

waarschijnlijk ook op de actieve tegenstand van de tot nu toe 

"normaal" gepri~ilegieerde bevolkingsstrata zullen stuiten. 

De formele "gelijkheid voor de wet" wordt in zijn wezen aan

getast en men voert - of men dat nu graag hoort of niet - een 

soort "omgekeerde apartheid" in
1
ter bereiking van het ideeal 

van een materieel grotere gelijkheid. 

Dit zal zeer zeker door vele individuen als onrechtvaardig 

worden beschouwd,als zij - alleen omdat ze niet tot de 

genoemde groepen behoren - daadwerkelijk worden achtergesteld. 
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Tegelijkertijd dient men zich vanuit een econornische utili

teitsredenerinq te realiseren dat ook deze vorm van discrimi-
- I 

natie discrirninatie blijft en derhalve waarschijnlijk op 

soortgelijke manier als de meeste andere voortrekkerij in het 

produktieproces tot min?er dan optimale aanwending van de 

beschikbare productiefactoren zal leiden. 

Of het doel werkelijk de middelen heiligt is iets,dat 

alleen maar vanuit een grondige kennis van de situatie en 

haar noden alsmede van de bestaande maatschappelijke krachts
' verhoudingen beslist kan worden. 

D. Ingrijpen via de Factor Ondernemerschap 

Zoals bekend,weet de neo-klassieke theorie (door haar irre

levantverklaring van de dynamiek, haar afzien van onevenwichtig

heden en haar voorbijgaan aan de technische vooruitgang) niet 

goed raad met deze categorie. Als deze vooropstellingen immers 

allemaal opgaan, krijgt elke ingeschakelde productiefactor zijn 

toegerekende marginale rendement en blijft er niets voor de 

ondernemer zelf als winst over. 

Het was Schumpeter, die reeds in 1919 de economenwereld 

van het onrealistische karakter van deze vooronderstellingen 

doordrong. Voor hem is een gezonde economie nooit in evenwicht. 

Waar leven is, is ook altijd beweging. Bij Schumpeter is het 

nu juist de ondernemer, die als "Durchsetzer neuer Kombinationen" 

deze beweging voortdurend activeert en aan de gang houdt. 

Door inspeling op nieuwe vraagvormen, door gebruik te maken van 

nieuwe technieken, methodes, machines en capaciteiten "revo

lutioneert" hij als het ware voortdurend het productieproces. 

Hij speelt het als "man tussen twee rnarkten" (namelijk die van 

inputs en outputs) steeds weer klaar, om uit zijn producten 

tijdelijk meer dan hun marginale waarde te halen. Zijn hele 

beloning hangt derhalve ten nauwste samen met de technisch

organisatorische vooruitgang. De winst is op deze manier stellig 

het meest dynamische onderdeel van 4e hele bedrijfs-opbrengst. 

Deze visie op het ondernemerschap past natuurlijk helemaal in het 

individualistische maatschappijbeeld van een zich spontaan en 
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sprongsgewijze ontwikkelende kapitalisme in zijn eerste groei
phasen. 

De ondernemer is daar de "red blooded gentleman c_:ro-getter': die 

kansen ziet en aangrijpt,daarbij risico's op de koop toe neemt 

en via de ondernemersopbrengst
1
in de vorm van winst of verlies, 

voor zijn acties beloond of gestraft wordt. 

Naargelang echter het kapitalisme ouder wordt, de gemiddelde 

bedrijfsgrootte toeneemt en de vrije concurrentie op de markt hoe 

!anger hoe meer met oligo- of zelfs monopolistische trekjes 

wordt doorweven7verandert ook de persoonlijkheidsstructuur en 

h~t handelingspatroon van de doorsnee ondernemer. Deze n~euwe 
managersgeneratie opereert niet meer overwegend op basis van 

flitsende priv~ inzichten en persoonlijke initiatieven, maar 

voert doorgaans colLectief,op last van--en in voortdurende rugge
spraak met andere beleidsbepalende organen en steunend op een 

voortdurende adviezenstroom van een uitgebreide staf ,op een 

steeds bureaucratischer reanier het ondernemingsbeleid. 
Het spreekt van zelf, dat het risico en de verantwoordelijk

heid~welke een dergelijke manager als persoon te torsen heeft 

nog maar nauwelijks met die van zijn voorganger van ettelijke 

generaties terug kan worden vergeleken. 

Dit alles dringt zich zo mogelijk n6g sterker op in de be

drijfsvoering van staats-of genationaliseerde ondernemingen, 

terwijl in de communistische landen
1

met hun centraal geleide 

volkshuishouding de manager praktisch helemaal met een ambte-
' naar kan worden gelijk gesteld. 

In de terminologie van Lydall betekent dit,dat ~~n van de 
' belangrijkste oorzaken voor differentiele honorering - de 

1) 
R-facto~op stelselmatige manier wordt ondergraven. 

Waar immers het "hierarchie effect" verdwijnt en de"managerial 

responsibility-steeds minder voorstelt, valt ook de grond voor 

een al te sterk van de rank en file verschillende belonings

voet in duigen. 

M.b.t. het inkomensbeleid kunnen uit dit alles natuurlijk 

de conclusies getrokken worden,dat hd'gere economische ont

wikkeling en versnelde socialisering beide als ef fectieve 

methoden voor een voortschrijdende nivellering van onder

nemers- c.q. managersinkomens kunnen worden gebruikt. 

1) R = Responsibility, zie blz. 131 
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E. Ingrijpen via het mechanisme van de factor-substitutie 

Op dit punt staan er twee standpunten hardnekkig en zo onge

veer lijnrecht tegenover elkaar: 

Aan de ene kant beweert men, dat het arbeidsdeel uit de 

functionele inkomensverdeling vergr66t en de persoonlijke dis

tributie tegelijk daarmee meer gelij~ gemaakt kan worden door 

successieve verhogingen van het minimum loon. 

Aan de andere kant zegt men, dat juist deze hoge minimum lonen, 

gekoppeld aan kunstmatig goedkoop gemaakte crediet en buiten

landse valuta,samen met allerlei andere faciliteiten voor het 

bedrij fsleven in de moderne sector,. op vrijwel automatische ma

nier leidt tot meer kapitaal-intensieve productie en dus een 

beperktere vraag naar arbeid. 

Hiermee daalt echter het arbeidsdeel1 ten bate van de arbeids

loze inkomens en wordt het verdelingspatroon verder scheefge

trokken. Opheffing van deze gekunstelde distorties van het na

tuurlijke prijspeil en beloning van de diverse productiefacto

ren volgens hun eigen grensproductiviteit zou in deze redene-
' 

ring het beste middel zijn,om zowel het arbeidsdee~ als de 

portie voor de armere bevolkingsstrata te vergroten. 

Als men deze speculatieve thesen aan de praktijk wil toetsen 

dan blijkt, zeals gewoonlijk, dat het aantal empirische veri

ficatie-studies beperkt is en de daarmee verkregen resultaten 

voorlopt~ nauwelijks harde en scherpe conclusies toelaten. 

M.b.t. de minimum lonen als instrunentvariabele kan men 

stellen, dat de mate van elasticiteit van de vraag naar arbeid 

voor het te voeren beleid doorslaggevend is. Als deze elasti

citeit kle.iinerdan een is, kan men het minimum loon ~eestal wel 

iets verhogen, zonder dat de werkgelegenheid daaronder hoeft 

te lijden. Is deze elasticiteit echter groter dan dit critieke 

punt, dan werkt deze verhoging averechts. Zelfs verlaging van het 

minimumloon ievert in dit geval doorgaans te weinig extra werk

gelegenheid op, om een daling van de arbeidsquote en daarmee 

een verder scheeftrekken van de persoonlijke distributie te 

voorkomen. 

Hier komt nog bij dat - met name in de ontwikkelingslanden -
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loonsubsidies ook praktisch gesproken maar heel moeilijk 

doorvoerbaar zijn en - gesteld d!t het organisatorisch haal

baar ware - bovendien grotendeels in de moderne sectoren terecht 

zouden komen. De reeele substitutie-mogelijkheden zijn daar 

echter maar zeer zeer beperkt. 

De empirische toetsing van dit alles leidt echter in de di

verse landen, perioden, productiesectoren en beroepsgroepen 

tot uiteenlopende en niet zelden controversiele resultaten. 

Men zie· in dit verband o.a. de studies van Reynolds, Fishlow, 

Ranis en Chenery, die alle tot verschillende inschattingen van 

deze elasticiteit en de daaruit voortvloeiende distributie

resultaten komen. 

Waar het gaat om rationele aanpassing van een kunstmatig 

scheefgetrokken factor beloning aan de schaduw prijzen?ge

".'ormd dc:._o.E.._~~!.!.. "natuurlijke" vraag en aanbodsituatie, 
doelt men over het algemeen op ve·rhoging van de prijs voor ka

pitaal en buitenlandse valuta en verlaging van het arbeidsloon. 

Deze methodiek werkt verhogend op de loonquote en egalise

rend op de distributie als~iubstitutie-elasticiteit van arbeids

t.a.v~ niet-arbeids inputs (zoals kapitaal, management, of 

technologische vernieuwing) groter dan ~~n is. 

Ook hier echter leveren de pogingen tot empirische verifi-
catie weer hetzelfde treurige resultaat op. De igetrokken conclusies 

'"'-' zijn over het algemeen tweeslachtig en qua teneur pessimistisch. 

Met betrekking tot de f abrieksnijverheid concluderen Williamson 
voor de PhiJ.ippHnen. en Behrman voor Chili en net duo Chener:z: 

en Raduchel voor de Verenigde Staten ~n Japan aan het begin 
van de zeventiger jaren een vervanqingselasticiteit aanzienlijk 

lager dan ~~n. 

Katz komt echter enige jaren daarv66r in het geval Argen

tinie voor dezelfde sector met een + 1 op de proppen. En ten

slotte schat Ranis in 1973 de substitutie-elasticiteit in 

Japan, Zuid Korea en Taiwan z6 ver boven deze ~~n, dat hij noq 

Reynolds (1965); Fishlow (1973); Ranis (1973); 
Chenery (1971); 
Williamson (1971); 



321 

grote mogelijkheden voor een verdere "capital stretching" in 

het vooruitzicht stelt. 

Berry ~eent op basis van zijn ervaring in Colombia, dat de 

bedrijfsgrootte voor de hoogte van deze elasticiteit beslissend 

is. Hoe kleiner de omvang van de onderneming, hoe groter de 

mogelijkheid om de productie-factoren grond, kapitaal en onder

nemerschap door arbeid te vervangen. Omd,at echter landelijk -

zowel in de landbouw als in de industrie - de schaal van de 

productie opgevoerd wordt - daalt de globale substitutie

elasticiteit. 

M.b.t. de landbouwsituatie in dit zelfde Columbia meent Thirsk
1

) 
' dat deze elasticiteit daar (wellicht mede door een kleinere 

bedrijfsgrootte) nog aanmerkelijk hoger ligt dan in de indus

trie en voor de sector in het algemeen op l~ geschat mag 

worden. Als dat zo is, moeten hier mogelijkheden liggen om via 

loonmanipulatie de arbeidsquote te vergroten en het verdelings

patroon enigszins te egaliseren. 

Studies van gelijke strekking voor India (Fvenson) en Chili 

(Behrman) leveren echter voor deze zelfde landbouwsector slechts 
en 

substitutie-elasticiteitVvan + 1 of zelfs ver daaronder op. 

Nog afgezien van het feit, dat al deze onderzoeken op geen 

enkele manier als representatief voor de situatie in het te 

bestuderen universum van landen mogen gelden, zijn hun resul

taten tot nu toe nog z6 vaag en tweeslachtig, dat we er voor 
" ~ de beoordeling van het instrument factor substitutie als zodanig 

voorlopig nog niet veel aan hebben. 

1) Voor nadere uiteenzetting van het werk van de hier genoemde 
auteurs verwijzen wij naar het geciteerde artikel van Cline. 
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F. Gebruikmaking van de inflatie als middel tot inkomens

nivellering 

In tijden van inflatie bestaat de mogelijkheid, dat men deze 

geldontwaarding als middel gebruikt om de inkomens verder te 

nivelleren. 

Verschillende methoden in dit opzicht zijn o.a.: 

- Compensatie van de door de inflatie veroorzaakte loon- en 

salaristeruggang in centen en niet in procenten. Iedereen 

krijgt op deze manier een vast bedrag, dat als regel 6nder 

het modale inkomen tot inkomenverbetering en daarboven tot 

verlies leidt; 

- Uitvaardiging van een formeel verbod 9m op uitstaande schul

den of spaartegoeden een inflatie-correctie toe te passen. 

Omdat hiermee vooral het bezit en (arbeidsloze) inkomen 

van de gegoede klassen wordt aangetast ontstaat er door de 
I 

reele depreciatie van spaarrekeningen e~ obligaties als 

regel een nivellerende bijwerking op de in~cmensdistributie; 

- G~~n of onvolledige aanpassing van de progressie percentages 

in het systeem van de inkomens- en vermogensbelasting aan 

de mate van inflatie. Men moet zo op steeds lagere reeele 

inkomensniveaux de hoeveelheid belasting betalenPdie eerder 

alleen voor de hogere inkomens gold; 

- Het gebruik van inf latoire financieringsmethoden ter beta

ling van collectieve voorzieningen of andere maatregels
1
die 

speciaal de armere groepen in de maatschappij ten goede 

komen. 
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G. De Overheidsfinancien als manipulatie~instrurnent 

De overheidsfinancien kunnen naar twee kanten als instrument 

om tot een gelijkere inkomensverdeling te komen worden inge

schakeld: 

De eerste daarvan slaat op de manier~waarop de staat zijn 

inkomsten via de belastingen en actieve participatie in de 

produktie verwerft. De tweede op de rnanier, waarop dit inkomen 

door de ove:(heid weer als uitgaven in de economische kringloop 
wordt teruggebracht. 

Zo verkeert men in brede kring reeds lang in de mening, dat 

een uitgekiende ~anipulatie van de belastingschroef het middel 

zou zijn,om de gewenste nivellering tot stand te brengen. 

Men wijst in dit kader o.a. op de volgende mogelijkheden: 

- meer werkelijke inning van de theoretisch verschuldigde 

belasting, zonder aanzien des persoons; 

- geleidelijke overgang van de indirecte naar de directe be

lastingen; 

versterking van de progressie in het systeem voor de inko

mensbelasting; 

- opvoeren van de successie-belasting; 

- hogere tarieven voor de belasting op vast goed, zoals 

grond, kapitaalgoederen, huizen, etc. 

hogere tarieven voor de zgn. arbeidsloze inkomens uit in

terest, rente, dividenten, winst etc. 

- verhoging van de belasting op luxe artikelen en de duur

dere duurzame consumptiegoederen; 

- verhoging van de accijnsen op alcohol, rookgerei, benzine,. 

e.d. 

Als deze stelling opgaat,zou het patroon van de inkomens

verdeling in de landen,waar men dit soort maatregelen over 

het algemeen toepast, na de betaling van de verschuldigde belas

tingen1 aanmerkelijk gelijker moeten zijn dan daarv66r. 
Omdat deze toepassing meestal uitgebreider en met meer nadruk 

gebeurd op de hogere dan op de lagere ontwikkelingsniveaux, kan 

men ook stellen, dat het verschil tussen v66r en n~ de belas

tingen bij de eerste categorie aanmerkelijk groter zou moeten 
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zijn dan bij de tweede. 

Uit een aantal studies van o.a. Kuznets, Bird & De Wulf, 

Ahluwalia en Douben, blijkt dit echter maar in zeer beperkte 

mate waar te zijn. De feiten tonen irnmers aan: 

a) dat ook op de hogere ontwikkelingsniveaux in verreweg de 

meeste landen het inkomenspatroon v66r en na de belasting maar 
1) 

verrassend weinig uit elkaar pleegt te lopen en 

b) dat op de lagere welvaartsniveaux de doorgevoerde experimen

ten met het opgesomde complex van rnaatregels maar z~~r be

perkte resultaten hebben opgeleverd. 

