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INLEIDING

Deze studie is gewijd aan de inhoud, de plaats en de functie van het begrip
nutindeeconomischewetenschap.Hetwerkisintweedelenuitgevoerd.Inhet
eerste deel wordt getracht tot eenjuiste begripsomschrijving te geraken, aansluitend op de inzichten en ervaringen die in twee eeuwen economisch denken
zijn vergaard. Hierbij bleek het nodig te zijn de ontwikkelingsgang van de
economische wetenschap in hoofdlijnen te schetsen, hetgeen in hoofdstuk I is
geschied.Aangeziennietalleendeindividuelebeslissingenvoordeeconomische
wetenschap object van studie zijn, maar ook devraag naar voren treedt welke
betekenis omvang en samenstelling van de produktie en de verdeling van het
geproduceerde voor de gemeenschap hebben, ligt het voor de hand dat debeoefenaars vandezewetenschapgeworsteld hebben metdevraaghoenietslechts
debegrippenindividueelencollectiefnutzoudenmoetenwordenverstaan,maar
tevensmetdevraaginhoeverre benaderingen geformuleerd kunnen wordendie
als een aanvaardbare kwantificering van dat nut zouden mogen gelden. Aan
dezeproblematiekishoofdstuk IIgewijd.
In aansluitinghieropwordtinhoofdstuk III eenanalytisch economischnutsbegrip beschreven. Hiertoe maken wij ons enigszins los van de historische beschouwingen dieindevoorafgaande hoofdstukken werdengegevenentrachten
wijeeneigennutsbegripteformuleren, waarbij nutnietindeeersteplaatswordt
gezienalstezijn gerelateerd aan een hoeveelheid vaneen specifiek goed, maar
aaneenalgemeneverzorgingstoestand, dieinprincipeaanveranderingen onderhevigis.Metditderdehoofdstuk isheteerstedeel,waarindedefiniëringeenbelangrijkeplaatsinneemt, afgerond.
In het tweededeel,dateensupplementair karakter draagt, stellenwijonsten
doel om, gebruik makend van de in het eerste deel beschreven inzichten, de
optimaliseringsproblematiek ingrotetrekkentebehandelenvoorenkeleactuele
studieterreinen, waarvan de belangrijkste zijn: het probleemgebied van de
produktanalyse, dat van de inkomensverdeling en ten slotte dat van hetleefmilieu.
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I. E C O N O M I S C H E W E T E N S C H A P EN N U T S T H E O R I E

1.1. OBJECT EN AARD VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP

1.1.1. Het object vande economie
De welvaartsopvattingen van de verschillende toonaangevende auteurs zijn
nauw verbonden met de opvattingen die zij huldigen omtrent de economische
wetenschap. Een bezinning op het object en de aard van deze wetenschap laten
wij daarom aan onze beschouwing van verschillende nutstheorieën voorafgaan.
Wanneer men de ontwikkelingsgang van de economische wetenschap bestudeert, bespeurt men dat de beoefenaars van deze wetenschap zich vaak gesteld
voelen voor een keuze en dat zij aarzelen te kiezen uit vrees het object van hun
wetenschap geweld aan te doen, of zich te begeven opterreinen waaropde mens
weliswaar zijn doeleinden moet bepalen, maar waarop de economische wetenschap geen gezaghebbende stem kan doen gelden. De aarzeling die wij op het
oog hebben betreft de keuze tussen het formele en het materiële object van de
economische wetenschap,hetaldan niet gericht zijn van dezewetenschap op het
ethische moment in het sociale gebeuren en ten slotte de keuzetussen een louter
verklarende wetenschapsopvatting en de opvatting dat de economische wetenschap eigen, dat wil zeggen typisch economische normen zou kunnen formuleren met betrekking tot het menselijk handelen.
De onderhavige paragraaf is gewijd aan de vraag naar het object van de
economie, de volgende richt zich op de aard van deze wetenschap. Als het
formele object of kenobject, dat zich in elk economisch verschijnsel laat onderkennen, kan men in navolging van ROBBINS (1935) en VON MISES (1962) het
economische aspect van het menselijk handelen aanmerken. Dit ishet menselijk
handelen voor zover het beslag legt op schaarse middelen. De economie is een
sociale wetenschap en wel de wetenschap van de schaarste. Het formele object,
het economisch handelen dat zich manifesteert in de economische beslissing,
mag men niet te eng opvatten. Deze waarschuwing kan men lezen in de ruime
omschrijving van het formele object door THURLINGS (1947): 'het kiezen tussen
alternatieve aanwendigen van schaarse bevredigingsmiddelen, de economische
ordeswaarin dat procesvan kiezen zich kan voltrekken en deonderlinge samenhang tussen economisch proces en economische orde'. Men dient het economischhandelen van demensteverstaan alstevenstezijn gericht op de orde die de
individuele economische beslissing conditioneert, op de economische orde. Bij
de vormgeving van de economische orde heeft het economisch handelen de
vorm van collectief handelen.
In het algemeen sprekend kan menzeggen dat het overheidsbeleid, voor zover
dit beleid gevolgen heeft voor debestemming van schaarse middelen, alseconomisch handelen dient te worden aangemerkt. Het is het economisch handelen
van de gemeenschap; het is het handelen van de mens als gemeenschapswezen
indegegeven socialesituatie.Vancollectiefeconomischhandelen issprakebij de
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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besturing van deproduktie in degemeenschap door deoverheid, bij deherverdelingvanhetgeproduceerdeoverdeledenvandegemeenschapenbijdevormgevingvandecollectieve consumptie,dat isbijdesamenstellingvan hetpakket
collectief te consumeren goederen. Collectief economisch handelen omvat de
ordeningvanhetsocialeprocesvanproduktieenconsumptie,voorzoverdegemeenschap deze ordening niet tot stand laat komen door het marktmechanisme.
Met dit alles isevenwel nog geen duidelijke grens gesteld aan het economische studiegebied. Von Mises' formulering van het studieobject, het economische aspect van het doen en laten van de handelende mens, de 'homo agens',
bergt het gevaar in zich dat de economische wetenschap uitdijt tot een soort
sociologie. Het isnamelijk moeilijk een gebied van menselijke activiteit aan te
wijzen waar van een beslag op schaarse middelen in het geheel geen sprakeis.
Voor de formulering van Robbins geldt deze bedenking in iets mindere mate.
Dezeauteur neemtnamelijk detegenpolen 'ends'en'scarcemeans'expliciet op
inzijn omschrijving vanhetobject.Zijn bekendeformulering luidt: 'Economics
is the science which studies human behaviour as a relationship between ends
and scarcemeanswhichhavealternative uses'.Robbins geeft opdezewijze het
formeleobject eenmaterieelfacet,wateenduidelijker begrenzingvan hetwetenschapsgebied meebrengt.
Afbakening van het economische wetenschapsgebied vergteen bezinning op
het materiële object van dezewetenschap.Alshet materiële object kan eenbeschrijving van het studiegebied gelden,inwelkebeschrijving dealseconomisch
aan te merken grootheden en verbanden worden aangeduid. In het algemeen
gesproken zijn hetdedata uit deempirievanproduktie enconsumptie.Alshet
materiële object van de economie kan men de produktie aanmerken, met zijn
empirisch verifieerbare wetmatigheden die betrekking hebben op 'objectief'
meetbare sociale fenomenen. Produktie is het geschikt maken van schaarse
middelen voor uiteindelijk gebruik. Consumptie is ditfinaleverbruik. In verscheidenegevallen kanechternietmeteendergelijke globaleomschrijving worden volstaan. Vindt men, omeen onderwerp te noemen dat in deloop van dit
onderzoek aan de orde komt, in het milieubederf dat samenhangt met deproduktiestijging een economisch probleem, of is de gehele milieuproblematiek
extra-economisch?
Men doet er goed aan de beantwoording van een vraag als deze vooraf te
laten gaan door devraag of het probleem uit een formeel oogpunt tot deeconomische problematiek zou kunnen worden gerekend. Blijkt dat niet het geval
te zijn dan luidt het antwoord dat op grond van de vigerende wetenschapsopvatting het probleem in kwestie niet alseen economisch probleem kan worden aangemerkt. Het iseen voorwaardelijk neen, omdat men niet weet hoede
wetenschap en in het kielzog daarvan de wetenschapsopvatting, zich zal ontwikkelen. Men moet namelijk rekening houden met de mogelijkheid dat de
formuleringen van de huidige generatie van theoretici door andere zullen
wordenvervangen.