De hogere inkomenstrekkers zijn blijk~aar meesters in het af

wentelen op anderen van hun op deze manier opgedrongen pro

gressieve belastingplicht en de middengroepen (vaste loon- en sala-
-...· ristrekkers bij overheid en grote bedrijven)1 die men wel treft, 

leggen t~ weinig gewicht in de schaal. Al deze argumenten leveren 

echter nog lang niet een afdoende bewijs voor de totale onhoudbaar

heid van de geformuleerde stelling. Ze kunnen irnmers evengoed be
tekenen, dat men ook op de.hogere niveaux het geciteerde complex 
maatregels niet integraal, in onderling verband of werkelijk 

consequent toepast. Enige indicatie in deze richting leveren o.a. 

de data voor hoog ontwikkelde en progressief ingestelde landen 

als Noorwegen, waar men wel degelijk ernst met de toepassing van 

dit instrument maakt en het verdelingspatroon voor en na de belas

ting inderdaad ze6r significant uiteenloopt. 

Voor Zweden, waar men ongeveer hetzelfde verwachten zou, is 

dit echter niet het geva1.2> 

Enige dosis scepsis blijft derhalve geboden. 

M.b.t. de inkomsten die de overheid als ondernemer verkrijgt 

door directe deelnarne aan het productieproces,stelt Cline, 

dat vergroting hiervan in de kapitalistische Wereld consequent 
blijkt te leiden tot : 

a) vermindering van de totale overheidsinkomsten, omdat de 

behaalde winsten meestal kleiner zijn dan de belasting, 
opbrengsten in de niet-genationaliseerde sectoren; 

b) verkleining van het inkomensdeel opgestreken door buiten

landse en binnenlandse kapitalisten, ondernemers en hogere 

managers1 

c) significante vergroting van het deel voor de hogere echelons 

1) Zie met name de data verstrekt door R.J. Nicholson (1965 en 1967) 
S. Kuznets (1963 blz. 38-39) en M. Linder (1977) 

2) M. Schnitzer (1974) 
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van de administratie en uitvoerende arbeid; 

De consequentie hiervan is, dat naar gelang het overheids

aandeel in de economische bedrijvigheid wordt opgevoerd er op ... 
de duur een overheveling van de topinkomens naar die van de 

hogere middenlagen zal plaatsvinden. 

Welnu, bij een stijgend ontwikkelingspeil blijkt overeen

komstig het beschikbare datamateriaal dit overheidsaandeel in de 

productie inderdaad sterk.toe te nemen. Ook de evolutie van het 

door ons geconstateerde inkomenspatroon vertoont de facto het 
door Cline gesuggereerde beeld. 

Tot zover is zijn hypothese derhalve niet in strijd met 

de tot nu toe bekende feiten. 
,, 

Dit lijkt echter wel het geval met de door hem veronder-

stelde verlaging van het overheidsinkomen ..... Dit laatste 

neemt als proportie van het totaal op de hogere welvaarts

niveaux immers duidelijk en met sprongen toe !!! 

Ook waar het om de redistributie van het regeringsinkomen 

over de diverse strate van staatsburgers gaat;zijn de meeste 

empirisch georienteerde auteurs niet bijzonder enthousiast 

over de inkomensnivellerende effecten daarvan. Dit tenminste1 

als men het heeft over de tot nu toe geboekte resultaten. 
) 

Men constateert over het algemeen een behoorlijke aderla

ting voor de hoogste en hogere top, maar de strata, die van deze 

herverdeling blijken te profiteren ziin niet de armsten en zelfs 

niet de lagere middenstrata maar voor~~e~egorieen tussen 

het 60ste en het 85ste percentiel! 

Dit verschijnsel doet zich daarbijspecfu.al v66r op die 

ontwikkelingsniveaux,waar ook bij de primaire verdeling al 

een tendens in dezelr'de richting optrad. Men zou dus kunnen 

stellen, dat we te doen hebben met 6fwel een bijkomend onder

deel van dezelfde algemene evolutie of een proces,dat in de

zelfde richting verloopt en deze evolutie versterkt. Gezien 

de samenhang van de ontwikkeling als totaal, geloven wij voor

lopig in de juistheid van de eerste veronderstelling. Het ligt 

immers voor de hand om te veronderstellen, dat dezelfde sys

tematisch werkende oorzaken welke er economisch toe leiden 

dattvanaf een zeker punt in de ontwikkeling
1

aan de sub-top 

en de hogere middenklas een groter gedeelte van de totaal-
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koek toevalt,ook politiek en juridisch hun werk zullen doen. 

De invloed van deze groepen op de overheid, hun juridische greep 

op het redistributiemechanisme en hun stijgende opleidings-

peil zullen er samen wel voor zorgen, dat - tenminste voorlopig -

hun aandeel in het van overheidswege gecorrigeerde inkomen op 

zijn minst proportioneel met hun primaire inkomen blijft groeien. 

Hier geldt echter evenzeer als bij de manipulatie van de be

lastingsschroef, dat het verleden geen absolute maatstaf hoeft 

te zijn voor de toekomst. Er zijn ongetwijfeld een samenstel 

van maatregels te bedenken, die op redelijk korte termijn en 
,, 

op zo goed als alle ontwikkelingsniveaux ook binnen het globale 
• 

kapitalistische industrialisatiemodel een significante nivel

lering kunnen tot stand brengen. 

Door schade en schande wijs geworden denkt men hier niet 
ll .. meer in eerste instantie aan het normale complex van arbeids-

wetgeving, sociale verzekeringen en collectieve voorzieningen, 

zoals dat in het Westen tijdens de groei naar de Welfare State 

werd uitgebouwd. De ervaring leerde immers, dat de vruchten hier-, .. 
van de facto meestal nog h~~l lang praktisch alleen maar b6ven 

de 50ste percentiel terecht plegen te komen. 

Wil men werkel!jk tot een o~huig:IJ'lg van de redistribut!e in 

de richting van de Caller} armsten komen, dan is volgens Chenery 

en l'.hluwaliaJ eerst identif icatie van deze groepen in het totaai

patroon, gevormd door de socio-economische structuur,noodzakelijk. 

Globale studies leiden alleen maar tot globale inzichten 

en het soort globale maatregels, dat niets of weinig voor deze 

ondergeprivilegieerden oplevert. 

N6dig is binnen de sectoren en sub-sectoren van de produktie-

structuur, onder de verschillende 

regio '.s van het land, in de steden 

zelfstandigen en loonarbeiders, op 

beroepen, over de diverse 

en de rurale gebieden, bij 

elke productieschaal bij 
I 

mannen en vrouwen, alle leeftijdsgroepen en eigen of geimpor-
• teerde arbeidskrachten

1
die categorieen te identificeren,die 

werkelijk te kort koroen. 

In veruit de meeste landen zijn dit in d,e rurale gebieden, 

binnen de landbouwsector de landarbeiders en vooral de kleine, 

voor eigen rekening werkende boeren. In de steden gaat het om 

de gemarginaliseerden en grote delen van zowel arbeiders als 

zelfstandigen in het klein-bedrijf. 
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Wil de redistributie enige werkelijke zin hebben dan moet er , 
voor gezorgd worden, dat veel meer dan tot nu toe de vruchten 

hiervan bij deze mensen terecht komen. 

Dit kan volgens de geciteerde auteurs het beste langs de 

volgende twee kanalen: 

a) Directe overhevelingen uit de staatskas naar of ten bate 

van de genoemde groepen. Voorbeelden hiervan zijn directe 

ondersteuning met productie-middelen, spaarfaciliteiten, sub

sidies op in- en verkopen, het verschaffen van markt 

mogelijkheden en het installeren van direct gerichte ±nfra-

structurele hulp; 
b) Accentverlegging bij de uitbouw van de reeds genoemde , 

Welfare-State maatregels naar die onderdelen van dit 

complex,welke vooral en op korte terrnijn aan de arrnste delen 

van de massa ten goedekomen. Hierbij kan men vooral denken 

aan zogenaamd algemene onderwijs- voedings- en gezondheids

programma' s, werkverschaffing, volksverzekeringen en sub

sidies op het consumptiepakket, die echter in hun S!'ecifieke 

resultaten vooral bij deze groepen terecht pleqen te kornen. 
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HOOFDSTUK VII 
D_RIE CRITERIA VOOR BET BEOORDELEN VAN INKOMENSDISTRIBUTIE. 

Simon Kuznets noemt in zijn artikel "Inequalities in the 

size-distribution of income" drie criteria, welke voor de beoor

deling van de inkomensverdeling van doorslaggevende betekenis zijn. 

Met name zijn dit de "adequacy'', de "equity" en de "efficiency'' 

van de betreffende distributie. 
Deze drie maatstaven overlappen elkaar gedeeltelijk. Ze zijn 

tegelijkertijd complementair en zelfs hier en daar met elkaar in 

strijd. Men kan ze niet zinvol alleen en zonder inschakeling van 

de andere twee gebruiken, want maximalisatie van de een leidt 

onherroepelijk tot kortsluiting bij een of beide van de overblij

vende twee. 

Als econoom meent Kuznets alleen maar zinvol over het derde 

criterium, dat van de efficiency, te kunnen praten en dat doet hij 

dan min of meer als volgt: 

- Vanuit economisch standpunt kan men spreken van gemotiveerde, 

ongemotiveerde en zgn. neutrale inkomensongelijkheid. Ze is 

"warranted" als ze positief bijdraagt aari de groei van het na

tionale produkt, "unwarranted" als ze dit niet of negatief doet 

en hij beschouwt haar als neutraal als ze irrelevant is voor 

het verschijnsel groei. 

Merkwaardig genoeg zegt hij in dit verband op de eerste plaats 

niets over het feit, dat op elk niveau van nationaal inkomen de 

verdeling ook met de maximalisatie van het economische nut te 

maken heeft. Oat dit via de werking van de twee Gossense Wetten 

wel zo is, lijkt ons evident en verdient in elk geval genoemd 

te worden. Verder staat groei niet in alle gevallen helemaal ge

lijk aan het begrip "ontwikkeling:of zelfs enger gedefinieerd 

aan ''economische ontwikkeling." 

En tenslotte blijft hij ook het antwoord schuldig op de vraag 

of en onder welke omstandigheden een verdere inkomensnivellerfng 
tot meer (of minder) groei leidt,Behalve dat zeer hoge inkomens 

grote besparingen mogelijk maken, maar tot monopolievorming aan

leiding geven en zeer l~ge waarschijnlijk de arbeidsproduktiviteit 

negatief beinvloeden, valt er volgens hem empirisch weinig te zeg

gen. Hij gaat hiermee echter helemaal voorbij aan de in de vorige 

S.Kuznets (1966) 
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sectie behandelde Keynesiaanse hypothesen, die ondersteund met 

veel illustratief feitenmateriaal,toch wel met een grote waar

schijnlijkheid in een bepaalde richting wijzen. 

Hij heeft natuurlijk gelijk,als hij stelt 1 dat voor het geven 

van een helemaal bevredigend antwoord op de opgeworpen vraag no

dig is om zowel synchroon als diachroon over vele bekende en 

getoetste relaties te beschikken en deze zijn tot nu toe inder

daad schaars. Hier moet vanzel£sprekend actief naar gezocht wor

den. 

Zijn conclusie, <lat er tot nu toe echter geen systematisch 
l 

oorzakelijk verband tussen inkomensverdeling en economische ont-

wikkeling zou bestaan, wordt door zijn eigen empirische materi

aal gelogenstraft. Het is juist1 dat er geen rechtlijnig, in de 

tijd stabiel, of in de ruimte onveranderlijk verband bestaat. 

Uit al het voorgaande blijkt echter, dat ook kromlijnige, in 

tijd en ruimte veranderende verbanden wel degelijk een syste

matisch verloop kunnen VP~tonen. En zolang nieuwe empirische 

data deze niet ondergraven, lijkt ons wat dit betreft de in het 

vorige hoofdstuk behandelde Keynesiaanse hypothese nog altijd 

de meest aannemelijke. 

-Onder de "adequacy" van de inkomensverdeling verstaat Kuznets dat 

de ''onsuccesvolle'' of "anderszins onaangepaste" leden van de maat

schappij zodanig opgevangen en van een inkomen voorzien worden, 

dat ze voor die rnaatschappij geen disruptieve factor van be

tekenis gaan vormen. Het criterium is derhalve anders gesteld 

"het ongestoord doorfunctioneren" van de bestaande samenleving. 

Hieraan wordt voldaan, als men aan de genoemde groep een minimum 

inkomen verzekert, dat zodanig in overeensternrning met het alge

meen heersende levenspeil is, dat zijn relatieve deprivatie en 

hieruit voortvloeiende frustaties,de maatschappelijke gang van 

zaken niet significant verstoren. Deze opvang geschiedt - naarge

lang het bereikte ontwikkelingspeil - empirisch via de "exten

ded family", een getolereerde bedelaarsklasse, de liefdadigheid, 

het sociale werk en de uitbouw van een steeds completer systeem 

van arbeidswetgeving, sociale verzekeringen en gemeenschapsorga

nisatie. 

-Het rechtvaardigheidscriterium heeft bij Kuznets maar een zeer 

beperkte betekenis. Voor hem voldoet een inkomensverdeling hier

aan7als er geen discriminatie toegepast wordt bij de beloning1 
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die men geeft aan vergelijkbare economische prestaties en iedereen 

gelijke kansen krijgt in de concurrentiestrijd om het bezetten 

van de posities en het spelen van de rollen, die de hoogste grens

produktiviteit en ook de hoogste inkomens opleveren. 

Afwezigheid van discriminatie - zoals die op basis van kaste, 

klasse, ras, sexe, leeftijd, geloof etc. - is, hoe belangrijk 

overigens ook, maar een gedeelte van het veel bredere rechtvaar

digheidsprincipe dat hier een rol speelt. 

Men zou kunnen stellen, dat zijn eerste eis min of meer over

eenkomst met wat wij hier de "ruilrechtvaardigheid" plegen te 

noemen en zijn tweede eis dicht in de buurt komt van de zgn. 

"verdelende rechtvaardigheid". 

Wat men echter helemaal mist is de vraag naar de zgn. "soci

ale rechtvaardigheid". Waar Kuznets spreekt over " adequaatheid" 

van de inkomensdistributie, doet hij dit uitsluitend vanuit het 

standpunt van het "functioneren" van de maatschappij als geheel. 

Men kan echter ook de vraag stellen of alle in die maatschappij 

samenwerkende groepen wel op een behoorlijke manier aan hun deel 

komen en of die functionerende maatschappij zelf wel goed in el

kaar zit. 

Maar ook als men de drie hier genoemde rechtvaardigheids

cri teria tegelijk probeert toe te passen , blijkt al spoedig1 dat 

ze, evenals Kuznets' efficiency, adequacy en equity, maar heel 

moeilijk in een en juist uitgebalanceerd oordeel samengevat 

kunnen worden. 

En tenslotte rijst - na kennisname van het feit,dat de hogere 

en zeker de allerhoogste inkomens in een vrije ruilverkeersmaat

schappij gebaseerd op particulier eigendom van de produktiemiddelen, 

voor het overgrote deel uit deze eigendom en niet uit arbeid 

stammen - het zeer omstreden probleem of de economische prestaties 

ingebracht door de leveranc:leJS van arbeid, kapi taal, ondernemer

schap en grond ethisch wel op een lijn gesteld kunnen Worden. 

Er zijn ideologieen, die de inkomens uit grond-en kapitaal

rente moreel ongeoorloofd achten of als vormen van arbeidersuit

buiting veroordelen. Het spreekt vanzelf
1

dat in dit bestek de 

ruimte ontbreekt om op deze ethische aspecten van de zaak nader 

in te gaan. Bij de beoordeling van elke willekeurige vorm van 

inkomensverdeling zullen ze echter -vanuit elke gehanteerde ideo

logie of belangenpositie anders- stellig gehanteerd worden. 
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VIII. ENKELE CONCLUSIES EN OVERBLIJVENDE VRAGEN. 

De conclusies: 

1. Ofschoon er heel veel op het voor ons beschikbare datamateri

aal inzake de inkomensverdeling aan te merken valt, bleek 

dit toch op elk van de onderzochte niveaux (provinciaal,natio

naal, internationaal, mondiaal) in de opgestelde tijdreeksen 

en in de cross-sections een zodanige mate van consistentie en 

congruentie te vertonen, dat wij het als relatief bruikbaar 

geaccepteerd hebben. 

2. Het bleek dat - onder vooropstelling van een kapitalistische 

produktiewijze - op elk niveau en zowel diachroon als syn

chroon - naargelang het per capita produkt stijgt, de trend 

van een vrij hoge mate van ongelijkheid eerst naar n6g meer 

ongelijkheid gaat, met na een zeker (en nogal varierend)punt, 

een ornkering van de evolutie naar een grotere inkomensnivelle

ring. Dit laatste met dien verstande, dat eerst de hogere en 

pas later de midden-en lagere strata hier significant van 

profiteren. 

3. Op basis van deze uitkornsten kon een poging tot verificatie 

van een serie stellingen over het verloop van de inkomensver

deling verder worden gedaan. 

Dit leidde tot een gekwalificeerde verwerping van een viertal 

kernhypothesen,welke in de literatuur aangaande deze dynamiek 

werden gepostuleerd. Het betreft hier de stellingen van: 

- het altijd en overal bestaan van een fundamenteel distributie

patroon, qua scheefheid bij benadering gelijk aan de log-normale 

krornrne; 

- een in de tijd en bij stijgende ontwikkelingspeil voortdurend 

ongelijker wordende verdelingspatroon; 

de afwezigheid van een algemeen geldende basispatroon of 

van een systernatisch in een bepaalde richting verlopende 

dynamiek daarvan; 

- een eeuwig durende fluctuatie tussen de twee uitersten van een 

als ''te scheef" en een als "te gelijk" ornschreven distribu

tie! kromrne. 

De veronderstellirig van een op de langere termijn, tijdens 

een doorzettende industrialisatie geleidelijk gelijker wordende 
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verdeling werd daarentegen op gekwalificeerde manier (o.a. 

zoals in punt twee omschreven) aanvaard. 

4. Ter verklaring van de veronderstelde dynamiek in het ver

delingspatroon worden in de literatuur een groot aantal 

hypothesen en theorien opgevoerd. 
Bij verreweg de grootste meerderheid van deze pogingen tot 

verklaring kan men niet stellen1 dat deze zonder rneer onjuist, 

onlogisch of met elkaar strijdig zouden zijn. Het slechtste 

wat men er meestal aan verwijten kan, is, dat ze alhoewel 

in wezen- tijd-en plaats gebonden, door hun auteurs als uni

versele en voor alle tijden geldende verklaringsinstrumenten 

worden voorgesteld. 

Op zich zelf bezien maken ze echter op zeer plausibele manier 

duidelijk,waarom - onder nader gespecificeerde omstandigheden w 

het inkomenspatroon gaat fluctueren of in een aangegeven 

richting of op een bepaalde manier evolueert. 

Ook blijkt dat - bij aanname van de beschreven kromlijnige 

correlatie tussen ontwikkeling en de dynarniek van het ver

delingspatroon - heel veel van deze verklaringshypothesen op 

vrij congruente manier met elkaar verzoend en in een sluitende 

theoretische systeern met elkaar in verband kunnen worden ge

bracht. 

Ze belichten dan bepaalde "onderliggende" verschijnsels, de 

werking van zekere "storingsvariabelen" of het specifieke 

verloop van de dynarniek op de diverse elkaar opvolgende ont

wikkelingsniveaux. 

5. Naar onze mening rnoet een van de meest fundamentele ver

klaringsrnechanismen voor het beschreven verloop van de in

komensverdeling gezocht worden in de werking van het principe, 

dat de diverse productiefactoren volgens hun grensproductivi

teit beloond worden. In een vrije ruilverkeersmaatschappij, 

gebaseerd op prive-eigendom der productierniddelen,impliceert dit, 

dat .die groepen,die de beschikkingsmacht over de meest essen
tiele en schaarse productiefactoren weten uit te oefenen, aan 

deze bijdrage ook een hierrnee overeenstenunend aandeel in de 

geproduceerde totaalkoek zullen ontlenen. 

6. Volgens onze gegevens bestaat er een duidelijk waarneernbaar 

en consequent verlopende "onderliggende" verband tussen ener

zijds het verschijnsel "ontwikkeling" (b.v. geindiceerd door 

bereikte industrialisatie niveau, inkomen per hoofd of ge-
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middelde levensduur) en het verdelingspatroon van de persoon

lijke inkomens. 

7. Tegelijkertijd functioneren echter op elke plaats en tijd een 

hele serie interferende oorzaken,welke alle tesamen de2e ccrre-

latie zowel in de richting van meer gelijkheid1als die van een gro

tere ongelijkheid kunnen ombuigen. 

Als verreweg de voornaamste van deze interferende factoren be

schouwen wij de volgende vier: 

-a) het tijdsbestek waarbinnen het ontwikkelingsproces en 

daarmee het specifieke verloop van de inkomensverdeling 

zich afspeelt. Zo was blijkens onze gegevens de initiele 

verschevingstendens in de West-Europese verdelingsevolutie 

telkens acuter in elke vo6rgaande van de drie onderscheiden 

historische perioden. 

lets soortgelijks geldt voor de drie jaartallen waarvoor 

cross-section lijnen werden berekend, terwijl de synchro

nelijnen7 als groep genomen,ook minder verscheving verto

nen dan de historische. 

"Er blijkt derhalve in de tijd een "ontwikkeling" van de 

"inkomensontwikkeling" plaats te vinden. 

-b) De nationale-of mondiale schaal waarop de verdeling 

plaats vindt. De verscheving in de ontwikkelingskromme 

voor de distributie van het wereldinkomen blijkt op soort

gelij ke per capita inkomensniveaux thans ongelijker ver

deeld dan in welke nationale eenheid dan ook, ongeacht 

welke tijd of ontwikkelingsfase daarvan men ter vergelij

king gebruikt. 

-c) Uit de data komt overduidelijk naar voren, dat de invoe

ring van een socialistisch (communistisch)regime over de 

hele variatiebreedte van mogelijke niveaux van per capi

ta inkomen een nivellerende invloed op de inkomensverde
ling- uitoefent. 

Deze invloed is echter significant groter op de lagere1 dan 

op de hogere ontwikkelingsniveaux. 

-d) De aanwezigheid van grote hoeveelheden natuurlijke hulp

bronnen, welke onder vooropstelling van een kapitalistische 

maatschappijorde en exploitatie daarvan door of vooral ten 

bate van niet-autochtone bevolkingsgroepen, zo goed als 

overal op de lagere ontwikkelingsniveaux tot een meer dan 
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normale en langer doorgezette verscheving van het ver

delingspatroon plegen te leiden. 

8. Economische groei als zodanig zegt op zichzelf voor de ont

wikkeling van de inkomensverdeling maar zeer weinig. De bere

kening van de correlatie tussen deze twee verschijnselen bleek 

slechts z~er lage en niet significante coeff icienten op te 

leveren, samen met een bijna horizontaal verlopende regressie

lijn. 
Pas bij de invoering van de intervenierende factor "ontwik

kelingspeil" wordt de groei voor de,inkornensverdeling interes

sant. 
Het blijkt dan, dat op de allerlaagste niveaux de groei nega

tief en vanaf een zeker (naar tijd en plaats varierend) punt 

positief met inkomensnivellering in verband staat. 

Voor heel arme landen leidt econornische groei Conder kapita

listische vooropstellingen) in eerste aanleg niet tot meer 

gelijkheid. Het is zelfs incidenteel mogelijk, dat de armste 

bevolkingsgroepen er in de absolute zin tijdelijk op achter

uitgaan. In het Westen duurde de periode van groeiende onge

lijkheid in de meeste landen tussen de 50 en 100 jaar. 

De arme landen van tegenwoordig hebben over het algemeen een 

gelijkere inkomensverdeling dan wij toen. Ook is hun groeisnel

heid aanmerkelijk groter, dan dat destijds in Europa het ge

val was. Binnen een of zelfs twee generaties bestaat er echter 

maar weinig hoop op een reele verbetering van het lot der 

arrnste bevolkingsstrata. Dit tenminste als aan het hier ge

etaleerde diachrone en sy.nchrone empirische materiaal ook maar 

enigszins predictieve capaciteit kan worden toegekend. 

Het feit,dat in de rijkere landen de gelijkheid toeneernt, 
terwijl in de armste en ook mondiaal bezien juist de ongelijk
heid groeit, rnoet in een wereld, waar de nationale en irtter

nationale cornrnunicatie steeds beter wordt,via rnenigvuldige 

demonstratie-effecten,wel tot groeiend onbegrip, frustaties, 

ressentiment en spanning tussen arm en rijk leiden. 

9. De ongelijkheid van inkomens is in de onderontwikkelde landen 

geassocieerd met een veel lager per capita inkornen,dan in de 

rijkere. Dit komt erop neer, dat daar een zeer groot deel van 

de bevolking nog steeds onder de "poverty line" zit, welke 

men als het fysieke levensrninimurn kan omschrijven. De relatieve 
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portie van 4-6% van het nationale inkomen, die in de rijkste 

landen naar de 20% armsten toegaat, is in absolute termen ge

meten meer dan water in menig ontwikkelingsland onderde hele 

bevolking te verdelen valt. 

10. De inkomensverdeling is niet alleen een resultante van het 

complex van factoren dat de economische groei uitmaakt, maar 

heeft ook - omgekeerd- wel degelijk invloed op het verschijnsel 

groei zelf. 

Zo bleek uit onze litteratuurstudie, dat bij een onder norma

le kapitalistische productievoorwaarden plaats vindende aan-

zet naar ontwikkeling een scheve inkomensverdeling door ve1e 
II 

auteurs als een soort precondi tie voor het slagen van de take -

off into sustained growth" wordt beschouwd. 

Wordt vervolgens - ook weer in een vrije ruilverkeershuis

houding - het volksinkomen geleidelijk groter,dan is de vanaf 

een bepaald punt optredende nivelleringstendentie o.m. van be

lang: 

a. voor het aan de gang houden van de economische kringloop, 

c.q~ de econocische groei-spiraal. 

Het Keynesiaanse groeimodel is qua essentie op deze gedachte 

gebaseerd. 

b. Omdat een grotere gelijkheid van de verdeling, ongeacht de 

grootte van de totaalkoek in de consumptiesfeer via de wer

king van de twee Wet ten van Gossen, ook ee.n groter totaal 
' 

aan verkregen nut voor de gemeenschapt als geheel oplevert. 

-- Voor zover wij hebben kunnen nagaan, blijkt er echter n6ch 

his tori.sch, noch internationaal vergelijkend een werkelijk 

stevige en representatieve basis ter validatie van zeker de 

eerste van deze twee hypothesen te bestaan. 

Vooreerst lijkt het er puur empirisch op,dat de pessimistische 

gevolgen voor de economische groei~welke men in de orthodoxe 

theorie op de lagere ontwikkelingsniveaux van een "te gelijke 

inkomensverdeling" of sterker nog van discongruente nivellerertde 

maatregels '' verwach t, niet al tij d pleqen ui t te komen. 

Ten tweede doen men er goed aan,zich bij aankomst op de hogere 

ontwikkelingsniveaux ook geen al te overdreven voorstelling te 

maken van de groei bevorderende capaci tei t van e_en al.s .. in.stru

mentvariabele te hanteren verschijnsel"inkomensnivelle.:i:ing". 
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Gezien het feit, dat de invloed van de ontwikkeling op de 

inkomensverdeling nogal varieert naargelang het 9roeistadiwn, 

de tijd en het politieke systeem,waarbinnen men deze moet 

plaatsen,ligt de veronderstelling voor de hand,dat de waar-

schijnlijk veel beperktere omgekeerde inwerking ook verschil-

lend zal uitvallen naar gelang de variaties in deze randvoor

waarden. 

11. Simon Kuznets voert ter beoordeling van het inkomenspatroon in 

een bepaalde samenleving of tijd, de drie criteria "adequacy", 

"equity" en "efficiency" op. 

De efficiency slaat daarbij uitsluit:end op economische doel

matigheid, de equity is vergelijkbaar met de ruilrechtvaardig

heid en de adequacy met de verdelende rechtvaardigheid. In zijn 

betoog ontbreekt bijzonder pijnlijk elke verwijzing naar wat 

wij als sociale gerechtigheid zouden betitelen. 

Het blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk elke van deze 

vier criteria op de levende praktijk toe te passen. N6g 

moeilijker is het ze allemaal tesamen in een en juist afge
wogen geheel samen te vatten. 

De vragen 

Vanzelfsprekend blijven er aan het einde van dit verhaal nog 

vele en grote vragen over, die niet of onvoldoende beantwoord 

kunnen worden. Enkele daarvan, die wij zelf bijzonder klemmend 

·~ vinden, zijn onder meer de volgende: 

1. Het gezelschap rond de zgn. Club van Rome tracht de mensheid 
met klemmende argwnenten ervan te overtuigen, dat de wereld

bevolking te snel toeneemt, de voedselproduktie deze groei 

niet kan bijhouden, de grond schaars wordt, onze mineralen,

olie - en grondstoffenpositie met de dag verslechtert, water 

en lucht vergiftigd en onze omgeving met de dag erger vervuild 
worden. 

Met andere woorden:men kondigt een ommekeer in die trend in de 
schaarsteverhoudingen aan, we.lke juist in het neer ontwikkelde deel 

van de wereld hoof dzakelijk verantwoordelijk was voor de in 

dit opstel beschreven evolutie naar gelijkheid. 

Als deze argumenten waar zijn, en grond, grondstoffen en ka-
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pitaal inderdaad veel schaarser worden dan ze nu zijn, moet 

dit dan niet - onder handhaving van de kapitalistische maat

schappij-orde, met priv~ eigendom der productiemiddelen -

op den duur tot een hernieuwde toename van de ongelijkheid 

leiden ? Welke implicaties heeft een de:rgelijk vooruitzicht 

voor het handhaven, modificeren of zelfs afschaffen van deze 

maatschappij-orde, als men ervan uit mag gaan~dat een inmid

dels politiek, economische en sociaal relatief geemancipeerde 

factor a:ri:>e id een dergelijke ornbuiging als een aanslag op zijn 

"verworvan rechten "zal opvatten? 

2. Een soortgelijk probleem doet zich voor met betrekking tot de 

zgn. "derde industriele revolutie". We zien irnrners, dat de 

geweldige ontwikkeling die de electronica nu doorrnaakt1 via 

automatisering en cornputerisatie van het productieproces, niet 

alleen de productiemogelifkheden op een enorme manier vergroot, 

maar ook op een steeds snellere en massalere wijze arbeid uit de 

industrie en de derde sector uitstoot. De afzet van de gepro

duceerde goederen en diensten stokt en men spreekt al van een 

latente structurele crisis-situatie, die op vele punten ana

loog is aan datgene, wat zich tijdens "de eerste industriele 

revolutie'' bij de overgang van de agrarische naar de tweede 

sector voordeed. 

Zal deze ontwikkeling (al is het maar tijdelijk) een retrograde 

ornbuiging in de bestaande inkomenstrend naar meer gelijkheid 

met zich meebrengen ? 

3. Geven de vragen l en 2 toch niet weer ,een zekere plausibili

teit aan Sorokin's these van een seculiere fluctuatie van de 

inkomensverdeling? 