Kan men devan uit het formele gezichtspunt gesteldevraag bevestigend be6
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antwoorden, zoals dat het geval is bij het genoemde probleem van het milieubederf dat duidelijk tot deproblematiek van deschaarste kan worden gerekend,
dan wil dit nog niet zeggen dat het vraagstuk in feite binnen de grenzen van de
economie ligt. De wetenschap wordt namelijk gevormd door de beoefenaars
van de wetenschap. Waar zij niet met vrucht werkzaam zijn bestaat de wetenschap niet. Het antwoord op de hier bij wijze van voorbeeld gestelde vraag
hangt dus af van de waarde die men hecht aan de activiteiten van de economisten op het terrein van de milieuproblematiek. Een analoge redenering kan men
volgen voor het onderwerp produktontwikkeling, dat indezebeschouwing eveneens aan de orde komt. Ook hier is aan de formele voorwaarde voldaan; produktdifferentiatie heeft een uitgesproken schaarste-aspect. De beoordeling van
bijdragen van economisten aan de materiële vormgeving bepaalt in laatste
instantie of de produktontwikkeling al dan niet tot de economische problematiekmoet worden gerekend.
1.1.2. De aard vande economie
Zich bezinnend op de aard van de economische wetenschap, kan men zich
afvragen of in deze wetenschap ethische overwegingen een onderwerp van
studie kunnen zijn. Stelt men dat de economische beslissing geconditioneerd is
door de omstandigheden en bepaald wordt door de behoeftenstructuur, dan
lijkt er van een ethisch element in de te bestuderen fenomenen geen sprake te
zijn. Ermoetechter rekeningmeeworden gehouden datdegenoemde omstandigheden, het inkomensniveau en de prijsstructuur omvattend, voor een belangrijk
deel bepaald worden door de beslissingen van andere economische subjecten en wel binnen het kader van een bepaalde economische orde. Het is niet
te verwonderen dat professor Thurlings, sprekend over het object van de economie, de vormgeving van de economische orde in één adem noemt met de economische beslissing. Men moet erkennen dat de inrichting van de economische
orde belangrijke ethische aspecten heeft. Een voorzichtig commentaar op degestelde vraag kan zijn, dat de beoefenaar van deze wetenschap met meer ethische
vraagstukken wordt geconfronteerd dan men bij oppervlakkige beschouwing
zou denken.
Dat zich bij het beramen van maatregelen en het beoordelen van verschijnselen problemen van ethische aard opdringen, betekent echter nog niet dat de
normen die men dan hanteert uit de eigen wetenschap voortvloeien. Is het bij
voorbeeld denkbaar dat gesteld mag worden: 'op economische gronden is een
zekere ingreep, respectievelijk een zeker gebeuren goed, maar op ethische grondeniszijverwerpelijk', ofontbeert deeconomischewetenschapzelfsde mogelijkheid om tezeggen wat van uit haar eigen perspectief al dan niet goed is?
Overziet men hetgeen over dit probleem zo al te berde is gebracht, dan lijkt
ons deconclusie verantwoord dat eenabsolute norm, een norm diezou uitgaan
boven een andere, bijvoorbeeld die van de ethica, door de beoefenaars van de
economische wetenschap nimmer is bedoeld noch begeerd. Een andere zaak is
of men niet heeft gedacht aan partiële normen, dat wilzeggen aan een economische norm, die in de beleidssfeer naast andere normen zou moeten worden geMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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steld en tegen andere normen zou moeten worden afgewogen, wanneer er van
tegenspraak sprakeis.Mendenkeinditverband aandediscussiesoverwelvaart
enwelzijn. Steltmendat welvaartsfactoren tegen welzijnsfactoren moeten worden afgewogen, waarbij moet worden aangetekend dat er ook wel van gelijkgerichtheid sprake zou kunnen zijn, en stelt men voorts dat dezewelvaart binnenhetwerkterrein vandeeconomenligtendit welzijn tot hetwerkterrein van
beoefenaars van andere wetenschappen behoort, dan heeft men een geval geconstrueerd waarbij economische normen staan tegenover andere.Voelt debeoefenaar van de economische wetenschap zich echter op zijn gemak bij een
dergelijke afbakening van taken en een dergelijke beleidsvorming? Dezevraag
wordt nu eenspositief, dan weer negatief beantwoord.
Metbetrekkingtot deeconomischewetenschapsopvatting aarzeltmentussen
'verklaring' en 'norm', tussen een verklaring van de sociale werkelijkheid uit
een economisch standpunt en het van uit een economisch gezichtspunt aangevenvan oplossingen voor problemen waarvoor degemeenschap zichzietgeplaatst.Mennoemtdeeconomieweleen'positieve'wetenschap.Voorzoverdeze
aanduiding wil zeggen dat de aandacht van de onderzoeker gericht is op 'des
faits positifs' is deze uitdrukking verantwoord, althans wanneer deze 'faits'
zich met economische data laten identificeren. Wil men met de aanduiding
'positief'bovendien tot uitdrukkingbrengen datdeeconomieeenwetenschapis
waarinmenspeurtnaar wetmatigheden indesocialeempirie,naarderegelmaat
in de economische verschijnselen, dan is de aanduiding ook verantwoord. Op
eendergelijkewetenschapdoelenwijwanneerwijsprekenvanzuivereeconomie.
Economieiseenwaardevrije wetenschap,vooreerst indezindat dezewetenschapgeenoordeeluitspreekt overdeethischemeritesvanhetmenselijk handelen.Deeconomieisechtertevenswaardevrij indezindat zij ontkent dat, waar
zichkeuzeproblemen voordoen, dejuiste keuzeuit deeconomische wetenschap
voortvloeit. De wetenschapsbeoefenaar neemt waar en verklaart de economischebeslissingen dietot stand komenengeeft aan watdeinvloed daarvan isop
zakenalsproduktieomvang,werkgelegenheid,inkomensverdeling, prijsvorming
ensamenstellingvan debetalingsbalans.Ook steltdeonderzoeker zichtot taak
indegrootst mogelijke objectiviteit prognosestemaken,uitgaandevanbekende
verbanden en plausibele reacties.In de sfeer van het beleid zal hij alternatieve
beleidsdoeleinden formuleren endewegendietot dezedoelen leiden aangeven.
Hijdient erzichechter vanteonthouden opgezagvandezuivereeconomische
wetenschapeenvoorkeur vooreender alternatieven aantegeven.
Dezeopvatting lijkt in strijd tezijn met degedachte dat deeconomischewetenschaphet'economischprincipe'enhet'economisch motief'tot uitgangspunt
neemt. Pure ondoelmatigheid, bijvoorbeeldeen chaotische opstelling van machinesineenfabriek, zodat nodelooslangelooplijnen ontstaan, isin strijd met
het economisch principe dat zegt: 'Met zomin mogelijk schaarse middelen bereike men een zo groot mogelijk resultaat'. Bij het bedrijfsbeleid ishet economischmotiefin onvoldoendematetotgeldinggekomen;debedrijfsleiding blijkt
terzakenietgemotiveerd tezijn geweestovereenkomstig het economisch principe. Is de taak van de beoefenaar van de economische wetenschap voltooid
8
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wanneer hij dergelijke situaties beschrijft en analyseert, of hoort het tevens tot
zijn taak deze ondoelmatigheid te laken?In dergelijke gevallen gaan naar ons
gevoelen wetenschapenbeleidinelkaar over,aangezienergeenwezenlijkecontroverse is. Ook wanneer het verwerven van een in geld uitdrukbaar voordeel
deaanwendingvanproduktiefactoren impliceert,waarbij hetresultaat metverschillende produktiefactoren of verschillende combinaties van produktiefactorenkanwordenbereikt,lijkthetdatdeeconomischewetenschaptoteennormatieve conclusie voert. Voorrang verdient immers de produktiewijze waarbij de
baten de kosten het verst overtreffen. In feite iser echter ook in dit gevalgeen
sprake van een wezenlijk onderscheid tussen positief en normatief economisch
denken.