4. Een volgend acuut probleem wordt gevormd door de vraag of de 

politieke en maatschappelijke systemen de spanningen aankun

nen, welke een spontane of geleide ontwikkeling langs kapita

listische weg voor het gros der ontwikkelingslanden in de vrije 

wereld met zich meebrengt. 

Deze landen groeien momenteel sneller dan de ontwikkelings

voortrekkers tijdens hun 19e-eeuwse take-off situatie, maar 

hun uitgangspositie is over het algemeen lager en de demon

stratie-effecten, voortgebracht door de rijke consumptiemaat-
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schappijen doen all-round en op elk niveau hun verstorende 

werk. Men wil er voortdurend v~~l meer dan men kan. Maar zelfs 

als men helemaal af ziet van een werkelijke overbrugging van de 

kloof tussen de rijke en arme landen, zal het bereiken van een 

inkomen per hoofd en daarbij van een inkomensverdeling waarbij 

de massa boven het armoepeil uitkomt, stellig nog decennia 

of zelfs ettelijke generaties duren. 

Mag men onder deze· omstandigheden van deze regeringen en vol

keren verlangen1 dat ze het Westerse voorbeeld zullen volgen, 

ook al weet men,dat dit tot bijna ondragelijke spanningen, in~ 

~tabiliteit.en voortdurende revolutiebedreiging moet leiden? Men kan 
deze immers alleen maar eronder houden via een autoritair 

regime, dat vastbesloten en sterk genoeg is om gedurende 

zeer lange tijd de wil van een de ontwikkeling aandrijvende top

groep door te zetten· 

Als dat niet zo is, hoe kan en moet men dln het economische 

groeiproces of het politieke systeem aanpassen,om te voorkomen 

dat de grote massa van de bevolking - evenals vroeger in Europa -

door een rijke en autoritaire minderheid als de mest voor het 

stimuleren van de ontwikkeling gebruikt wordt ? 

Is het ,wel juist, om~ 
5. zoals hier te veronderstellen, dat er zich op .mondiaal ni

veau een soortgelijke evolutie van de inkomensverdeling vol

trekt, als we die voor de nationale, regionale en provinciale 

verdelingen - in de kapitalistische wereld - zowel diachroon 

ans synchroon tegenkomen ? Zo ja, hoe verklaart men dat en is 

het dan te voorzien wanneer en onder welke omstandigheden de 

tegenwoordige tendentie naar meer ongelijkheid in een beweging 

tot grotere nivellering zal omslaan ? Wat kan er gedaan worden 

om dit proces te versnellen ? 

6. Hoe komt het, dat de inkomensnivellering in de nu rijke landen 

op elk vergelijkbaar ontwikkelingspeil (inkomen per hoofd) 

v66r l9i4 een veel grotere mate van ongelijkheid vertoonde,dan 

n~ in de meeste ontwikkelingslanden te zien is? Heeft dit te 

maken met het feit,dat de beloning van de schaarse kapitaal~ 

factor door het bestaan van rijke landen, die bereid zijn 

kapitaal te exporteren lager is dan hij in een tegen deze import 

afgeschermde maatschappij zou zijn ? Zijn het wellicht de de

monstratie-effecten uit de nu rijkere landen, die overheid en 
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de andere bevolkingsgroepen ertoe aanzetten de top-inkomens 

zodanig onder druk te zetten,dat deze als het ware "voortijdig" 

omlaag gingen ? Of is het wellicht het ontbreken van een lange 

intern en extern ongestoorde, periode van ontwikkeling,zoals die 

in Europa tot 1914 de top-inkomens hoog hield, welke hiervoor 

op doorslaggevende manier voor verantwoordelijk is ? 

7. Er bestaat een duidelijke - ofschoon kromlijnige - correlatie 

tussen het groeiende per capita nationale produkt en de evo

lutie van de inkomensverdeling. Uit de poging tot verklaring van 

deze correlatie bleek duidelijk,dat een bepaald soort inkomens

verdeling op elke moment of tijd z{lf de resultante van een 

zeer ingewikkeld complex van elkaar versterkende, tegenwerkende 

of neutraliserende tendenzen vormt. Een aantal daarvan hangt 

inherent met de economische groei samen, andere functioneren 

als interferende variabelen. 

Het verwondert derhalve niet, dat dit verband, ofschoon over de 

hele linie consistent en significant t6ch in coefficienten uit

gedrukt, niet overweldigend hoog is . 

Oat we dus geconfronteerd worden met het feit, dat een en het

zelfde per capita inkomen een variatiebreedte van mogelijke 

inkomensverdelingen toestaat of dat eenzelfde soort inkomens.

verdeling over een brede "range" van opeenvolgende inkomens

ni.veaus voorkomt, is volkomen begrijpelijk. 

Welke factoren echter precies.voor deze variatie verantwoor

delijk zijn, is ".iets 'Wat tot nu toe nog niet in voldoende mate 
(zowel kwalitatieve ·a1s ~wantitatieve) uitgeiocht is. 

(Hoe komt het bijv. dat Zweden de trend naar gelijkheid bij 

een zoveel lager per capita inkomen inzette dan bijv. Duits

land, Engeland en Nederland en deze op hun beurt weer zo veel 

lager dan de USA ? Waarom ontstond er met name in Frankrijk en 

Finland in de jaren vijftig en zestig bij een groter wor-

dend hoofdelijk produkt toch een trend naar meer ongelijkheid ?) 
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APPENDIX 1: DE GROEI VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN 

1. DE EVOLUTIE VAN HET PER CAPITA INKOMEN IN 

HET WESTEN EN JAPAN 

2. DE HISTORISCHE GROEI VAN HET PER CAPITA BNP 

IN EEN AANTAL LANDEN TUSSEN 1870 EN 1970 

3. DE GROEI VAN HET PER CAPITA BNP IN EEN 

SELECTIE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN TUSSEN 

1950 EN 1970 
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Brannen: Cijfers 1870-1940 berekend door R. de Cock uit indexcijfers voor de evolutie van het BNP en bevolkings
getallen, verschenen in A. Maddison; Economic Growth in the West, Londen, 1964 

Cijfers 1950, 1960 en 1965 uit..Appendix VIII C (blz. 209-224) in F.H. Harbison; Quantitative Analysis 
of Modernization and Development, Princeton, 1970 

Cijfers 1820-1860 uit H.A. Lesourd en C. Gerard: Histoire Economique XIXe en XXe Siecles; Armand Colin, 
Parijs, 1963, blz. 133-134 
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Cijfers v66r 1820 In dollars van 1964 omgerekend uit Phyllis Deane: The Implications of Early National Income 
Estimates for the Measures of Long Term Growth in the United Kingdom, Rev. of Ee. Devt. & Cult. Change, Vol. 4 
blz. 3-38, 1955/56 

Cijfers 1970 Omgerekend naar waarde in 1964 dollars uit Statistical Yearbooks van de Verenigde Naties. 

w 
U1 
ID 



--------·-·--------

360 

T ABEL Appendix I • 2 • 
APPENDlX I-h 

soc 

0\00 

300 

2CO --·-- 200 

(Dollars van 1967) Bron: IBRD-data 

DE GROEI VAN HET PER CAPITA BNP IN EEN SELEKTIE VA~ ONTWIKKEL-INGSLANDE.N 

TUSSEN 1950 EN 1970 

AFIH A 

.1,0001----'f---t---+-t 
too ---+-·--+----f-~t eoo1---+---·1--_.. 
iOO 
6C:O 

AS A 

(Dollars Vdn 1964) Bron: lilRn-rl~tN 

---------.,.2.000 

'!>5 



361 

APPENDIX II 

KWANTITATIEVE DATA OVER DE DY~1!!.MIEK VAN HET PER.SOONLIJKE 

INKOMENSPATROON. 

A. DE DIACHRONE DIMENSIE: 

HISTORISCHE GEGEVENS OVER DE INKOMENSDYNAMIEK IN ENKELE 

WESTERSE LANDEN EN JAPAN; 

Tabellenreeks Landendata 

Graf iekenreeks Landendata 

~abellenreeks Rijk-Arm verhouding 

B. DE SYNCHRONE DIMENSJE: 

DE DYNAMIEK VAN DE INKOMENSVER.DELING IN LANDEN GERANG 

SCHIKT IN VOLGOR.DE VAN OPKLIMMEND PER CAPITA INKOMEN. 

1. De Data voor 1950 

2. De Data voor i960 

3. De Data voor 1970. 



( ( 
APPEH>IX II .A. 

~P. DIACHRONE DIMENSIE 
~-

TABEL II, A, 1 
ENGELAND 

1688 1801 1867 1880 1913 1929 1938 1949 1953 1957 1959 1960 1963 1967 

Top 1% 12 11,2 9,8 8,2 8,3 8.5 7,9 7,9 

Top 5% 28 34 47 48 43 33 29 23,8 21,9 19, 1 19_,9 19r9 19,1 19,2 

Hoogste 10% 41 45 55 52 33,4 31,0 29,4 29,5 29,7 28,7 26,3 

Hoogste 20% 57 56 63 60 59 51 50 48,2 46,0 44,5 44,0 44.9 44,4 42,4 

Tweede 20% 23 21 12 21,5 22,7 23,3 22,9 23,7 24,1 24,2 

Derde 20% 8 10 9 15,2 16,0 16,9 16,9 16,7 16, 7 17,4 

Vierde 20% 6 6 7 10,2 10,2 10,5 11,1 10,3 10,3 10,9 

Laagste 20% 4 5 6 5,4 4,9 4,7 5,2 4,5 4,5 5,1 

Laagste 10% 2 2 3 2, 1. 1,8 1,7 1,8 1,5 1,5 1,7 

Noot: Alle data ziJn v66r aftrek inkomstenbelasting en herverdeling via collectieve voorzieningen 

1) 

2. 

3) 

4) • 

of op grond van het sociale verzekering systeem. 
Voor data tussen 1688 en 1867: Oorspronkelijke gegevens van Grego~ King(l688-95); Arthur 

Young (1770~.i pitt, Beeke en Bell(l798-houn.~1801-03enl812);~ud ex Baxter(l8~7). 
Samenvattingen in: Phyllis Beane.The cations of Early National Income Estimates 

for the Measurement of Long Range Economic Growth in the United King
dom; in Economic Devt.and Cult.Change (1955-56), blz.3 ... 38. 
idem:: The I.ndustrial Revolution and Econ.Growth;The Evidence of Early 
British Income Estimates; in Ec.Devt.& Cult.Change('56-'57) ,blz.159-174. 

Lee Soltow: Long Run Changes in British Income Inequality;Ec.Hist.Rev.,April 1968, 
blz. 17-29. 

Voor data 1880-1938: 

. 
Voor latere data 

S.Kuznets: Distr.of Income by Size; In:Ec.Devt.& Cult.Change, blz.60-62, 
vol.XI, no. 2, Deel II Jan. 1963 • 

Dudley Seers : Has the Distribution of Income become more inequal ? in 
Bull,,of Oxford Univ •. Inst. of State, febr.1956, blz.73-86. 
Thomas Stark : The Distribution of. Personal Income in the U.K.,1949-1963; 
Univ.Pres.Cambridge 1972. 
P.Roberti:Income Distribution:The Ee.Journal, no.335,sept.1974,vol.84, 
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DE DIACHRONE DIMENSIE: HET HISTORISCHE VERLOOP VAN DE PERSOONLIJKE INKOMENS
VERDELING IN HET WESTEN EN JAPAN 

tfjO 1911 19"1 lfi9 19•9 fl R '°•I •1 
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BIJ STIJGEND INKOMEN PER HCOFD 
GEACCm~PLF.ERDE SCHIJVEN 

.,.._nJrnr. II, P.., 1, 1. 

EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING" 

------

.. 
4.~ L'~ ~V3 ,,o 1:,,~r, i1,.1 u.i·r;'A.1\ l".io 

I~ JO 14'>0 

BIJ S~IJGEND INKOMEN PER HOOFD 
APARTE SCHIJVEN 

·-----
DECIELRATIO = TopdecieL/3odemdeciel 

QUINTIELRATIO Topqkintiel/Bodcmquintiel 

ngeland 1688 1801 1867 1949 1953 1957 1959 1960 1963 1967 

ecielratio 20,S 22,5 18,33 15,9 17,2 17,3 16,4 19, 8 19'1 

uintielratio 14,25 11,2 10,5 8,9 9,4 9,5 8,5 10,0 9,9 

.. 
I '..•-

Bron: Deze ratio's werden berekend op basis van de.'ijegevens uit tabellenreeks 2. 

Noot: de hier gebruikte decielen en quintielen zijn cumulatief van aard. Er wordt 
niet de lOe (c.q. 20ste) per=entiel positie vergeleken met de 90ste(c.q. 

80ste), maar alle inkomens tesamen van de 10%.(20%) hoogste inkomenstrekkers 

met die van de 10%(20%) laagste. 

15,5 

8,3 
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TABEL II .A. 2. 

VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 

1910 1918 1921 1929 1935/36 1941 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1971 

Top 1% - - - - - 6,8 8,6 8,4 7,7 7,4 7,5 - 7,8 

Top 5% .-; - - 30,0 26,5 24,0 20,9 20,4 20,3 16 ,8 15,5 - 14,5 

Top 10% 33,9 34,5 38,2 39,0 33,6 34,0 28,1 25,6 2610 26,5 27,8 24,7 -
Hoogste 20% 46,2 47,4 51,0 54,0 52,0 49,0 46,0 42,6 45,0 42,0 41,3 42,9 41,6 

Tweede 20% 19,0 18,3 19,4 19,0 21,0 22,0 22,0 23,5 22,0 23,6 23,7 25,5 23,7 

Derde 20% 15,0 14,9 13,9 14,0 14,0 15,0 16,0 17,4 16,0 17,6 17,7 17,4 17,4 

Vierde 20% 11,5 12,6 10 '3 12,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 12,0 12,1 10,4 11,9 

Laagste 20% 8,3 6,8 5,2 8,2 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,9 5,3 3,8 5,5 

Laagste 10% 3,4 2,4 2,0 3,6 2,1 1,0 1,0 0,9 1,3 1,1 1,4 - 1, 1 -

Gini-ratio - - - - 0,47 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 - - I -

De data gedefinieeerd als "Family Personal Income". 

Bronnen: 1. voor 1910,1918, 1921: G.Kolko: Wealth and Power in America, Praeger, New York, 
1962. 

3. voor quintielverdeling 1947-7l:M. Schnitzer: Income Distribution, Praeger, 
New.York,1974 blz.4. 

4. Voor de bovenste en onderste decielen, alsmede voor de hele verdeling voor dejaren 
1955 en 1970:P. Roberti:Income Distribution:The Ee.Journal, nr.335, Vol.84, 
sept. 1974, blz.6. 

5. Aanvullende gegevens: E.Budd: Postwar Changes in the Size Distribution in the 
U.S., Am.Ec.Dev.,1970,blz. 254. 

2. Voor quintielverdeling 1929-1947 B.F.Haley: Changes in the Distribution of 
Income in the USA, blz. 5, in:J.Marchal & B.Ducros. Distribution of Nat.Income; 
MacMillan , New York, 1968 

6. Voor Gini-ratio's:B.F.Haley: Op Ct. 
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TABEL II .A. 3. . DUITSLAND (DEELSTATEN) 
366 

I 

l'l{UISEN. 

1854 1873/75 1881/85 1891/95 1901/05 1911/13 

ll'op n 21 15_,2 16,2 17,7 18,5 18 

ll'op 5\ 27,8 29,9 31,3 32 30,6 

ll'op 20\ 48 50 

l'weede Quintic! 18 17 

i..aagste 60\ 34 33 

SAKS EN 

1881/85 1891/95 1901/05 1911/1 
-

rop n 17,5 19,0 18,6 18,9 

rop 5\ 33,2 34,2 33,3 33 

rop 20\ 56 57 55 

lrweede Quintiel 17 16 ,5 18 

i..aagste 60\ 27 26,5 27 

SADEN 

1881/85 1891/95 1901/05 1911/1: 

!l'op n 15,2 17,0 19 ,8 

ll'op 5\ 28,9 30, 3 32,4 

HESS EN 

1881/85 1891/95 1901/05 1911/l 

rop n 15,3 15,9 16,2 13,6 

ll'op 5\ 31,S 32,0 31,1 27,9 
---

Bronnen: Top 1 en 5\:H.Mullers, Die Aenderung der personellen 
Einkommensst.in:G.Bo~bach e.a.(ed):Neue Aspekten des 
Verteilungstheorie J.B.C.Mohr,TUbingen,1974.Andere gegevens: 
Kuznets, blZ.60, (1963) 
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TABEL II.A .. 3.1. 

nrlTSLhNO VurloJu 191J-19~8 

(OiJ\!tsches Rclchl 

1913 1n0 

Top 5\ 31 2l 

Top 10\ 

Top 20\ so 4S 

Tweede 20\ 18 21 

Onderste 60\ 32 34 

Laatste 20\ 

Onderste 10\ 

DE RIJK-ARM VERHOUDING 

Quintielratio 1936: 17,66 

Decielratio 1936 : 39,00 

I~ 36 

;s 
39 

53 

Z0,5 

ZJ,5 

3 

Soort gegevens: Niet nader ga

identi ficeerd. 

Bron Data: Kuznets: Distribction 
of Income by Size: Ee. 
Devt. and Cult. C~ange, 

(Jan. 1963) blz. 6J 

367 

·-----imaf 1954 1965 1968 

Top u 19,9 15,0 IA,2 1~.1 

Toi) 5\ 31,0 31,9 34,0 30 ,9 

Top 10\ 41,) 43,2 44,5 40,9 

Top ;I\)\ 55,l 57,6 58,l 54,3 

Twee.i" 20\ 17,9 17 ,9 17,8 18,6 

Derde 20% 12,5 11, 6 11,6 13,2 

Vierrle 20% 8,5 8, l 8,0 9,0 

Onderstn 20t 6,0 4, 8 4,5 4,9 

Gini Coe ff. 48,6 51,6 52,8 48,8 

HET VERLOOP VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1950 1954 1965 1968 

Ouintiel 9,18 12,00 12,91 ll,08 
ratio's 

Soort Gegevens: Relatieve Frequentie distri

butie van batalers van Inkomstenbelasting 

Bron Data: K. Stark: The Distribution of 
Income in 8 Countries; (1977), 
Tabel 50, blz. 80 

Tinbergen: Income Distri• 
bution in «!astern Countries 

GRAFIEK II.A.3.1. 

DUITSLA.'ID (Oeutsches Reich) 
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TABEL II.A.3.2. 

(Bundesrepublik fleutschland) Peri ode 1950-1975 

1950 1955 1960 1964 1968 1970 1975 
-

Top 10% 28,1 28,4 29, 2 29,3 

Top 20% 45,2 44,2 43,9 44,l 45,1 45,S 45,3 

Twee de 20% 22,8 23,2 23,1 22,9 22,S 22,5 22,S 

Derde 20% 15,9 16,2 16,2 16,1 15,7 15,6 15,6 

Vierde 20% 10,6 10, 7 10,8 10,8 10, 5 10,4 10 IS 

Onderste 20% S,4 S,8 6,0 6,1 6,2 S,9 6,2 

Gini Coeff. 39,6 38,4 38,0 38,0 38,7 39, 2 38,8 

HE'1' VERLOOP VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1950 1955 1960 1964 1968 1970 1975 

Quintiel ratio's 8,37 7,62 7,32 7,23 7,27 7,71 7,31 

·- Soort Ge51evens: Netto Inkomens van Private Huishoudingen, na Belastingaftrek. 
en Ontvangst Transfervoordelen 

Bron: Deutsches Ins ti tut fur Wirtschaftsforschunq1 Beitrage zur Struktur-
forschung, Heft 31, (1974): Verteilunq und Schichtung der Privaten 
Haushalte in der B.R.D. 1950-1975 

GRAF I EK II.A.3.2. I 
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TABEL II. A.3. 3. 

DUITSLAND DD R (Deutsche Demokratische Republik) 

1960 1967 1970 

Hoogste 20% 31,7 30,5 30, 7 

Tweede 20% 23,4 22,9 23,3 

Derde 20% 19,2 20,0 19 ,8 

Vierde 20% 15,3 15,9 15,8 

Laagste 20% 10,4 10,7 10, 4 

Gini Coefficienten 0,200 0I186 0,192 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VER.~OUDING 

1960 1967 1970 

Quintiel ratio's 3,05 2,85 2 ,95 

Netto Inkomens per quintiel voor Oost-duitse Huishoudens. 

Bron: M. Schnitzer: Income Distribution Praeger New York,(1974), 
blz. 160 

GRAFIEK II .A .• 3. 3. 

OUITSLAND (Deutsche Demokratische Republikl 
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TABEL II.A;4. 

FRANKRIJK 

1964 1966 1968 

Top 1\ 8,8 8,S 8,3 

Top 10% 31,6 31,0 . 30,7 

Top 20% 46,1 4S,S 4S,4 

Tweede 20% 20,4 20,S 20,7 

Derde 20% 14,9 lS,2 lS,l 

Vierde 20% 11, 3 10,4 10,S 

Onderste 20% 7,3 8,4 8,3 

Gini Coeff, 38,4 37,3 37,4 

EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1964 1966 1968 

Duintiel Ratio 6,3 S,48 S,47 

Soort Data: Gegevens van Inko~stenbelasting 
(Distributie van Belastingsplichtigen) 

Bron: Annuaire Statistique de la France. 
Verschillende Jaargangen. 
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TABEL II.A. 4 .1. 

·-
Top 1% 

'l'op 5% 

Top 10% 

Top 20% 

Tweede 20% 

Derde 20% 

Vierde 20% 

Onderste 20% 

Onderste 10% 

Gini Coeff. 

1950 

9,4 

22,3 

33,0 

50,9 

2 J, 8 

15,4 

B,O 
3,0 

0,9 ,__ __ 
--

I -· 

371 

·-· 

1956 1962 

10,0 11,0 

22,4 25,0 

34,l 36,8 

51,1 53,7 

22,7 22,8 

14,6 14,6 

8,7 7,6 

2,9 1, 9 

0,7 0,5 

47,3 51,0 

EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1950 1956 I 1962 

l>eciel Rat 36,66 48,71 73,6 

puintiel 16, 97 22,22 28,26 Ratio's 

,---- -- ---~ 1965 ~--"" 
-- 6 8 -- 6 0 , I I 

-- ·-- -- --
34,0 30,0 31,0 27,6 

50, 5 46,0 47,0 43,8 

22,0 22,5 23,0 23,1 

15,4 16,3 15,8 16,7 

8,9 10,6 9,9 11,2 

3,6 4,6 4,3 5,2 

-- -- -- --

47,0 41,0 41,6 38,2 

1965 1967 1970 1972 

14,02 10,00 10 ,93 8,42 

Soort gegeve_!:l~: Inkowens van zelfstandige huishoudingen 
(Gezinnen en zelfstandigen personen). 

Bronnen: 1950, 1956, 1962: Etudes Conjoncture; Juni 1963 en 
Dec. 1965 

CRAF'IEK II .A. 4 .1. Andere Data: K. Stark: Income Distribution in 8 Countries (1977) 
Tabel 34, blz. 52 
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TABEL II .A • 5. 

NEDERLAND. ========== 

1935 1938 46 1949 1952 1954 1957 1962 1967 

tr op .1% 13 12 
ll'op 5% 19,0 17,0 25,0 23,0 23,6 
ll'op 10% 36,6 38,3 33,6 33,8 28,4 31,9 29,6 
ll'op 20% 51,2 49,0 53,0 45,5 48,6 48,4 43,5 46,4 45,9 
Tweede 20% 20,0 20,5 21,9 21,6 22,1 22,4 22,6 
Derde 20% 15,9 15,7 16,7 16,6 
IVierde 20% 31,0 34,0 10,5 30 ,0 12,7 10,8 11,1 
!Laatste 20% 5,9 3,2 3,2 4,9 4,5 4,3 
IOnderste .10% 1,0 1,2 1,5 1,4 1,2 

Bronnen:Voor 1938 en 1949:S.Kuznets,op cit.blz.60.De(5% top voor 1938 

en 1949 waarschijnlijk te laag !) 

Voor 1952, 1957,1962 en 1967:P.Roberti;Income Distribution 

The Ee. Journal, no. 335, sept. 19 7 4, Vol. 84. 

Voor 1946:Tinbergen:Income Distribution in Western 
Countries, blz. 15. 

DE EVOLUTIE VJ\N DE lUJK-ARM VERHOUDING 

--- . -· 

~ederland 1935 1046 1952 1957 1962 1967 

~ecielratio 38,3 28,0 18,9 22,8 24,7 

I~intielratio 8,7 16,6 15,2 8,9 10, 3 10,7 
-
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TABEL II.A. 6. 

ZWEDEN 

Top 1% 

~op 5% 

~op 10 % 

IEerste 20% 

~eede II 

Derde II 

Vierde II 

Laatste II 

Onderste 10% 

( 

1930 1935 1945 1951 

8,5 

30 28 24 

39,5 

59 58 52 

22 23 25 

.19 19 23 

( 

1952 1954 1955 1957 1960 1962 

7,8 7,5 

17 

26,2 27,3 26,2 28,2 

42,0 44,8 42,6 44,8 

24,6 23,3 25,1 24,0 

17,7 17,5 17,1 

10,8 31,9 10,2 9,8 

4,9 4,6 4,4 

1,8 1,6 1,5 

Data gebaseerd op gegevens van Inkomstenbelasting(Belastingsplichtigen). 

1963 1965 1967 1970 

7,1 

16,9 15,0 

27,1 26,4 

43,2 42,6 42,5 

24,2 24,7 24,6 

17,4 17,6 

32,6 10,5 9,9 

4,8 5,4 

1,6 

Bronnen: Voor 1930,1935,1945:S.Kuznets: Distr.of.Inc.By Size;in Ec.Devt.and Cul'tural Change,blz.60-62, 

Vol.XI,no.2,Deel II,ja~. 1962 

Voor 1952,1957,1962 en 1967:P.Roberti,Income Distribution, The.Ec.Journal,nr.335.,blz.637. 

Voor 1951,1955,1960,1965 en 19·70:M.Schnitzer :Income Distribution,Praeger,New York,1974,blz. 

79 en 86. 
DE EVOLUTl~ YN! PE ,BIJK-.ARM VERHOUDING 

~.3.6. Zweden 1952 1957 1962 1967 1970 
i 

decielratio 14,6 16,4 18,8 16,5 --
:iuintielratio 8,6 9,3 .10 ,2 8,9 7,9 



~RJ\FIEK II. A~ 6 • 

TIJDREEKS GEACCU
MULEERDE SCHIJVEN 

TIJDREEKS APARTE 
SCHIJVEN 
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TABEL II.A. 7. 

DENE MARKEN 

lrop 1% 

lrop 5% 

['op 10% 

Bovenste 20% 

[°wee de 20% 

Oerde 20% 

Wierde 20% 

ILaagste 20 

bnderste 10% 

1870 

36,5 

50,0 

( 

1900 1908 1925 

30,0 26,0 -
40,0 39,0 37,0 

55,0 53,0 

14,0 22,0 

31 25 

{ 

1939 1949 1952 1955 1963 1968 

8,0 6,0 

24,5 19,0 20,1 17,5 16,9 

35,0 29,5 30 I 7 27,4 27,1 

51,0 45,0 47,0 44,0 43,2 

22,0 23,0 23,5 24,0 24,2 

15,8 16,8 

22,6 32,0 10,3 32,0 10,8 

4,4 3,4 5,0 

1,4 1,7 

Bronnen: S.Kuznets. Distr. of Income by Size; in Ee. Devt.CUlt.Change, Vol. XI, 

no. 2, part. II, Jan. 1963, blz. 13 en 61. 

Voor 1939 Tinbergen Income Distribution in Western Countries, bzl 15. 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

3 7 . . 
IDenemarken 1939 1952 1963 

~uintielratio 11,6 13,8 8,6 
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TABEL,II.A.8. 

NOORWEGEN 

1840 1907 1938 1950 .1952 1957 1962 1963 1967 

rrop 1% 8,0 6,0 

rrop 5% 28 21 18,2 17,9 15,4 

rrop 10% 57 29,0 25,6 26,5 24,0 24,9 21,4 

aovenste 20% 45,0 42,0 42,5 40,1 40,5 38,6 

'1.'weede 20% 23,7 25,3 24,3 24,8 24,4 25,2 

Per de 20% 15,4 17,7 17,6 18,3 18,5 18,6 

~ierde 20% 10,6 10,8 11,0 11,8 12,1 12,1 

ILaagste 20% 5,5 4,2 4,6 4,9 4,8 5,0 

Onderste 10% 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 

------·---- -- ---

Brennen: 1907, 1938, Kuznets, blz. 60 

1952, 1957, 1962, 1967, Paoli Robert.i, Op.Cit., blz. 637 

1957, 1963,:Skatte Statistik:. 1956,1057 en 1963, 

1840, Tinberge·n Income Distributrion in \/es tern Countries. 
blz. 15 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

3 8 

Noozwegen 1950 1952 1957 1962 1963 1967 

aecielratio 21,3 .18,9 17,1 9,2 15,3 

guintielratio 8,2 10,0 9,2 8,2 8,4 7,7 
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1952 1957 1962 1967 

ll'op 10% 26,7 28,6 30,l 30 ,9 
rrop 20% 44,3 46,0 48,2 49,l 
r.eweede 20% 24,6 24,7 24,7 25,0 
Derde 20% 16,5 16,4 15,7 15,6 
[Vierde 20% 10,6 9,7 8,7 8,0 
ILaagste 20% 4,0 3,3 2,7 2,3 

Bron: Deciel en quintielcijfers- Paoli Roberti: Income distribution; 

a time-series and cross-section study. (1952-1967) 

-...- The econ.journal no. 335, sept.1974 vol.84, pag.637. 
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TA3F.L I:L .A. 10 

JAPAN 

~ 

1939 1955 1962 1969 1972 

Top 1% 20,2 5,8 - 4,1 4,6 

Top 5% 36 '8 17,7 14,8 - 12,9 

Hoogste Quintiel 55,1 43,9 46,0 - 38,2 

Twee de Quin ti el 20,4 23,1 22,9 - 22,2 

Derde Quintiel 10,2 15,3 15,8 - 17,8 

Vierde Quintiel 8,0 11,1 10,6 - 13,4 

Laagste Quin ti el 6,3 6,6 4,7 7,3 8,4 

Gini coefficient 0,44 0,346 0, 39 

Bron: M.Schnitzer:Income Distribution, Praeger, New York 1974, 

blz. 224 en 228. 

Data gebaseerd op Inkomstenbelasting gegevens (dwz.± 50% 

van total pers.inkomen. Expense accounts not reflected, 

"Unit" is belastingplichtige (niet families). 

Voor 1962:Paukert;Income distr. at different levels of 

Development,A Survey of Evidence, tabel 6. Int.Lab.Rev. 
108 blz., blz. 97-125, 1973 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

a pan 1939 1955 1962 1972 

uintielratio 8,7 6,7 9,8 4,5 
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TABEL I J • A • 11. 