De economie lijkt uit te gaan van de stelling dat een bepaalde hoeveelheid
van een economisch goed, of een bepaald inkomen, te prefereren isboveneen
geringerehoeveelheid vandat goed ofeenlagerinkomen. Ligtdit niet besloten
in het schaarstebegrip en maakt het daarom zelfs geen deel uit van het object
van de economie? Het is echter zeer de vraag of men er goed aan doet deze
zaken aldus te presenteren. In het beeld van armoede en achterlijkheid, waartegen bij voorbeeld de Fysiocraten in verzet kwamen, ishet niet moeilijk een
ruimere voorziening met goederen en diensten als een onverdeeld gunstig iets
aantemerken.Ineenwelvarendesamenlevingwordendelichtzijdenechterzwakkerendeschaduwzijden sterker.Menmoetdanookuiterstwaakzaamzijnvoor
weiniggenuanceerd denken. Wanneer destellingdat 'meer' wordt geprefereerd
boven'minder'eenabsolutewaarheidzouzijn,daniselkbeleidindeindividuele
enindecollectievesfeer dathetreëleinkomenvandemensdoettoenemen een
goedbeleid.Hetligtdanvoordehanddatmenhetzietalseentaakvande economische wetenschap de politiek te beschrijven die hiertoe leidt. Economische
wetenschap en economische politiek vallen dan samen.In het verleden hebben
veel schrijvers over deeconomische problematiek zo gedacht. Zij duidden hun
wetenschap meestal aan met delaatstgenoemde term. Over 'political economy'
sprakenbijvoorbeelddeMercantilistSteuartendeKlassiekeeconomenRicardo,
Malthus enStuart Mill.Determ 'économie politique' werd gebruikt door Say,
eveneens uit de Klassieke school, en bijvoorbeeld de auteur uit de GrensnutschoolWalras.OokParetobediendezichvandezeaanduiding, albespeurtmen
bij hem een fundamenteel scepticisme. Deze auteur realiseerde zich blijkbaar
dat menindeeconomieniet beschikt overeenmaatstaf omhet 'meer' van het
ene individu af te wegen tegen het 'minder' van een ander lid van de gemeenschap.Hij steldehetnormatieveelementinheteconomischedenkenveiligdoor
het collectieve optimum te definiëren als de situatie waarin de positie van niemand verbeterd kan worden zonder dievaneenander teschaden.
Dewetenschap iserechter meegebaat dat deuitspraak: 'meer' wordtgeprefereerd boven 'minder', wordt ontdaan van het waardeoordeel dat men hier te
makenheeft meteen absolutewaarheid.Menmakedezestellingooklosvanhet
formele object van deeconomie. Op deze wijze verruimt en verstevigt men de
wetenschap aanzienlijk. Het denken van de Scholastiek laat zich bijvoorbeeld
beterplaatsen.Hetzelfde kan menzeggenvandeneigingtotversoberingvande
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leefwijze die men heden ten dage in verschillende kringen aantreft. De uitspraak
dat 'meer' wordt geprefereerd door 'minder' isin eerste instantie een hypothese.
Geconstateerd kan worden dat deze hypothese door het gedrag van de mens
goeddeels wordt bevestigd. In plaats van met een absolute waarheid heeft men
temaken meteeneconomisch theorema. Het iseenconclusie dieperdefinitie een
beperkte realiteitswaarde heeft, maar die niettemin een belangrijke functie heeft
bij de verklaring van de economische werkelijkheid.
Meer bevredigend dan de identificering van economische wetenschap met
economische politiek is de opvatting dat men te maken heeft met enerzijds een
zuivere economie en anderzijds een toegepaste economie. De twee studiegebieden vallen voor een groot deel samen. Voorts kan men zeggen dat het ene
studiegebied georiënteerd is op het andere;de inhoud van het ene studiegebied
wordt mede bepaald door de inhoud van het andere. Het fundamentele economische denken is typisch voor de zuivere economie. Het invoegen van doelstellingen en het formuleren van hieraan ontleende normen is typisch voor de
toegepaste economie. Tot de toegepaste economie kan men rekenen: de huishoudeconomie, de bedrijfseconomie, eventueel de produktontwikkeling, en de
economische politiek of, wanneer men dit studiegebied ruim opvat, welvaartseconomie.
1.2. OPVATTINGEN VAN KLASSIEKE AUTEURS

1.2.1. De Fysiocraten
De in dit hoofdstuk te behandelen schrijvers worden in drie groepen ondergebracht. De eerste groep, waaraan deze paragraaf is gewijd, is die van de
Klassieke auteurs. Hiermee worden in de eerste plaats de schrijvers in en om de
school van Smith, Ricardo, Say en Mill bedoeld. Het woord Klassiek wordt
echter zodanig ruim opgevat dat ook de Franse voorgangers uit de Fysiocratische school van Quesnay en hun geestverwant Turgot ertoe kunnen worden gerekend, evenals Britse tijdgenoten als Lauderdale en Bentham. Het woord
'klassiek' drukt uit 'door de tijd gelouterd en hierdoor maatgevend'. Dit geldt
in meer of mindere mate voor elk van deze auteurs. De tweede groep auteurs
wordt gevormd door de leden van de Grensnutschool, welke school in de volgende paragraaf aan de orde komt. De aanvaarding van het grensnutsprincipe
brachteendoorbraak meeinheteconomische denken. Deverwaarlozingvan het
subjectieve waardeoordeel in het Klassieke denken vond zijn tegenhanger in een
veronachtzaming van de objectief bepaalde substitutiemogelijkheden in de produktieve sfeer, kenmerkend voor het denken in de Grensnutschool. Het lag
voor de hand een synthese tussen beide denkwerelden te zoeken, welke synthese
door alsNeoklassieke auteurs aan te duiden schrijvers tot stand werd gebracht.
Over deze denkers wordt in de onderhavige paragraaf en in de volgende hoofdstukken gesproken. Belangrijke namen zijn in dit verband: Marshall, Pareto,
Hicksen Samuelson.
Begonnen wordt met een uiteenzetting van de opvattingen van de Fysiocraten uithet Frankrijk van voor de Revolutie. Deze school ontleent zijn naam aan
10
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De titelpagina van het economische handboek van P. S.Dupont deNemours, waarin deopvattingen vanQuesnayworden uitgedragen. Men letteop deDeïstischesymboliek.

een publikatie van DUPONT DE NEMOURS (1768) getiteld 'Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement leplus avantageux au genre humain'. In dit
werk zijn geschriften van Francois Quesnay (1694-1774) woordelijk opgenomen, ingeleid en van commentaar voorzien door Dupont. De verlichte denker
QUESNAY (1758),dieookeenbijdrage leverdeaan de 'Encyclopédie'van Diderot
en d'Alembert, deed aan het hof van Versailleseen aantalwerkenverschijnen in
een luxe uitgave met beperkte oplage. Op deze geschriften baseerde Dupont de
Nemours zijn handboek. In zijn inleiding geeft Dupont aan wat hij ziet als de
kern van de economische theorie: 'Le Droit naturel de l'homme, dans son sens
primitif le plus général, est ledroit quel'homme a défaire cequi luiest avantaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4(1974)
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geux; ou, comme dit l'Auteur dontje publie aujourd'hui quelques écrits, ledroit
queVhomme aaux chosespropres àsa jouissance'.
Het natuurlijke rechtvandemens ominzijn onderhoud tevoorzien moet worden gezien ten opzichte van demedemens.In eenverhandeling 'Le droit naturel'
zegt Quesnay hierover: 'Il faut au moins supposer l'homme en société avec sa
femelle. Cette société et celle desenfants qui surviennent admettent un ordre de
droitsetdedevoirsréciproques,danslequelpersonne n'usurpe surla possession
d'autrui, et que tous sont conduits à maintenir par la notion évidente de leur
intérêt mutuel, et par des sentiments de satisfaction, de tendresse, de pitié,
indices naturels de l'ordre naturel, selon lequel chacun doit jouir de son Droit
naturel, conformément aux lois naturelles'. De uitoefening van het natuurlijke
recht door het individu isinde Fysiocratische opvatting niet slechtsin het gezin,
maar in elke goed bestuurde samenleving geïntegreerd in een 'natuurlijke orde',
waarin 'natuurwetten' tot gelding komen.
De Fysiocraten schetsten eendenkbeeldige orde,diezijtegenover het bestaande bestel plaatsten. Het Mercantilisme, in Frankrijk verbonden met de naam
van Colbert, had in de achttiende eeuw zichzelf overleefd. Het op exportvergrotingen op het vullen van de schatkist gerichte overheidsbeleid sprak steeds minder aan en het kwijnen van de landbouw, mede als gevolg van dit beleid, werd
door kritische geesten gezien als een ondermijning van de maatschappij.
QUESNAY (1758) beschreef in zijn boek 'Analyse du tableau économique' als
eerste de economische kringloop. Hierbij is een centrale plaats toegedacht aan
het landbouwbedrijf. Alleen in de landbouw zou een 'produit net' ontstaan, een
gavevan God in devorm van een opbrengst boven de kosten van het agrarische
bedrijf. Quesnay stelt in zijn geschriften dat de produktieve inspanning geiicht
dient tezijn op de verkrijging van 'richesse'. De grond ziet hij als oorsprong van
deze rijkdom.
Aan het karakter en de kwantificering van 'richesse' is vrij uitvoerig aandacht besteed door A. R. J. Turgot (1727-1781), minister tijdens het ancien
régime. TURGOT (1766)legde zijn denkbeelden neer in een boek 'Réflexions sur
la formation et la distribution des richesses' en in een onvoltooid geschrift
'Valeurs et monnaies'. De schrijver had er oog voor dat de som van het geproduceerdegeenvolkomen objectief gegeven is.Hij realiseerdezichdat de produktie slechts zinvol geaggregeerd kan worden door de quanta van de verschillende
goederen te vermenigvuldigen met de waarden van die goederen. Turgot stelde
zich op het standpunt dat de waarden van de goederen, en derhalve ook de ruilwaarden, subjectief bepaald zijn. Dit geldt voor zowel consumptiegoederen als
kapitaalgoederen. Hij zag,evenals Quesnay, degrond alsenigebron van 'richesse'. Van laatstgenoemd begrip had hij een ruime opvatting. Het omvat niet
slechts de in de samenleving aanwezige consumptiegoederen, maar ook het in
bedrijven geïnvesteerde kapitaal.
Turgot zag de waarde van een goed als een relatief begrip. De waardering
van een goed door een bepaalde persoon heeft bij deze auteur slechts betekenis
tenopzichtevan dewaardering van eenandergoeddoordiepersoon.Hijschrijft :
'Si ce même homme a le choix entre plusieurs objets propres à son usage, il
12
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pourra préférer l'un à l'autre, trouver uneorange plusagréablequedeschâtaignes, une fourrure meilleure pour le défendre du froid qu'une toile de coton: il
jugera qu'une de ces choses vaut mieux qu'une autre; il comparera dans son
esprit, ilappréciera leurvaleur. Ilsedéterminera enconséquence à secharger des
choses qu'il préfère et à laisser les autres'. De schrijver spreekt in dit verband
van 'valeur estimative'. Hij zegt namelijk: 'Pour la désigner par un nom qui lui
soit propre, nous l'appellerons valeurestimative, parce qu'elle est effectivement
l'expression du degré d'estime que l'homme attache aux différents objets de
sesdésirs'. Men mag aannemen dat de stap naar het nut als maatstaf van waarde in Turgot's gedachtengang nabij was. Deze stap werd echter niet gezet.
De waarde onder omstandigheden van ruil duidt Turgot aan als 'valeur
échangeable'. Hierover merkt hij op: 'Dans la fixation de la valeuréchangeable,
il y a deux hommes qui comparent et quatre intérêts comparés; mais les deux
intérêts particuliers de chacun des deux contractants ont d'abord été comparés
entreeuxà part, etcesontlesdeux résultats qui sontensuitecomparés ensemble,
ou plutôt débattus par lesdeux contractants, pour en former une valeur estimative moyenne qui devient précisément la valeur échangeable, à laquelle nous
croyons devoir donner le nom de valeurappréciative, parce qu'elle détermine le
prix ou la condition de l'échange'. Ook de prijs is bij Turgot een relatief begrip.
Deze laat zich uitdrukken in een hiertoe te kiezen fundamentele eenheid, door
hem aangeduid als'le numérateur'.
1.2.2. Smith en Ricardo
De moraalfilosoof Adam Smith (1723-1790) ontwikkelde, voortbouwend op
de constructies van de Fysiocraten, een economische theorie die afgestemd was
op de Britse samenleving in de eerste fase van de industriële ontwikkeling. Van
de zogenaamde Klassieke school in de enigszins beperkte betekenis van het
woord is Smith de grondlegger. Men kan zelfs zeggen dat hij, samen met twee
andere leden van deze school, de Brit David Ricardo en de Fransman JeanBaptiste Say, debasis heeft gelegdvoor het hedendaagse denken over economische vraagstukken. De opvattingen van Ricardo, die de denkwereld van Smith
heeft gestileerd en op enkele punten aangevuld, worden in dezeparagraaf eveneens behandeld. In de geschriften van Say wordt de visie van Smith op een
andere manier uitgewerkt. De opvattingen van laatstgenoemde komen in een
volgende paragraaf aan de orde.
De titel van het bekendste werk van SMITH (1776) 'An inquiry into the nature
and causes of the wealth of nations' vormt een vingerwijzing naar het wetenschapsobject van de schrijver. Het gaat hem blijkbaar om de factoren die in
laatste instantie de 'welvaart' bepalen, om de 'produktiefactoren'. Het valt op
dat de titel grote overeenkomst vertoont met die van een van de genoemde werken van Turgot, welk boek tien jaar eerder het licht zag. De auteurs zeggen te
streven naar inzicht in de totstandkoming van datgene wat zij aanduiden als
'rijkdom'. In een bepaald opzicht vertoont hetboek van Smithechter meer overeenkomst met de werken van Quesnay dan met dievan Turgot. Smith beschrijft
namelijk evenals Quesnay een orde diedepretentie draagt enerzijds een vanzelfMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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sprekende werkelijkheid en anderzijds een bereikbaar ideaal weer te geven. Bij
de laatste twee beschrijvingen valt echter ook een belangrijk verschil in het oog.
Bij Quesnay dringt zich aan de lezer een onoverbrugbare kloof op tussen werkelijkheid en ideaal, terwijl het werk van Smith suggereert dat men slechts een
aantal verouderde gildereglementen en Mercantilistische bepalingen behoefde te
laten verdwijnen om werkelijkheid en ideaal te doen samenvallen.
Bij Smith kan, evenals in de Fysiocratische opvatting, een optimale produktie
slechts plaats vinden in een 'liberale orde'. De functie van 'la nature' in het
Fysiocratische denken wordt vervuld door 'the human nature'. Sprekend over
de arbeidsverdeling, zegt Smith over de menselijke natuur: 'This division of
labour, from which so many advantages are derived, is not originally the effect
of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to
which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual consequence of a certain propensity in human nature which has in view no such
extensive utility; the propensity to truck, barter, and exchange one thing for
another'. Terzijde valt op te merken dat de term 'utility' in dit citaat een collectieve betekenis heeft.
Met betrekking tot het wetenschapsobject kan worden opgemerkt dat men bij
Smith ietsterugvindt van het Fysiocratische dualisme, zij het niet ineen gedachtenwereld die uitgesproken Deïstisch is.In het denkschema van Smith speelt de
aan het economische proces richting gevende mens een bescheiden rol. Als zodanig kan het beschreven object als formeel worden gestempeld. Anderzijds, en
dit aspect domineert bij Smith, wordt de mens gezien alseen deel van de schepping en onderhevig aan de daarin geldende wetmatigheid. Als zodanig is het
wetenschapsobject van Smith- demenswienskunnen de rijkdom van de samenlevingvormt - een materieel object.
In het genoemde boek van Smith treft men, naast een deel dat eenanalyse bevat van een orde die enerzijds geacht wordt realistisch te zijn en die anderzijds
hypothetisch is, een afzonderlijk deel aan dat handelt over 'political economy'.
In dit deel van het werk wordt de liberale orde vergeleken met andere systemen.
Laat men het ethische en het normatieve aspect van het 'laissez faire'-beginsel
buiten beschouwing, dan kan men zeggen dat het analytische deel van de 'Inquiry into the wealth of nations' in grote mate waardevrij is. De normatieve
elementen in het denken van Smith over economische problemen worden in dit
werk gepresenteerd als economisch-politieke onderwerpen. Getuige de titel van
het bekende boek van RICARDO (1821) 'The principles of political economy and
taxation' valt bij dezeauteur dit onderscheid weg.