CANADA 

1965 1969 1970 1971 

Top 1% 6,7 -- 6,5 6,2 

Top 5% 17,2 -- 17,3 16,7 

Top 20% 40,6 39, 7 42,1 40,9 

Tweede 20% 22,S 23,5 23,3 23,0 

Derde 20% 17,2 17,9 16,9 16,9 

Vierde 20% 12,5 12,6 11,5 11, 7 

Onderste 20% 7,3 6,2 6,2 7,5 

Gini-Coeff. -- -- -- --

EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1965 1969 1970 1971 

Ouintiel Ratio 5,56 6,40 6,79 5,45 

Soort Data: Statistiek Inkomstenbelasting. 

Bron: T. Stark: The Distribution of Income in 8 Countries ,(1977), 
blz. 31-33. 
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T ABEL 11 • A • 11. 1. 

CANADA 

1965 1967 1969 1971 1973 1975 

Top 1' 4,9 5,2 4,4 4,8 5,0 5,8 

Top 5% 15,7 16,2 15,4 15,9 15,9 17,l 

Top 20% 42, 2 42,9 42,3 43,4 42,7 43,6 

Tweede 20% 24,3 24,5 24,8 25,0 25,2 24,7 

Derde 20% 17,7 16,7 17,6 17,5 17,7 17,4 

Vierde 20% 11,6 12,0 11, 2 10,6 10, 7 10, 4 

Onderste 20% 4,4 4,1 4,2 3,5 3,9 3,9 

Gini Coeff, 37,3 38,3 38,0 39, 7 39 ,O 39,9 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1965 1967 1969 1971 1973 1975 

Quintiel 9,59 10, 46 10,07 12,4 10 ,95 11, 18 
ratio's 

Soort Data: Gezinsinkomens en inkomens van zelfstandigen personen. 

Bron: CFS: Census Families a Unattached Individualsi (1977) 
Tabel 17, blz. 31 
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TABEL II.A.12. 

AUSTRALI! 

1961/62 .1964/65 1965/66 1968/69 .1972/73 

Top 1% 6,4 6,Q 6,Q 5,8 5,4 

Top 5% 17,4 16,8 .16,7 .16,4 .15 ,6 

Top 20% 41,5 40,5 40,7 40,8 39, 2 

Tweede 20% 22,5 22,7 22,8 23,.1 22,6 

Derde 20% 17,5 17,5 17,4 .17, 4 17,4 

Vier1e 20% 12,4 12,4 12,3 .12, 3 .12,9 
' 

On<forste 20% 6,0 6 9 6,8 6 4 7 4 

Gini Coe ff. 35,0 33,S 33,8 34,2 3.1, 2 

30 

20r----------+---+----------f-------------J:~-121-4Q% 
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Soort Data: Distributie van Belastingbetalers. 
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J!:VOLUTI~ VAN DE RIJK~ARM VEruiOUDING 

..196.1/62 .1964/65 .1965/66 .1968/69 1972/73 

~\l;l.7't~e;i, R,a,t~o 6,92 5 1 87 5,99 6,38 5,30 

' 

'§oort;-.pa:ta, I Distributie van Belastingbetalers 

~rqn: T. Star~: The Distribution of Income in 8 Countries, 
(1977l, Tabel 4( blz. ~2. 
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TABEL II.A.12.1. 

AUSTRALif:! 

1966/67 1968/69 1973/74 

Top 1% -- 5,2 5,0 

Top 5' -- 15,7 14,8 

Top 20\ 38,9 39,6 39, 1 . 
Tweede 20\ 23,3 22,8 23,4 

Derde 20\ 17,9 17,5 17,8 

Vierde 20\ 13,6 13,1 13,2 

Onderste 20\ 6,3 7,0 6,5 

Gini Coeff. 32,l 32,3 32,3 

EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

1966/67 1968/69 1973/74 

Quintiel Ratio 6,17 5,66 6,02 

Soort Data: Inkomens van Families, Huishoudingen en Individuele 
Personen vt>Or Belastingaftrek. 

Bron: Stark: The Distribution of Income in 8 Countries 
(1977) Tabel 5, blz. 13. 
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TABEL II.A, 13. 3e1 

49-50 51-52 53-54 .55-561 57-58 . 59-60 61-6 2 63-64 65-66 fi?-68 
------- --__ " _____________ .,....__ ___ . ___ ----- --·---!--- ·-----·-. 

,_ ____ 
-----·-- ,___ -·- --- ··--· ---_____ ,__ 

- ··-·-·--I'"'----~----

Top 10% 25,74 25,98 26,50 26.,99 32,25 30,88 31,80 30,97 30,35 29,76 

Hoogste 20% 39, 43 40,02 40,34 40,72 46,76 45,58 46,36 45,23 44,95 44,17 

Twee de 20% 21, 59 21,59 21,77 21,25 18,56 21,37 21,59 20,94 21,33 21,53 

Derde 20% 16,57 16,88 16,81 16,73 16,39 16,16 16,18 16,23 16,27 16,40 

Vierde 20% 13, 41 13,14 12,70 12,70 12,82 11,51 10,79 12,10 12,03 12,27 

Laagste 20% 8 ,98 8,38 8,37 8,59 5,47 5,39 5' 10 5,50 5,42 5,63 

Laagste 10% 4,49 4,19 4,04 3,73 1,69 1,60 1,42 1,76 1,76 1,69 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 

Deciel ratio 5,73 6,20 6,56 7,24 19 ,08 19, 30 22,39 17.,60 17 I 2.4 17,61 

Quintiel ratio 4,39 4,76 4,82 4, 74 8,55 8,46 9,09 8,22 8,29 7,85 

._ Bron: Data gedeeltelijk overgenomen, gedeeltelijk berekend uit: 
A. Noth: Die personelle Einkor.Jnensverteilung in der Sch\'?eiz 1949 bis 1968: 

-

Dissertatie Univ. v0n Freiburg, 1975, blz. 103-104 
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TABEL. II .A,.14. 

NOORD IERLAND (ULSTER) 

1!149/ 1954/ 1959/ 
50 55 60 

Top l\ 9,9 9,1 7,5 

Top 5% 22,2 21,0 18,S 

Top 20\ 43,7 43,2 41,4 

Tweede 20\ 19, 8 20,7 21,9 

Derde 20\ 15,3 15,9 16,6 

Vierde 20\ 12,l 11,8 12,l 

Onderste 20% 9,2 8,4 8,1 

Gini Coeff. 33,9 34,S 33,3 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK-ARM VERHOUDING 

Ouintiel 
Ratio's 

4,75 S,14 S,11 

1964/ 
65 
7,7 

18,4 

41,2 

21,7 

16, 3 
12, 3 

8,S 
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l 64 
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70 
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S,52 

19727 
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16,2 
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12,4 
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31,0 

19 
74 

4,47 

Soort Data: Relatieve Frequentiedistributie van Belastin9betalers. 

Brp'l Ge9evens: T. Stark: The Distribution of Income in 8 Countriesr 
(1977), Tabel 70, blz. 109. 
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1TABEL. II.A.14 .1. 

NOORD-IERLAND (ULSTER) 
·-

1968 1970 1971 1973 1974 
-

Top 1% 5,0 4,2 3,6 4,6 4,1 

Top 5% 15,5 14,4 14,1 13 I l 14,'0 

Top 20% 40,7 40, 4 38,2 39 I 5 40 I 2 

Tweede 20% 23,2 24,0 24,3 24,5 25,1 

Derde 20% 17,3 17,7 18,3 18,0 17,6 

Vierde 20% 12,1 12,1 12,5 12,5 11,4 

Onderste 20% 6,8 5,9 5,7 5,7 .5 I 7 

Gini Coeff. 33,5 34 I 2 31,5 33,6 34,8 

Soort Data: Inkornens van Huishoudingen 

Bron: T. Stark: The Distribution of Income in 8 Countries~ (1977) 
Tabel 69, blz. 106. 
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TABEL II.A.15. 
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IERSE REPUBLIEK (EIRE) 

1954 1954/ 1965/ 1973 1974 1975 55 66 

Top 1% 6,9 5,9 5,0 5 ,9 4,6 5,3 

Top 5% 17,4 17,9 15,9 17 ,5 14,8 16,0 

Top 10% 26,5 28,8 26,0 28;0 -- --
Top 20% 41,4 44,3 42,3 44,5 40,7 41,S 

Tweede 20% 21,7 20,2 23,S 23,8 23,7 24,4 

Oertle 20% 16, 1 14,9 16,9 16,6 17,1 17 I 3 

Vierde 20% 11, 1 11,6 12,0 11, 1 12,6 12,1 

Ond.erste 20% 9,7 9,2 S,4 4,l S,3 S,l 

Gini Coeff, 31,8 33,7 36,0 39,S 3S,O 36,0 

DE EVOLUTIE VAN DE RIJK ARM VERHOUDING 

1954 1954/ 1965/ 1973 1974 1975 55 66 

Quintiel 4,27 4,82 7,83 10,85 7,68 8,14 ratio's 

Soort Data: Household Budget Inquiries 

Bron: Data gecombileerd uit Tabel 68, blz. 105 in 
T. Stark: The Distribution of Income in' 
8 Countries, (1977) 

GRAFIEI< II.A .15. 

J:ERSE REPUBLIEK (EIRE) : ELKE INKOMENS!;C~l..J'F ~A,R'l: 
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Bron: Ongepubliceerde data van Revenue 
CoJllll'~ssioners Tabel 68, blz. 105, 
in T. Stark: The Distribution of 
Income in 8 Countries, (1977) 
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APPENDIX II.B. 

DE SYNCHRONE DIMENSIE - HET VERLOOP VAN DE PERSOONLIJKE INKOMENSVERDELING IN 

LANDEN GERANGSCHIKT NAAR OPKLIMMENDE VOLGORDE VAN NAT.INKOMEN PER HOOFD. 

(Cross-Section Data) 
TABEL II.B.l. 
1. DE DATA VOOR 1950. 

' 
LANDEN 0- 21- 41- 161- 81-

I 
81- '91-

!95% 
95- laagste 

20% 40% 60% 80% 100% 90% 100% 10% 

0-150 6,5 9,3 12,4 17,2 !54, 7' 12,91 9,6 32,2 28,1 

India(l950) :t 7,8 9,2 11,4 16 ,o 155 ,4 12,4 9,6 33,4 28,4 

Kenia(l949) - - - - I - - - 50,9 -
Zambia(l946) - - - - - - - 45,3 -
Cevlon(52:53) 5,1 9,3 13,3 18,4 53 ,9 13 3 9,6 31,0 27,7 

150-450 :t:t 6,3 8,5 12 2 15 3 57,7 10,0 8,6 39, 1 27,0 

Colombia(l953 - - - 12,2 56,4 8,0 6,8 41,6 31,4 

El Salvador(l946) - - - 15,7 52,1 8,5 8,1 35,5 32,2 

Guaterr.ala(47/48) - - 13,2 15,8 55,4 11,6 9,3 34,5 28,8 

Mexico(l950) 6.1 8 2 10 3 15 6 59,8 10 ,8 9.0 40.0 24 6 

450-900 5,0 9,6 15 4 21,2 48,8 14,8 10,1 23 9 30,0 

Porto Rico( '53) 5,6 9,8 14,9 19,9 49,8 16,9 9,5 23,4 30,3 

Italie < • 48l 6,1 10,5 14,6 20,4 48,5 14,4 10,0 24,1 31,2 

W.Duitsl. ( '50) 4,0 8,5 16,5 23,0 48,0 14,0 IQ ,4 :23,6 29,0 

Nederland ( '50) 4,2 9 6 15,7 21,5 49,0 14 0 0,4 >4,6 >9 .5 

900-1400 4 8 11,0 16,4 23, 1 44,7 15,4 11, 3 18,0 32, 1 

Finland 4,1 110, 7 16,2 23,7 45,3 16,4 7,0 11,9 31,0 

Noorwegen 5,5 110,4 15,4 23,7 45,0 16,0 0,8 18,2 31,3 

Engeland(51/52) 5,4 110, 4 15,4 23,7 45,0 16,0 10,~ 18,. 31,3 

Denemarken ( '52) 3,4 110 '3 15,8 23,5 47,0 16,3 10,6 20, l 29,0 

Australie ( 54/55) 5,6 ll2 ,5 17.8 22,4 41 7 13 8 9,0 18,9 35,9 

1400-2500 3,2 9,6 16,3 24,3 46,6 16 3 0.2 20.1 29,0 

Zweden 3,2 9,6 16,3 24,3 46,6 il6,3 ILO, 2 20,1 29,0 

ILUUU 4,8 1,0 16, 2 ILL,3145,7 15,4 9,9 20,4 32 0 
U.S.A. (I 50) 4, 8 IL 1,0 16,2 22,3145,7 !15,4 9,9 20,4 32,0 

JOOO - - - I - - I - : - - -
I I : I : I 

Bron: S.Kuznets:nistr (1f T!1c0~(" bv Size i - - · c 1 h , u.L<..: • ..i"V.dna U t.C a.ngef 
Vol. XI, 11°2 Part II, Jan 1963. 

Noten; (:t:t): gemiddelden g~corrigeerd om totaal 100% te verkrijgen 
(x ) : gemiddelde voor India+Ceylon 

(:tllfllf) :Demo9rafic Yearbook 1970.Midyear Estimates . 

. 1 

- I 
ink. p )3evolki~

1 

hoof d in mln 
g 

97 

66 358.29 

71 i 6.02 

112 2.44 

139 7.63 

232 

189 11. 33 

204 I 1. 86 
I 

239 2.81 

295 26.28 

663 

525 2.22 

544 46. 77 

733 47.85 

849 10.11 

1116 

911 4. 01 

1030 3.27 

1145 50.33 

1170 4,27 

1316 8.18 

1401 

2610 ' 7.05 

2366 

2366 !152.21 

- -,, 
-------
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TABEL II.B.2. 
2. DE DATA VOOR 1%0 

n 

o- 21- 41- 61- 81- I 96- ink .per Bevolkin 

LANDEN 20% 40% 60% 80% 100% 
I 

100% 110ofd in mln. 
g 

O-l50 6,5 9,2 12,7 
~-·-·· 

19, 8 I 51,8 27,4 90 

Tsjaad ( 1958) 8,0 11,6 15,4 22,0 43,0 23,0 56 2 .98 

Dahomey ( 1959) 8,0 10,0 12,0 20,0 50,0 32,0 67 2.11 

Nigeria(l959) 7,0 7,0 9,0 16' l 60,9 38,4 67 42.95 

Tanzania ( 1964) 4,8 7,8 11,0 15,4 60,0 42,0 67 10.33 

Pakistan(63/64) 6,5 11,0 15,5 22,0 45,0 20,0 75 100. 1 7 

Kenia 1 ~ (:!:;1960) 
I 8,12 7,0 6,0 7,0 15,0 64,0 22,2 79 

India(56/57) 7,0 7,0 9,0 18,0 59,0 37,0 80 429.02 
2) 7,0 7,0 9,0 18,0 59,0 37,0 97 ---

Thailand(l962) 2 l 5,7 7,2 10,9 17,5 57,7 31,0 105 26.39 

Niger ( 1960) 7,8 11,6 15,6 23,0 42,0 23,0 72 3.00 

Egypte (64/65) 2) 5,2 9,8 15,5 23,5 47,0 19,6 111 25.92 

Philippijnen ( 1961) 4,3 8,4 12,0 19,5 45,8 27,5 145 27.41 

:::evlon(l963) 4,5 9,2 13,8 20,2 52,3 18,4 149 9 .89 

150-450 ~ 3,9 6,6 9,8 15,7 64,0 35,2 245 
(I!,~) ( 7 .1) (10.4) (16.4) (61 9) (34,5) ( 262) 