De aandacht bepalend bij de subjectieve waardering van het geproduceerde,
wordt het volgende citaat gegeven uit het standaardwerk van Smith: 'Every man
is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the
necessaries, conveniences, and amusements ofhuman life'. Een objectieve maatstaf voor dezerijkdom meent Smith gevonden tehebben inde 'real price'van de
geproduceerde goederen. Hij zegt hierover: 'The real price of everything, what
everything really coststo theman who wants to acquire it, isthetoil and trouble
of acquiring it'. Door het geproduceerde te sommeren op basis van 'real prices'
14
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vindt er een aggregatie plaats waarbij geen sprake is van een beïnvloeding van
de waarde van uit de subjectieve sfeer. De subjectief geïnduceerde vraag mag
dan mede bepalend zijn voor de 'market price', voor deze aggregatie is de
'natural price' interessant, welke overeenkomt met de 'real price'. Hierbij wordt
uitgegaan van de veronderstelling van volledige mededinging op de arbeidsmarkt, dekapitaalmarkt en de markt van produkten.
Ricardo (1772-1823) werkte de gedachten van Smith uit tot een theorie die
uitblinkt op het punt van deconsistentie van deverschillende elementen van zijn
denkschema. Hier staat tegenover dat zijn theorie vergaande abstracties bevat
die niet altijd zinvol zijn. Dit is bijvoorbeeld het gevalwanneer hij concludeert
dat de totale waarde van het geproduceerde geen uitdrukking behoeft te zijn
van het geproduceerde quantum. De redenering van Ricardo is, dat de waarde
van het geproduceerde door de produktie-inspanning wordt bepaald. Daarom
zal in een samenleving waarin men onder relatief gunstige omstandigheden produceert een zelfde waardebedrag een groter produktiequantum representeren
dan in een minder bevoorrechte samenleving. Wat het studieobject betreft valt
op te merken dat men bij Ricardo weinig of niets terugvindt van het dualisme
van Smith met betrekking tot het karakter van dit object. Het object van Ricardo kan wat inhoud betreft worden beschreven als de op de consumptie gerichte
produktie in de liberale orde en kan wat karakter betreft als materieel worden
aangemerkt.
Met betrekking tot het begrip nut valt op te merken dat Ricardo 'utility' beschouwt alseen kwaliteit van een goed, zonder welke het goed geen waarde kan
hebben. Nuttigheid isbij deze auteur weliswaar de onmisbare voorwaarde voor
de eigenschap van een goed ruilwaarde te bezitten, zij is er geenszins de maatstaf van. Hij zegt hierover: 'Utility then is not the measure of exchangeable
value, although it is absulutely essential to it'. Deze definitie past ook in degedachtengang van Smith met dien verstande dat het nut zich bij deze auteur
manifesteert in de 'value in use', een begrip dat Smith overigens niet in zijn
theorie integreert.
1.2.3. Lauderdale en Malthus
De Schotse graaf James Maitland of Lauderdale (1759-1830) is een schrijver
diebezwaarlijk gerekend kan worden tot de Klassieke school indebeperkte zin.
Hiervoor is zijn standpunt te controversieel met dat van Adam Smith, ondanks
de ondertoon van onderlinge waardering die uit beider geschriften blijkt. Lauderdale presenteerde zijn theorie als een alternatief voor die van Smith en zo
hebben de lezersvan toen het ook begrepen. Men voeldezichvoor een keuzegeplaatst enmen koosdeonbetwistbaar grote Smith.Nu, na velejaren economisch
denken, moet men erkennen dat er in de opvattingen van deze twee schrijvers
een grote mate van complementariteit valt te ontwaren. Het werk van Lauderdale bespreken wij samen met dat van Thomas Malthus (1766-1834), omdat de
opvattingen van deze twee schrijvers in menig opzicht overeenstemmen. Wij
sluiten ons hierbij aan bij PAGLIN (1961) die beschrijft hoezeer de theorie van
Malthus steunt op door Lauderdale geformuleerde uitgangspunten.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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De titel van het opmerkelijke werk van LAUDERDALE (1804) 'An inquiry into
the nature and origin of public wealth and into the means and causes of its
increase' vertoont gelijkenis met die van de genoemde werken van Turgot en
Smith. Alle drie richten de aandacht op de aard en de oorzaken van 'rijkdom'.
De benadering van Lauderdale verschilt echter principieel van de twee andere
visies. Turgot en Smith betrekken de rijkdom op de produktie in een liberale
orde. Ook in de 'Inquiry into public wealth' van Lauderdale krijgt de produktie
eenbelangrijke plaats.Doch, hoewel devisievan Lauderdale eenbelangrijk stuk
economische vrijheid omvat, komt dit niet tot uitdrukking in een model waarin
bij de produktie van het 'laissez faire'-beginsel wordt uitgegaan. Het liberalisme
van Lauderdale manifesteert zich in iets dat men kan aanduiden als de souvereiniteit vande consument.
Het onderhavige werk van Lord Lauderdale bevat namelijk onder meer een
vroege en scherpzinnige analyse van het consumentengedrag, waarin reeds het
inkomenseffect en het substitutie-effect van een prijsverandering wordt beschreven.Lauderdale dacht aan een standenmaatschappij met slechtsbeperkte mogelijkheden voor verandering van de arbeidsverdeling, aan een maatschappij
waarin de produktiefactoren in het algemeen complementair zijn. Smith zag
daarentegen voor een voortgaande arbeidsverdeling grote mogelijkheden. De
produktiefactoren arbeid en kapitaal beschouwde Smith als substitueerbaar.
Het is de verdienste van Lauderdale dat hij een goed inzicht verschafte in de
onderlinge substitueerbaarheid van consumptiegoederen in het waarderingspatroon van de consument.
Men kan zich afvragen hoe men het wetenschapsobject van Lauderdale moet
omschrijven en hoe men dit object dient te karakteriseren. Wellicht is het verantwoord het object van Lauderdale aan te duiden als 'de mens in zijn streven
naar behoeftenbevrediging'. Evenals bij Smith kan het studieobject als dualistisch worden gekarakteriseerd. Bij Lauderdale ligt de nadruk echter op het
formele aspect. Het object kan als materieel worden aangemerkt voor zover het
op de beperkt beschikbare produktiefactoren betrekking heeft. Het is formeel
voor zover het om het gedrag van de economisch handelende mens gaat. Bij
Malthus is sprake van evenwicht tussen materieel en formeel object. Bij deze
auteur is het doelmatig de twee objecten afzonderlijk te omschrijven. Het materiële object van Malthus is het fenomeen van de op consumptie gerichte produktie.In dit verband kan men ook spreken van een empirisch object. Malthus'
formele object is de economische beslissing van de mens, zoals deze door diens
behoeftenstructuur is bepaald.
Evenzeer als het 'laissez faire'-beginsel een ethisch en normatief aspect heeft,
heeft ook het beginsel van de souvereiniteit van de consument, het principe van
de in vrijheid en op eigen gezag handelende consument, een ethische en normatieve zijde. Laat men dit liberale principe buiten beschouwing, dan kan men
van het werk van Lauderdale zeggen dat het, evenals dat van Smith, een zelfstandiganalytisch deel bevat dat in grote mate waardevrij is.Hiernaast iser een
economisch-politiek deel, dat een beschouwing bevat over de verbetering van
de vorming van 'wealth'. Uit de titels van de volgende werken van MALTHUS
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(1836, 1827): 'Principles of political economy' en 'Definitions in political
economy' blijkt dat bij deze auteur, evenals bij Ricardo, de analyse is geïntegreerd in een algemene economisch-politieke theorie. Het liberalisme van Malthus manifesteert zich zowel in het producentengedrag als in het consumentengedrag.
Op het punt van de collectieve welvaart werd het denken van Lauderdale beheerst door de paradox dat in een samenleving waar de voorziening met goederen overvloedig is, de waarde van de produktie dank zij de afwezigheid van
schaarste nihil is. Volgens hem kan de waarde van het in de gemeenschap geproduceerde dan ook geen maatstaf zijn voor collectieve rijkdom. Lauderdale
meende het probleem opgelost te hebben door het begrip 'wealth' op te vatten
als een collectief welzijnsbegrip, dat voor een groot deel extra-economisch is.
Hij zegt namelijk: 'wealth may be accurately defined, - to consistof allthat man
desires, as useful or delightful to him'. In het individuele welvaartsbegrip acht
Lauderdale de invloed van de schaarste op de waarde echter aanvaardbaar. Hij
merkt terzake op: 'individual riches may be defined, - to consistof all that man
desiresasusefulordelightful tohim; whichexist inadegreeof scarcity'.
Ook Malthus had oog voor de moeilijkheden waarmee de onderzoeker wordt
geconfronteerd wanneer hij de schaarste invloed toekent op de waarde. Niettemin had hij bezwaar tegen Lauderdale's rigoureuse oplossing bij de definiëring
van het begrip collectieve rijkdom. Malthus zegt hierover in zijn 'Principles':
'This definition obviously includes every thing whether material or intellectual,
whether tangible or otherwise, which contributes to the advantage or pleasure
of mankind, and of course includes the benefits and gratifications derived from
religion, from morals, from political and civil liberty, from oratory, from instructive and agreeable conversation, from music, dancing, acting, and all
personal qualities and services. It is certain, however, that an inquiry into the
nature and causes of all these kinds of wealth, would not only extend beyond
the bounds of any single science, but would occasion so great a change in.the
use of common terms as to introduce the utmost confusion into the language of
political economists'. Malthus handhaaft het schaarste-element in het 'wealth'begripenweldoor derijkdom tezienalshetresultaatvan menselijke inspanning.
In zijn 'Definitions' omschrijft hij 'wealth' als:'The material objects necessary,
useful or agreeable to man, which have required some portion of human exertion to appropriate or produce'. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen
individuele en collectieve rijkdom.
Malthus besluit niet tot een identificering van 'wealth' met ruilwaarde. In
laatstgenoemd werk zegt hij hierover: 'Value is distinguished from wealth in
that it is not confined to material objects, and is much more dependent upon
scarcity and difficulty of production'. In zijn 'Principles' merkt hij echter op dat
een toename van 'wealth' in het algemeen slechts uitgedrukt kan worden alseen
toename van de totale ruilwaarde. Hiervoor heeft Malthus zijn waardebegrip
ook geschikt gemaakt. Hij vat de 'value in exchange' namelijk op als een 'real
value'. Evenals bij Smith wordt deze 'real value' uitgedrukt in eenheden arbeid.
De betekenis hiervan is echter verschillend. Wanneer Malthus de waarde uitMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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drukt in eenheden arbeid is dat niet, als bij Smith, omdat deze produktiefactor
een bijzondere functie vervult bij de waardebepaling, maar omdat hij er een
middel in ziet om allerlei prijsveranderingen op te vangen. Hij hanteert het
'real value'-begrip als een op een bijzondere wijze gedefleerd waardebegrip.
1.2.4. Bentham
In een overzicht van het nutstheoretische denken dient men ook een beknopte
weergave van de theorie van de filosoof Jeremy Bentham (1748-1832) aan te
treffen. Deze denker benaderde het sociale gedrag van de mens van uit een
'principle of utility'. Dit principe zou volgens hem centraal moeten staan bij de
wetgeving en bij het overheidsbeleid in het algemeen. Ook in de economische
politiek zou dit principe moeten worden aanvaard als een leidend beginsel.
BENTHAM (1823) formuleert zijn beginsel in het boek 'An introduction to the
principles of morals and legislation' als volgt: 'By the principle of utility is
meant that principle which approves or disapproves ofevery action whatsoever,
according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the
happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing
in other words, to promote or to oppose that happiness'.
BENTHAM(1825)werkt inzijn boek 'Therationale ofreward' dit beginsel mede
ten behoeve van de economische wetenschap uit. Sprekend over 'beloning'
merkt hij op:'When employed under the direction of the principle of utility, it
operates as a motive for the performance of actions useful to society, in the
same manner as, under the same guidance, punishment operates in the prevention of actions to which we ascribe an injurious tendency'. Hierbij ziet hij
'wealth' alsdebelangrijkste vormvan beloningvanprestaties dienuttigzijn voor
de samenleving. Als voorwaarde voor een doelmatige wijze van belonen ziet hij
het aanwezig zijn van concurrentie. Op het typisch economische facet van de
aan de orde gestelde problematiek gaat Bentham niet bijzonder ver in. Hij
motiveert dit met de volgende verwijzing naar Adam Smith: 'The father of
political economy has from thisprinciple in a manner created a new science:the
application he has made of it to the laws relating to trade has nearly exhausted
the subject'.
In de economische wetenschapsopvatting van Bentham is het object gelijk
aan dat van Smith. Ook bij Bentham is dit object dualistisch van karakter. Het
materiële aspect erkent hij wanneer hij spreekt van 'laws relating to trade'. Het
formele aspect krijgt bij Bentham echter meer nadruk dan bij Smith. Hierbij
moet echter worden aangetekend dat dit formele object hedonistisch van aard
is.Dit brengt deauteur reedsin deeerstezinvan zijn 'Principles' tot uitdrukking
met de woorden: 'Nature has placed mankind under the governance of two
sovereign masters,pain and pleasure. It is for them alone to point out what we
ought to do, as well as to determine what we shall do'. De laatst geciteerde zin
geeft inzicht in de ethiek die de Utilitaristische theorievan Bentham doordrenkt
en in het normatieve karakter van de uitspraken die hij op grond van het
'principle of utility' doet. Behoeftentevrediging is goed in absolute zin en dient
te worden bevorderd. Elke contrair gerichte activiteit is laakbaar.
18

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

Bezint men zich op het welzijnsbegrip van Bentham, dan ziet men een zekere
overeenkomst met het collectieve 'wealth'-begrip van Lauderdale. Bentham
deelt weliswaar de 'wealth'-opvatting van Smith, maar in Bentham's gedachtengang ontleent het individu niet slechts aan deze economische rijkdom nut.
Hij zegt in zijn 'Principles' namelijk: 'By utility is meant that property in
any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or
happiness, (all this in the present case comes to the same thing) or (what comes
again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or
unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the
community in general, then the happiness of the community: if a particular
individual, then the happiness of that individual'. Hierbij moet men het begrip
'object' aanzienlijk ruimer opvatten dan als 'economisch goed'.
Bentham legt een eenvoudig verband tussen individueel en collectief welzijn.
De totale 'utility' van een individu komt tot uitdrukking in de som van alle
'pleasures' minus die van alle 'pains'. De 'utility' van de gemeenschapisdesom
van de 'utilities' van elk van de leden van die gemeenschap. De waarde wordt
bepaald door een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de intensiteit
en de duur van de ervaring, de mate waarin het onzeker is of men 'pleasure' of
'pain' zal ervaren en het tijdstip waarop dit het gevalzalzijn. 'Wealth' resulteert
volgens Bentham in 'pleasure', ontbering in 'pain'.
1.2.5. Say enMUI
Ter completering van een schetsvandedenkbeeldenvanbelangrijke Klassieke
auteurs worden de opvattingen van deFransman Jean-Baptiste Say (1767-1832)
en die van de Brit John Stuart Mill (1806-1873) weergegeven. Beide schrijvers
komen, elk op eigen wijze, tot een afronding van het Klassieke denken. Hoewel
de inzichten op de verschillende punten van elkaar afwijken, zijn er ook parallellen te bespeuren. Het lijkt danookverantwoord SayenMillgezamenlijk tebehandelen. Het te bespreken boek van SAY (1841) 'Traité d'économie politique,
ou simpleexposition dela manière dont seforment, sedistribuent et seconsomment les richesses' verscheen in eerste druk reeds in hetjaar 1803.Nadien heeft
de schrijver het werk regelmatig aangepast aan zijn nieuwe inzichten, waarbij
ook andere Klassieke auteurs dan Smith invloed uitoefenden. Wat de andere
schrijver betreft, dewerkenvan MILL (1848,1863)getiteld 'Principles of political
economy, with some of their applications to social philosophy' en 'Utilitarianism' vormen de grondslag van de aan deze auteur gewijde beschouwing.
Wanneer de twee auteurs het object van de economische wetenschap omschrijven iser van gelijkenis sprake. Sayzegt in zijn 'Traité':'la connaissance de
la vraie nature des richesses ainsi désignées, des difficultés qu'il faut surmonter
pour s'en procurer, de la marche qu'elles suivent en se distribuant dans la
société, de l'usage qu'on en peut faire, ainsi que des conséquences qui résultent
de ces faits divers, compose la science qu'on est maintenant convenu d'appeler
l'Économie politique'. Het gaat, zegt Say, omdeproduktie, de verdeling en de
consumptie van 'richesses' alsmede, en dit iseen interessante toevoeging, om de
gevolgenvan ditgebeuren. Blijkbaar ziet Saydeproblematiek van de consumptie
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alseendeelgebied van het economische studieterrein. Detoevoeging isinteressantomdatdezeopeenactuelevraagbetrokken kanwordenenwelopdevraag
of het milieubederf dat het gevolg is van de produktie al dan niet binnen het
economischeprobleemgebied ligt.In Say'sgedachtengang past een bevestigend
antwoord.