Marokko ( 1965) 7,1 7,4 7,7 12 ,4 65,1 20,6 157 11. 64 

Senegal 3.0 7,0 10,0 16,0 64,0 36 ,0 160 3.11 

Ivoorkust(l959) 8,0 10,0 12,0 15,0 55,0 29,0 162 3.21 

Zambia(l959) 6,3 9,6 11,l 15,9 57,1 37,5 172 3.21 

BrazilHl ( 1960) 3,5 9,0 10,2 15,8 61,5 38,4 186 69. 72 

Taiwan1) (+1960) 4,5 9,2 14,8 19 ,o 52,0 24,1 187 10.61 

Rhodesia 1)!zl960l 4,0 8,0 8,0 15,0 65,0 - _4) 206 3.84 

Iran(l956) 2,0 6,0 8,0 16 ,O 68,0 34,0 211 6.89 

E1Salvador(l961) 5,5 6,5 8,8 17,8 61, 4 33,0 224 2.45 

Libanon(55/60) 3,0 4,2 15,8 16 ,0 61,0 34,0 240 2 .11 

Columbia(l964) 2,2 4,7 9,0 16 'l 68,l 40,4 245 15.42 

Peru ( 1961) 4,0 4,3 8,3 15,2 67,6 48,3 268 10.02 

Gabon ( 1960 l 2.0 6.0 7,0 71,0 47,0 274 0.45 

Libie l) ( 1960) 0,1 0,4 1,3 8,7 89,5 46,4 320 1. 35 

Costa Rica 1) (:!:;1960) 6,0 7,3 12,1 14,6 60,0 35,0 360 1. 25 

Joegoslavie 2 l (64-7' J 7 ,0 13,0 17,0 24,0 33,0 14,0 366 18.40) 

Mexico ( 196 3) 3,5 6,6 11,1 19 ,3 59,5 28,8 393 36.05 

Jamaica (1958) 2,2 6,0 10 '8 19 I 5 61,5 30 ,2 396 1.63 

Bulgarije2) 2.68 40.0 33,2 -- 447 ( 7. 87) 

450-900 5,5 9,6 14,6 21,7 48,6 23,4 640(62 

' 
1 (47) I 

Spanje 3> ( 1965) 17,5 36,7 45,7 -- I 456 30. 30 

Rep.Z.Afr. (1965 1,9 
14 '2 

10,2 I 26. 4 57,4 39,4 459 15. 9 3 

Griekenland(l957) 9,0 10,3 13,3 17,9 49,5 23 ,0 490 8.33 

Polen 3l ( 1964) 23,4 40,6 36,0 -- 539 29.56) 

Japan ( 1962) 4 '7 10,6 15,8 22,9 46,0 14,8 570 93.22 

Argentinie(l961) 7,o 10, 4 13,2 17,9 51,5 29,3 730 20.85 

Venezuela ( 1962) 4,4 9,0 16,0 22,9 47,1 23,2 764 7.35 

Porto Rico ( 196 3) 4,5 9,2 14,2 21.5 50,6 I 22 ,o I 80 l 
~:l~ Israel 6,8 11 " 18.& 2.1.S 

3Q '" 
U.:L I 9G3 
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2. DE D1\T/\ VOOR 1960 (VERVOLC) 

ink.p {Bevolkin~ I 
hoofd :in mln. I 

l-.:;aiiiiiiiii~--~~;:;;:====:f::::=:===r=-====-=-·~-.r·=·==·~·c:;:==c:=~.~-=-~Fr-=;·=~-,,...;;;;;::==:::====r===~ .. ~-n-;;_~~.===::c .. :.=~==t 
i.900-1400'"'" 3,2 : 9,6 '16,0 23,3 47,9 21,3 130S 

0- i 21-
20% ! 40% 

41-
60% 

61-
80% 

81-
100% 

96-
100% Lll-JLEN 

( 4 4 , 6) ( 12 30) 
i _T_s_j_e_c_h_o_s_l_.'"'3">_(_1_9_6_2_)+---2-7-, 6---, __ 4_1.J-,-4----,:-'-'3:..:l~,t...:0~----~=9.=.3.::.l.!...il,-1-3-,-6-5-)--1 

Nederland(l962) 4,0 10,0 , 16,0 21,6 ; 48,4 23,6 1188 !11.48 

jF.inland(l962) 2,4 6,7 , lS,4 24,2 43,0 21,0 130914.43 

jI'rankrijk(l962) 1,9 7,6 14,0 22,8 S3,7 2S,O 13SS 14S.68 

Noorwegen(l963) 4,S 12,1 '18,S ! 24,4 40,S lS,4 1368 3.S8 

1_4_0_0_-_2_0_0_0 ____ --ll--"S~,~O-·~l~0~,~2'----'1~6,~,~6--1i--'2~2"-'-,8;c.__~4~S~,~4--=2~1~,~8--~l~S~9~3'-:,----~ 
W.Duitsl.(1964) S,2 10,l 13,7 18,0 S2,9 33,7 1417 /53.22 

·Engeland(l964) S,l 10,2 , 16,6 23,9 44,0 lS,O 1418 iS2.37 
I Denemarken(l963) S,O 10,8 ! 18,8 24,2 40,2 16,9 1439 I 4.58 

Zweden(l963) 4 , 4 9 , 6 l 7, 4 2 4, 6 4 4 , 0 17,6 180 1 ! 7. 4 8 

2001-2SOO 

2S01-3000 (U.S.A.) 4,9 '16.0 17 6 23.6 42,0 16,8 2760 I 

Bronnen:F.Paukert:Income Distribution at different Levels of Development, A Survey 

of Evidence, blz. 114-llS. Exclusief Noten. 

Noten: Ink.p.hoofd:Eigen berekeningen 

1) I. Adelman en C.T.Morris: "An anatomy of Income Distribution patterns 

in developing nations". I.B.R.D.-I.D.A.-working paper no.116 pag.S. 

2) fol.Bohnert en :;.Detz: "Einkm:1:'.1ensverteilunq in Ent;·1i::J:elunc:;slanden". 

Weltforumverlag , Munchen 1976, tabel 3. 

3) H.B.Chenery e.a.: "Redistribution with growth", Oxford Univ.Press 1974, 

tabel I. 1. 

4) Volgens Adelman en Morris zou de top 5% 60% van het inkomen ontvangen. 

Dit lijkt onwaarschijnlijk, omdat dan voor de top 6-20% s::.\:,;hts S% 

zou overblijven, waarrree deze groep in het een na laagste quintiel 

zou vallen. 

x) gemiddelden excl. Joegoslavie en Bulgarije 

en Bulgarije. 

Binnen () incl. Joegoslavie 

xx) gemiddelden excl.Polen en voor Spanje alleen Se quintiel. Tussen de () 

is Se quintiel idem voor Spanje. 

xxx) gemiddelden cxcl. Tsjechoslowakije, Tussen haakjes () incl. Tsjechoslowakije 

Se quintiel 

Bevolking: Dem.Yearbook 1970. Midyear estirnatPs. 
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TABEL- II .B .• 3. 

3. DE DATA VuOR 1970. 

lGANDEN 
o- . 21- 41- ' 61- 81- I 96- ink.per Bevolking 

140% 
I 

20% 60% I 80% 100& 100% hoofd in mln. 
! ! 

0-150 5 7 9 3 12,8 i 18,9 53,3 27, 4 88 , ... I 
I 

11 d ~I. (1969) 5,8 9,1 13,3 18,6 53,2 29,2 55 4,53 

I 
I 

Pakistan(70-71) 8,3 12,1 16,2 21'9 ! 41'5 17,7 81 114. 19 

Tanzania( '67) 5,0 9,0 12,0 I 17,0 I 57 ,0 31,0 83 13. 27 

India(67/68) 4,8 8,3 12,9 I 20,8 53,2 25,0 88 550.38 

Kenia (69) 3,8 6,2 8,5 I 12,5 68,0 44,3 108 10.90 

I Oeganda ( '70) 6,2 10,9 13,9 I 21,3 47,1 17 ,0 111 - 9.76 
------ .. 

150-450 3,9 I 7,2 11'9 19,3 57,8 31,0 240 

Sierra Leone 3) (68) 3,8 

I 
6 '3 9, 1 I 16,7 63, 8 33,8 166 2. 51 

Philippijnen(71) 3,7 8,2 13,3 I 20,9 53,9 25,0 166 38.49 

Thailand 2) ( '70) 17,0 37,5 45,5 -- 169 35.81 

Srilanka (69-70) 7,2 110 ,8 16,l 
I 

21,0 l 44,9 19,0 178 12,51 
' 

Bolivia1l ( '68) 3,5 

I 
8,0 12,0 15,5 i 61 ,0 35,7 185 4,93 

Tunesie ( • 70) 4, 1 7,3 12,0 21 ,6 
' 

55,0 24,5 195 5. 14 

Honduras(67-68) 3,2 4,1 7,7 17,5 67,5 36,0 225 2,58 

Z .Korea ( '71) 6,9 10,6 16,2 21,9 43,4 18,2 230 31.79 

Rhodesia ( '68) 3,2 5,0 8,2 14,5 69,0 47,0 236 5.27 

El Salvador2 l ('69) 11,2 36 ,4 52,4 -- 268 3.53 

Brazilie ( '70) 2,4 6,0 9,1 17,0 65,5 36,0 275 95.31 

Columbia ( '70) 3,5 5,9 12,1 19, 1 59,4 32,7 303 21.12 

Peru((0-71) 1,5 5,0 12,0 21,5 50,0 23,7 324 13.59 

'l'urkije( '68) 3,0 6,5 11,2 18,8 60,6 32,3 

I 
329 35.29 

lran21 ( '68) 12,5 32,0 54,5 ' -- 344 28.66 
' 

450-900 4,0 8,7 12,6 18,1 fS6,1(54,2ll29,9 664(659) 
Chili ( '68) 4,5 8,5 12,7 16,5 56,8 I 30 ,4 

I 
538 9.78 

Mexico('69) 4,0 6,5 9,5 16,0 64,0 ! 36 ,0 541 50.67 

Uruguay '6 7 l 4,3 l 10 .o 15,1 I 23,2 47,4 1 20, 7 563 2. 89 

Joegoslavie2 l ('68) 18,5 I (20. 53: 40,0 41,5 ; -- 633 
Panama ( '69) 2,9 i 6,5 12,5 17,8 59,3 : 330 ,0 652 1,46 

Spanje ( '68) 6,0 , 11,0 15,7 22,l 45,2 i 20 ,0 842 33.29 

Venezuela('7l) 2,4 5,9 10,0 64 q . 40 n 847 10.40 

900-1400 (24 ,0) (42 5) ( 33 ,5) ! -- (1044) I 
Honqariie2 ) ('69 24,0 42 5 33,5 

i 
1044 po. 33) --.. 

1400-2000 5,8 I 11,5 16 9 22,5 i 43,3 i 16 1 1580 
Japan..ll ('72) 8,4 I 13,4 17,s I 22,2 38,2 i 12 ,9 1425 103.54 

Portcr.ic02 ) ( '68) 
I I --

I 
13,7 35,7 50,6 1445 2,84 

Ncdcrland4 ) ( '67) 4,3 I 1 l • i 16,6 22,6 
I 

45,9 I 1722 I -- 13 .02 
Engelana4 l (. 67) 5,1i10,9 17,4 24, 2 42,4 I J 9, 2 1726 55.71 I 
2000-25000 3,8 : 11 ,0 16,9 24 3 i 44,0 I 14 

1 
4 2078 . 

W. Dui ts 1. 3) ( ' 70) 5,9 10,4 

I 
15,6 22,5 I 45,6 -- 2028 59. 55 I 

I 

Noorwegen 4 ) ( '6 7) 5,0 12, 1 18,6 25,7 

I 
38,6 -- 2039 3.881 

Finlana4 l ( '67) 2,3 8,0 15,6 

I 
25,0 49,1 -- 2044 4. 70 

, Australie 1l (66-67) (,, 6 ! 13, 4 

I 
17,8 23,4 i 38,8 14,4 2113 12.55 

!Denemarken 
I I I 

13,6 38,8 I 4 7 ,6 -- 2168 4.92 ·-

•. 
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3. DE DATA VOOR 19 70 (VERVOLC) 

·-· . - ---·-··-· . -··. -·--·-···· --··-··-- :..:· ·=::..'--=======-.-r 
1
1 0- I 21- 41- 61- 81- 96-

20% I 40% 60% 80% 100% loo% 
ink.per bevolking 
hoofd in Milj. 

r-:==~~~====~==~=1'!~=~-~-·=·=·~f-="'~==~~==~+--=====t~==~'iF=========t========~"~' 
2500- 3000 -----·····- _:_.~_ i !_~ ~~ --~2 '...8 __ 24,9 41,8 2571 

Canada 2) (1965) 20,0 39,8 40' 2 2523 21. 41 

2619 8 .05 

39 78 

Zweden 3) (1970) 5,4 9,9 17,6 24,6 42,5 
I~ ... -··•= ;_-===..c.=....=~cc.~·,"°..oc-=o-=-c: ·o=!=-~ ====F==~ 

~-:-~-A-~~~~---U-:-:-:--l--::-:-:--f~:-:-:-:-l--:-:-:-:-~:-:-:-:~f-~~-t1f--~~-~t-~-~--11 39 38 

Bron: M.Bohnert en R.Beltz: "Einkonunensverteilung in Entwicklungslander", 

Weltforumverlag, ~;i.inchen 1976, tabel 3. 

1) F.Paukert: "Income dist. at different levels of development", 

Survey of Evidence, pag.114-115. 

205.40 

2) Chenery e.a.: "Redistribution with growth", Oxford University Press, 1974. 

3) USA: P.Robert1.;rnc.Distribution; The Ee.Journal, nr.335, Vol.84, sept.1974. 

4) Noorwegen: idem. 

Nederland: idem. 

Engeland: idem. 

Finland: idem. 

x ad.2. is alleen Se quintiel in het gemiddelde meegenomen 

) : inclusief data socialistische landen 

Waar nodig zijn gemiddelden gecorrigeerd naar 100%. 
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l1_PPFNDIX III INKOMEN PER HOOFD, ONTWIKKELINGSNIVEAU EN 

VERDELINGSPATROON 

1) Per capita Inkomen en "Ontwikkeling" 

De centrale probleemstelling van dit boek gaat over de 

relatie tussen de hoogte van het per capita volksinkomen 

en het patroon van de persoonlijke inkomensverdeling. 

Bij onze behandeling hiervan in ruimte en tijd hebben 

wij voor de eerste variabele vaak synoniemen gebruikt als 
ti h II :/ •I fl 
hoofdelijk inkomen, gemiddelde inkomen, doorsnee koek, 

"per ca pi ta nationale koek'' en nog meer van di t soort termen, 

wier enige rechtvaardiging men in een wellicht overdrevenj 

c.q. misplaatste
1
behoefte aan variatie in de gebezigde woord

keus moet zoeken. 
Niet zelden komt men echter op de plaats waar men ~~n van 

deze woorden zou verwachten ook uitdrukkingen tegen,die men

met de beste wil van de wereld-niet langer als onschuldige, 

semantische variaties rond dezelfde grondbetekenis kan 

beschouwen. 
Dit begint bij ingeslopXen nuanceringen als'' gemiddelde 

" ;: I \ JI 
armoe of rijkdom en doorsnee welvaartspeil, wordt nog ., 
breder van strekking als er qesproken wordt over, phase in 

I• It ti 
het industrialisatieproces of graden van modernisatie en 

II 
mondt tenslotte uit in algemene begrippen als modernisatie-

11 i: "ii 
niveau, peil of phase van ontwikkeling of phase van ,, 
sociaal-economische evolutie. 

Hiermee wordt irnpliciet de asswnptie gemaakt1dat het 
/ / 

nationale inkomen per hoofd ofwel zelf een zodanig belang-

rijk deelaspect van deze bredere begrippen vormt, danwel op 

een d~gelijke manier nauw aan andere belangrijke deelas

pecten daarvan gerelateerd is, dat men het op redelijk 

bruikbare manier als eragmatische meetlat hiervoor kan en 

mag hanteren. 