Het ismerkwaardig dat Mill, diezichzozeer in het begrip 'utility' heeft verdiept, ophetconsumptievefacet vanheteconomischeprocesveelminderklemtoonlegtdan Say.In zijn 'Principles'zegthijoverhetstudieobject: 'Writerson
Political Economyprofess toteach,ortoinvestigate,thenatureofWealth,and
the laws of its production and distribution'. Op het punt van de behoeftenbevrediging blijkt Mill vooral aan typisch collectieve effecten te denken. Hij
voegt namelijk aan zijn omschrijving toe: 'including, directly or remotely, the
operation ofallthecausesbywhichtheconditionofmankind, orof anysociety
of human beings, in respect of this universal object of human desire, is made
prosperousorthereverse'.
Van het karakter van het studieobject van Say moet gezegd worden dat het
typischmaterieel is.Het 'laissezfaire'-beginsel, dat inhetdenken van sommige
Klassieke auteurs een formeel element vertegenwoordigt, heeft in deeconomischetheorievanSaygeenconstructievefunctie. Zelfswanneerhijover 'vrijheid'
spreekt, hanteert Say geen economisch begrip, maar gebruikt hij het woord in
de politieke betekenis die het tijdens en na de Revolutie heeft gekregen. Say
dacht niettemin liberaal.Opopportunistische gronden namhij stellingtegende
met Mercantilisme aangeduide reglementering van het economisch leven, al
waszijn meninggenuanceerd getuigedevolgendepassageuitzijn 'Traité d'économie politique', handelend over de Franse Mercantilistische variant, het Colbertisme: 'Enfin, iln'est pasvrai queColbert ait ruinéla France.Ilestde fait,
aucontraire,que,sousl'administration deColbert,laFrancesortitdelamisère
où l'avaient plongée deux régences et un mauvais règne. Elle fut, à la vérité,
ensuiteruinéedenouveau;maisc'estaufasteetauxguerresdeLouisXIVqu'il
faut imputercemalheur,etlesdépensesmêmesdeceprinceprouvent l'étendue
desressourcesqueColbertluiavaitprocurées.Elleauraient, àlavérité,étéplus
grandesencore,s'ileûtprotégél'agricultureautant quelesautresindustries'.
Menkanzichafvragen ofhetgewichtdat Sayaandebestuderingvandeconsumptiehecht niethetbestaan vaneenformeel object inzijn theorie impliceert.
Demanierwaaropdeauteur dit onderwerpbehandelt isbepalendvoorhetantwoord. Zou Say aangeven hoe de samenstelling van de consumptie mede bepaaldwordtdoordevoorkeurenvandeeconomischesubjecten, bijvoorbeeld op
demaniervanLauderdale,danzoumenhiervanmisschienkunnenspreken.Dit
is echter niet het geval.In tegenstelling tot dat van Say heeft het studieobject
van Mill wel een dualistisch karakter. Het formele aspect wordt bij de laatstgenoemde auteur tot uitdrukking gebracht in een Utilitaristischefilosofie.De
schrijver gaatervanuitdatdegemeenschapzoweldemogelijkheid alsdeplicht
heeft de samenleving zo in te richten, dat de positie van elk van de leden zo
gunstig mogelijk is. Het bestaansrecht van een bepaalde economische orde
wordt afhankelijk gesteld van de mate waarin de gemeenschap er 'utility' aan
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ontleent. De opvattingen van Mill zijn echter niet als bijzijnleermeesterBentham hedonistisch gefundeerd. In zijn 'Utilitarianism' zegt hij over behoeftenbevrediging:'Acultivated mind- 1 donotmeanthat ofaphilosopher, butany
mind to which the fountains of knowledge have been opened, and which has
been taught, in any tolerable degree,to exerciseits faculties - finds sources of
inexhaustible interest in all that surrounds it; in the objects of nature, the
achievements of art, the imaginations of poetry, the incidents of history, the
ways of mankind, past and present, and their prospects in the future. It is
possible,indeed, to becomeindifferent to allthis,and that too without having
exhaustedathousandthpartofit;butonlywhenonehashadfromthebeginning
no moral or human interest in these things, and has sought in them only the
gratification of curiosity'.
Het dualistische karakter van het studieobject van Mill treedt duidelijk naar
voren wanneer hij indeinleidingvanzijn 'Principles' opmerkt:'Insofarasthe
economicalconditionofnationsturnsuponthestateofphysicalknowledge,itisa
subject for the physical sciences,and the arts founded onthem.Butinsofaras
thecausesaremoral orpsychological,dependentoninstitutionsandsocialrelations, or on the principles of human nature, their investigation belongs not to
physical, but to moral and social science, and is the object of what is called
Political Economy'. Evenverderzegthij:'UnlikethelawsofProduction, those
ofDistributionarepartlyofhumaninstitution'.
Ophetpuntvandeethiekverschillen detheorieënvandetweeschrijvers aanzienlijk. DetheorievanSayisinhogematewaardevrij.Welsuggereerthijdater
raakpunten zijn tussen economie en ethiek. Wanneer de 'Traité' handelt over
deconsumptie van collectieve en dievan individuele goederen wordt namelijk
opgemerkt:'Silesdépensespubliques affectent la somme desrichessesprécisémentdelamêmemanièrequelesdépensesprivées,lesmêmesprincipes d'économiedoivent présiderauxunesetauxautres.Iln'y apasplusdeuxsortes d'économie,qu'il n'y a deux sortes deprobité, deux sortes demorale'.In detheorie
van Millneemt deethiek evenweleenbelangrijke plaatsin.Bijhemkannamelijk geengrensgetrokkenworden tusseneconomischetheorieen Utilitaristische
filosofie. Met betrekking tot dit Utilitarisme wordt in het gelijknamige werk
door hem opgemerkt: 'The creed which accepts as the foundation of morals,
Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in
proportion asthey tend to promote happiness, wrong as they tend toproduce
thereverseofhappiness'.
DetheorievanSayistypischverklarend. Ditbrengt hijinhetgenoemdewerk
aldus onder woorden: 'Mais depuis que l'économie politique est devenu la
simpleexposition desloisquiprésidentàl'économiedes sociétés, les véritables
hommes d'etat ont compris qui son étudenepouvait leur êtreindifférente. On
a été obligé de consulter cette science pour prévoir les suites d'une opération,
commeonconsulte lesloisdela dynamiqueetdel'hydraulique, lorsqu'onveut
construireavecsuccèsunpontouuneécluse'.Metbetrekkingtotdeeconomische
theorievanMillkanopgemerktwordendatdezezowelverklarendalsnormatief
is.Hetnormatievekarakterisbepaalddoor Mill'sUtilitaristische opvattingen.
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Het nutsbegrip van Say iszowel van toepassing op de behoeftenbevrediging
vandeenkelingalsopdievandegemeenschap.Produktie,zegthij,isschepping
van 'utilité', consumptie is vernietiging daarvan. De consumptie kan zijn een
'consommation publique', consumptie die op collectieve goederen betrekking
heeft, ofeen 'consommation privée', waarmeeconsumptievan individuelegoederen wordt bedoeld. Dit begrip'utilité'iswaardevrij. Overdewaarderingvan
goederen zegt Sayineennoot: 'L'économie politique considère cette appréciation comme un fait, et laisse à la science del'homme moral et de l'homme en
société,lesoindeleséclaireretdelesdirigersurcepointcommedanslesautres
actesdelavie'.
Het begrip'richesse'heeft zowel betekenis inindividueel alsincollectief verband. Derelatietussen'richesse'enwaardeiseenvoudig.Sayzegthierover:'La
richesseestenproportiondecettevaleur:elleestgrande,silasommedesvaleurs
dont ellesecomposeestconsidérable;elleest petite, silesvaleurslesont'.Volgens Say is 'utilité' de grondslag van de waarde. Anderzijds stelt hij dat de
waardedoor deproduktiefactoren wordt aangebracht. Sayponeert dateenveranderingvandewaardehetkarakter kanhebbenvaneenrelatieveverandering,
eenveranderingvandewaardevanverschillendegoederentenopzichtevanelkaar,
die alleen deinkomensverdeling beïnvloedt. Hij merkt ter zake op: 'Lesvariationsrelativesdanslavaleurdesproduits,sontlesvariationsqu'ilséprouventl'un
relativement àl'autre. Leursvariations réelles sont cellesquesubissent les frais
que coûte leur production. Les variations relatives influent considérablement
sur lesrichessesdesparticuliers;ellesnechangent rien àla richesse nationale'.