Wij gaan er persoonlijk vanuit, dat beide veronderstel

lingen in de werkelijkheid op gaan. 
Om het begrip "ontwikkeling" wat nader te omschrijven 

heeft men in de vakliteratuur een ware massa aspecten of 

elementen opgesomd, die allemaal tesamen zo ongeveer moeten 

weergeven,wat men onder deze algemene noemer dient te verstaan. 

\ 
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GRAF I EK .III.2. 400 

CORRESPONDENTIETABLEAU VOOR 19 SAMENHANGENDE ONTWIKKELINGSASPECTEN 
(BASISVARIABELE GNP PER HOOFD) 
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Deze grafiek geeft voor de verschillende ho.,gten van het per capita BNP de waarde 

van de andere vari.1belen aan, welke met elke daarvan corresponderen. De variabelen 

links van de sleut,~lvariabele vertonen op de lagere ontwikkelingsniveau's meer dan 

proportionele stijqingen, terwijl boven $ 500 pc de groei hiervan minder dan even

redig is. Voor de variabelen ~1-.~ van de categorie ink.per hoofd geldt het tegen

overgestelde. 

Data: Cross-selection gegevens vo·>r h·~t jaar 1960. 

~ D.Y.MacGranahan,'e.a.): Cont.mts & Mea~;uremenrs of Socio-E1·onomic Development, 

Chart 13, blz.111. UNRIS0-studie, Geneve, 1970 
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Een hele serie daarvan is kwantitatief meetbaar en boven

dien verkeren we in de gelukkige omstandigheid, dat voor een 

beperkter aantal ook de bijbehorende statistische cijfers 

beschikbaar zijn. 

Tabel A.Ill.I -geeft weer hoe deze variabelen - op basis van 

cross-section data verzameld voor de jaren 1950, 1955, 

1960 en 1965 - met elkaar intercorreleren. 

In tabel A.III .2 kan men aflezen hoe de indicator ~'inkomen per 

hoofd" op vijf momenten in deze periode tussen 1950 en 1970 

met een nog wat uitgebreider complex van deelaspecten 

samenhangt. 

Uit al deze synchroon verzamelde gegevens blijkt over

duidelijk, dat er inderdaad een hoog en vrij consistent 

verband bestaat tussen verreweg de meeste van de gebruikte 

meet-variabelen en dat dit zeer speciaal het geval is voor 

ons sleutelgegeven "inkomen per hoofd". 

Ook als men multipele correlaties gaat uitrekenen,komt 

het gemiddelde inkornen met de hoogste scores uit de bus 

en van alle gebruikte variabelen blijkt deze door de tijd 

heen - (in dit geval vijf successieve waarnemingen tussen 

1950 en 1970) op doorgaans zeer consisten'te wijze representatief 

is voor het universum dat men met de gebruikte indicatie 

wil vangen, grijpbaar.maken en uitdrukken. 

Past men op dit of dergelijk rnateriaal de techniek van 

de factor analyse toe, dan komt er altijd een eerste hoofd

factor of underlying variaqle te voorschijn1 die het leeuwen

deel van de totale variantie in het universum "verklaart" 

Deze basisfactor is zonder de minste twijfel breder 

van opzet, minder aan fluctuaties onderhevig en meer re-
~ ·~ 

presentatief dan de simpele variabele hoofdelijk inkomen. 

Naast de meer bewerkelijke methode van berekening stuit 

men bij gebruik ervan echter op het hoofdbezwaar, dat de 

interpretatie en concretere benaming ervan doorgaans een 

vrij subjectieve zaak blijft. 
n " En kijkt men vervolgens naar de factor loadings van de 

betreffende factor~dan komt telkens weer het inkomen per 
hoofd zeer consistent met een van de allerhoogste ladin~n uit 
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de bus (bij ons O .85, in de studie van Adelman/Morris 0 ,82). 

Voor het s_ynchrone materiaal menen wij derhalve relatief 

veilig de door ons gemaakte assumpties te kunnen handhaven. 

De opgevoerde data geven echter nog reden tot het maken 

van het volgende tweetal opmerkingen: 

a) Op essentieel dezelfde manier als er in het verloop 

van de cross-section gegevens voor het inkomenspatroon 

bij stijgende welvaartspeil een diachrone ontwikkeling 

viel te bespeuren tussen de jaren 1950 en 1970,is 

er bij de meeste hier aangeduide relaties 66k sprake 

van een diachrone "ontwikkeling" in het voor de 

opeenvolgende jaren empirisch vastgestelde relatiepatroon. 

Het is bijna verbluffend opmerkelijk hoe verreweg 

de meeste van deze relaties een rangorde hetzij omhoog 

of omlaag vormen. Sommige worden met het verstrijken 

van de tijd voor ons doel als min of meer 

centrale indicatoren_~~~r en andere minder belangrijk. 
Wij hebben in tabel III.2. de-variabelen waar di t verschijn

sel zich voordoet,met een +, respectievelijk een - teken 

aangeduid .. 

b) Een tweede constatering die we willen maken is, dat de 

relatie tussen het inkomen per hoofd ene~zijds en de andere 

variabelen - ongeacht het feit, dat in de bovengeoemde 

berekeningen product-moment correlatie coeff icienten 

werden gebruikt - niet altijd rechtlijnigisVerreweg de 

meeste relaties vertonen een concaaf of convex patroon,dat 

eigenlijk het meest met een exponentiele curve over

eenkomt. Zie grafiekenreeks ~ A.III.l. 

Hieruit blijkt met name, dat voor een aantal belang

rijke ontwikkelingsvariabelen op de lagere hoofdelijke 

inkomensniveaus een m~~r dan proportionele waarde-toe

neming plaatsvindt en op de hogere een duidelijk minder 

dan proportionele Voor een stel andere indicatoren geldt 
precies het omgekeerdP. 

Zo bereiken de variabelen~die de levensverwachting; 
de standaard van volksvoeding, het algemene gezondheids

peil, de stand van het onderwijs en de huisvesting 

aanduiden, dus algemeen gesproken de indicatoren vaor de 

menselijke basisbehoef ten doorgaans al op relatief laag 
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TAB.EL lll.3. DE SAMENHANG VAN DE INKOMENS\""ERDELING MET HET ONTWIKKELINGSCO!.fPLEX 

GINI COEF?IC!ENT 

% INK. VCIOR 1'-P-"'lSTE HELFT 

SAMENHANG ( POS OF NEG) 

G!NI COEFFICIENT 

% !NK • VOOR ARNSTE HELr'T 

$,AMENRANG (POS OF NEG) 

!i 
I-; 

E-1 E... 
1{5 a:;!J 

{g§/8f; ~ a:; f;j I-; 

ti~ "CJ ..:, 

-,88 -,88 + ,91 

+ ,94 +,S2 -,84 

+ + 

-,77
1 

+,38•1' 

+,64 I -,36 

+ c-1 I (+} 

-,77 -,83 -,82 

+,61 +,81 +,81 

+ + + 

~~I~ ~ 
~2;1 NQ,I a:; 
~ ~~ 0 £.., N SI '-0 1-1 f< s f:J ~ t;J {§ k1 ~f e,'" ~ k1 ;::;o <!l 

I 

+,09 +,06 - , 861 
- I 211 - I 201 +,90 

+ 

Bron: Cross-section data voor .A(. lande~ voor .1970 

IVO-WAP onderzoek Bertholet-Gaillard 1974 

0 
I-; 

E-< 

~ 
Cl) 

~ 
kJ ~ 
a:;O 
-:r:""' 
rri !# 
t;j '4 
g& 
I-; fJ 
;;: l'JJ 

-,95 

+,74 

-,80 

+,87 

-,88 -,87 -,89 

+,87 +,84 +,90 

+ + + + + 

;~ fi 
-:r: 1-j 

;:} k1 
SI I Cr.I 0 a:; ::c: a:; 

Q I ::c: {!J 

tJ~ I ~E:-t o1-; I c; a:; I 0 .'.:) 

(!l /&I; 
I (!) 

-,70 -,26 -,9.l 

+,79 +,44 +,88 

+ (+} + 

+,90 -,81 +,74 ! -,Z3 j 

+,92 +,78 +,69 +,63 

+ 

~ 
0 
w 



404 

per capita inkomen peil relatief hoge;rege- en verbruiks

niveaux. Hogere per capita cijfers gaan voor deze 

zaken gepaard met duidelijk afnemende en soms zelf s nega

tief uitpakkende grenswaarden. 
Daarentegen nemen het energie, electriciteits- en 

industriele grondstoffenverbruik op de lagere ontwikke

lingsniveaux door de bank genomen minder snel toe dan op 

de hogere. 

Een en ander heeft stellig implicaties voor een mondia

le ontwikkelingspolitiek als ~lijkt, dat relatief·weinig 
~/ , 

meer-inkomen aan de ene kant betrekkelijk veel soelaas kan 

bieden ter bevrediging van essentiele levensbehoeften. 

en aan de andere kant relatief veel J?lt!~r inkomen (en 

verbruik van in toenemende mate schaarse 

hulpbronnen) nodig is om in afnemende mate in veel minder 

belangrijke luxe behoeften te voorzien. 

Grafiek. Jlr .2 laat voor een aantal van de hier behandel

de variabelen voor 1960 in een correspondentie tableau 

de aard van het geschetste verbanden zien. 

2. "Ontwikkeling" en Verdelingspatroon 

Tot nu toe hebben we in onze analyse van de variatie 

in het inkomenspatroon bij stijgend ontwikkelingspeil 

voornamelijk gewerkt met de relatie inkomen per hoofd en 

verdelingsprofiel. 

We hopen met de zojuist gegeven uiteenzetting te hebben 

aangetoon.d, dat dit per capita inkomen - zo men wil zuiver 

pragmatisch - als een redelijk representatieve indicator van 

het bereikte algemene ontwikkelingsniveau kan worden ge

lianteerd. 
Het kan echter geen kwaad als we vervolgens het per

soonlijke distributiepatroon ook nog wat meer in detail 

met een serie andere ontwikkeli~gselementen gaan ver

gelijken. 
~ 

Als de relatie hiervan met het per capita inkomen zo 

hoog is als in de vorige paragraaf werd geconstateerd, 

ligt de hypothese voor de hand,dat we grosso modo op een 

soortgelijke co-variantie met het inkomenspatroon 

moeten uitkomen. We hebben deze stelling (tot op zekere 
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hooge) kunnen toetsen, doordat we toevallig in de gelegen

heid kwamen, dat we aan het intercorrelatie tableau van een 

ander cross-nationaal ontwikkelingsonderzoek nog een tweetal 

indicatoren voor het verdelingspatroon van de persoonlijke 

inkomens konden toevoegen. 

Hierbij werd gekozen voor de variabelen "Gini-coefficienten" 

en "de proportie van het totale nationale inkomen dat toevalt 

aan onderste helft van het aantal inkomenstrekkers". 1 ) 

Kijken we vervolgens naar de mate en vorm van de samenhang 

van het zo geindiceerde inkomenspatroon met andere ontwikke

lingsaspecten dan komt uit de juist genoemde tabel en grafieken

reeks duidelijk het volgende algerrene beeld naar voren: 

1. De re la tie met de variabelen '!per capita BNP" en "per 

capita NNP" vertoont qua hoogte en globale vorm hetzelfde 

vertrouwde beeld, dat we al veel gedetailleerder uit de voor

gaande hoofdstukken kennen: 

Noot l": Hieraan kleven ongetwijfeld een aantal tekortko

mingen. Oat we ze desondanks toch gebruiken heeft 

als voornaamste redenen: 

1. Wij konden maar maximaal twee variabelen aan het genoemde 

onderzoek toevoegen, waardoor ons de keuze voor partiele 

indicatoren zoals specifieke inkomensdecielen of quintielen 

minder zinvol voorkwam: 

2. We hadden de betreffende gegevens voor een zeer groot 

aantal landen bij de hand, waardoor we ze gemakkelijk 

als basis voor een correlatieanalyse konden laten dienen: 

3. Van alle slechte algemene indicatoren lijken deze 

twee ons relatief gezien nog de beste. Ze geven - ofschoon 

vrij grof en ongenuanceerd - toch een vrij betrouwbare 

globale indruk van het algemene inkomenspatroon. Ze worden 

in de literatuur zeer frequent voor het indiceren hier

van gebruikt en ook in ons eigen werk maten ze ondanks 

hun verschillende gerichtheid toch zeer duidelijk hetzelfde 

basisverschijnsel en komen ook consistent met (qua hoogte 

en vorm) essentieel soortgelijke relaties in de richting 

van andere ontwikkelingsaspecten uit de bus (zie tabel 

III.3. en grafiekenreeks III.3.). 
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Er is een hoge mate van samenhang, maar de relatie is 

kromlijning van aard. Bij stijgend hoofdelijk inkomen 

wordt de ongelijkheid eerst groter maar vanaf het 500 

dollar niveau kleiner. Deze nivellering zet daar sterk 

in, maar levert geleidelijk aan n~g maar gestaag ver

minderende meeropbrengsten op. Het is derhalve op de mid

delste per capita inkomens niveaux dat men empirisch gezien 

de grootste stappen in de richting van een grotere ge

lijkheid zet. Een en ander betekent dat men de hier 

gebezigde inkomensindicatoren in het correspondentie 

diagram van MacGranahan weliswaar vrij ver naar links kan 

plaatsen maar dat de correspondentielijnen op de lagere p.c. 

inomens niveaux elkaar eerst kruisen voor zij het normale 

verloop aannemen. 

2. De beide door ons gehanteerde meetcriteria voor het 

verdelingspatroon leveren over het algemeen consistente 

en meestal vrij hoge correlaties met de hier gebruikte 

ontwikkelingsindicatoren op. Dit geldt zeer in het 

bijzonder voor de verbanden met de variabelen~die als 

maat voor het niveau van de bereikte levensstandaard 

kunnen worden gebruikt, zoals de gemiddelde levens

verwachting, gegeqevens over voeding het onderwijs en 

de communicatie. In dezelfde grootte-orde liggen ook de 

relaties met het verbruik van basis-inputs als staal, 

electriciteit en energie. 

De economische structuur gegevens leveren iets lagere, 

maar toch nog zeer significante coefficienten op, behal

ve waar het om de proporties gaat,die importen en expor
ten van het totale nationale product uitmaken. 

Uitermate verrassend komen daarentegen de groeicijfers 

voor deze buitenlandse handelsgegevens uit de bus. De 

relatie hiervan met de inkomensnivellering is zowel voor 

de importen en de exporten z~~r hoog. Waar dus kennelijk 

het ogenblikkelijke niveau van de buitenlandse handel 

er weinig toe doet, moet de groei daarvan voor de nivel

lering als zeer positief ingeschat worden. 

De relatie met de groei van het Bruto Nationale Product 

en het Bruto Binnenlands product ligt kennelijk een heel 

stuk lager, z6 laag zelfs, dat de verkregen coefficienten 

nog maar nauwelijks significant genoemd kunnen worden. 
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Opmerkelijk is .we!, dat het verband met de totale 

groei positief en dat met de per capita groei negatief 

uitkomt. 

Dit correspondeert overigens met de sterk negatieve re

latie met de bevolkingsgroei. 

3. De profielen van de relaties
1
die de Gini-coefficient en 

het aandeel voor de armste helft inkomenstrekkers met de 

meeste andere ontwikkelingsindicatoren verbinden,ver

tonen voor een dee! dezelfde knik of bochel>die we ook 

in het verband met het inkomen per hoofd tegen kwamen. 

We moeten echter konstateren, dat waar dit voorkomt 

het verschijnsel meestal minder nadrukkelijk zichbaar 

is. Verder zijn er wt1 zeer nadrukkelijk een aantal 

waar men vergeefs naar de bedoelde knik zoekt. Neemt 
// 

men die variabelen alleen als de specif ieke maatstaven 
~ 

voor de ontwikkeling,dan verandert tevens het profiel van 

de relatie met het inkomenspatroon. 