Elders in zijn 'Traité' spreekt Say over een 'renchérissement relatif' en een
'renchérissement réel'. Hij wijst hier naar een problematiek diemenlater heeft
onderkendalsdievanhetsamengesteld prijsindexcijfer.
BijMillisdewaardevaneengoeddeuitdrukkingvandehoeveelheid 'utility'
die in dat goed is geïncorporeerd. 'Wealth' is dewaarde van het resultaat van
alle produktieve activiteit in de gemeenschap; het is de som van de 'utilities'
vandegeproduceerde goederen. 'Utility' houdt bij Millechterveelmeerindan
'resultaat vanproduktie'.Degrootheid dient tevensalsmaatstaf bij deoptimaliseringvanhetwelzijnvandegemeenschap.HierbijwasMillerzichvanbewust
dat wat het ene subject als behoeftenbevrediging ervaart, voor een ander ongerief kan betekenen. Hij onderving dezemoeilijkheid door te werken meteen
ethisch geladen nutsbegrip, een nutsbegrip dat een waardeoordeel over debetreffende behoeftenbevrediging inhoudt. Hierop aansluitend creëerde hij een
autoritaire vorm van welzijnsoptimalisering. In zijn werk 'Utilitarianism' zegt
hij het volgende van een vertegenwoordiger van de gemeenschap die welzijnszakenheeft tebehartigen: 'thehappinesswhichformstheutilitarian standardof
what isright in conduct, isnot the agent's own happiness, but that of allconcerned.Asbetweenhisownhappinessandthat ofothers,utilitarianism requires
himtobeasstrictlyimpartialasadisinterested andbenevolent spectator.In the
golden rule of Jesus of Nazareth, we read the complete spirit of the ethics of
utility.Todoasyouwouldbedoneby,andtoloveyour neighbour asyourself,
constitute theideal perfection ofutilitarian morality'.
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1.3. D E BENADERING VAN DE GRENSNUTSCHOOL

1.3.1. De voorlopersDupuit en Gossen
In het Klassieke denken nam de waarde- en prijstheorie een centrale plaats
in. Dit was een begrijpelijke reactie op het achttiende-eeuwse Mercantilisme.
Het zelfregulerend vermogen van de economie, dank zij het marktmechanisme,
maakte niet alleen een kostbare bureaucratie overbodig, maar stond ook borg
voor een meer efficiënte organisatie van de produktie in de samenleving. In dit
opzicht is er geen verschil met het in deze paragraaf aan de orde komende denken in de Grensnutschool, die zich in het vierde kwartaal van de negentiende
eeuw vormde. Voor de verklaring van waarde en prijs steunden de Klassieken
echter op de produktiekosten, terwijl de auteurs uit deze Grensnutschool de
waarde bepaald achtten door de waardering van de consument. In de Klassieke
gedachtengang geldt als voorwaarde voor waarde dat het goed nuttig is; in de
gedachtengang van de Grensnutschool geldt de voorwaarde dat het goed
schaars is. De nieuwe benaderingswijze bracht mee dat het probleem van de
objectief bepaalde waarde in deeconomische wetenschap werd verdrongen door
hetvraagstuk vande subjectief bepaalde waarde.
In de Klassieke school kan men overigens reeds tendenties in de beschreven
richting waarnemen. Lauderdale, Bentham en Mill verantwoorden elk op eigen
wijze de invloed die de subjectieve waardering van de mens op het economische
gebeuren heeft, al hadden deze auteurs geen oog voor de kerngedachte van de
Grensnutschool dat de subjectief bepaalde betekenis van delaatst geconsumeerde eenheid van een goed bepalend is voor de waarde van dat goed. Van de
grondleggers van de Grensnutschool, Jevons, Menger en Walras, had hieromtrent zelfs Menger een weinig omlijnd beeld. In de door hem gevestigde Oostenrijkse school kreeg het grensnutsbegrip pas in de loop van de tijd gestalte.
Er zijn twee schrijvers die beschouwd moeten worden als voorlopers van de
Grensnutschool. Het zijn de Fransman Dupuit en de Duitser Gossen. Deze
schrijvers, dieblijk hebben gegeven van een diep inzicht inde nutsproblematiek,
pleegt men niet tot de eigenlijke Grensnutschool te rekenen. Wellicht is het
inderdaad beter deze vroege schrijvers als voorlopers aan te merken. Dit niet
zozeer omdat zij persoonlijk geen school hebben gemaakt en zelfs lange tijd
onopgemerkt zijn gebleven, maar wat Dupuit betreft in de eerste plaats omdat
hij slechts een fragment van deeconomische werkelijkheid in beschouwing nam
en geen afgeronde economische theorie gaf en wat Gossen betreft vooral omdat
zijn economische theorie een geheel eigen karakter heeft.
De Klassieke theorie bood inzicht in het functioneren van het prijsmechanisme en bracht als algemene conclusie mee, dat niet door de overheid bij
decreet diende te worden geregeld wat spontaan tot stand kan komen in het
spel van vraag en aanbod, maar deze theorie bood geen indicaties ten aanzien
van de toelaatbare kosten die de overheid voor collectieve goederen zou mogen
maken. De waterstaatsingenieur Jules Dupuit (1804-1866) zag zich echter ten
volle met dit vraagstuk geconfronteerd. Zoekend naar aanvaardbare maatstaven hiervoor, vond hij de weg naar de grensnutsanalyse. In de 'Annales des
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Ponts et Chaussées' schreef DUPUIT (1844)een verhandeling waarin hij zijn opvattingen uiteenzette. Naar zijn zeggen baseerde hij zich hierbij op de theorie
van J. B. Say, maar zijn opvattingen weken in feite hiervan wezenlijk af. Say
stelde namelijk dat het nut van een hoeveelheid goederen overeenkomt met de
kosten, terwijl Dupuit ter zakeeen geheeleigen visie had.
De schrijver ginger van uit dat het nut dat iemand aan een goed ontleent tot
uitdrukking komt in de hoogste prijs die hij bereid is voor dat goed te betalen.
Hij ontwikkelde de gedachte van de afnemende vraagfunctie die tevens geïnterpreteerd kan worden als grensnutsfunctie. Gaat het om een collectieve
vraagfunctie, dan houdt de gedachte in dat een prijsverhoging de vraag naar
eenheden van het goed doet wegvallen, waarvan de prijs uitgaat boven het nut
dat de gegadigden aan de betreffende eenheden van het goed toekennen. Bij
wijze van voorbeeld geeft Dupuit de volgende berekening: 'On veut connaître
l'utilité d'un pont de piétons sur lequel la circulation se fait gratuitement, et
qui donne lieu à 2080000passages annuels.Supposons qu'un péage de 0 f r \ 01
réduise ce nombre de 330000, qu'un péage de 0 f r \ 02 réduise de 294000, etc.,
etc.
Nous dirons: que pour 330000 passages l'utilité est à peu
près de
0 f r \ 01
fr
quepour294000autres idem
0 \ 02
et nous pourrons former ainsi la tableau suivant:
330000 passages
294000
260000
228000
198000
170000
144000
120000
98000
78000
60000
44000
30000
18000
8000

fr.
à 0.01 produisent d'utilité
à 0.02
à 0.03
à 0.04
à 0.05
à 0.06
à 0.07
à 0.08
à 0.09
à 0.10
à 0.11
à 0.12
à 0.13
à 0.14
à 0.15

2080000

fr.
3300
5880
7800
9120
9900
10200
10080
9600
8820
7800
6600
5280
3900
2520
1200
102000

102000fr. serait, pour la société,l'utilité absolue du pont'.
De kosten van debrug mogenvolgens Dupuit in geen geval hoger worden dan
dit bedrag. Wanneer namelijk in het geheel geen betaling voor het gebruik van
de brug zou worden gevorderd, dan zou in dat geval dezebrug meer kosten dan
hij de passanten gezamenlijk waard is. Gaat men er van uit dat de bruggelden
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deexploitatiekosten moeten dekken en zou men dit met verschillende tarieven
kunnen bereiken, dan heeft men het laagste tarief te kiezen waarbij kostendekking wordt verkregen. Bij dat tarief is het nut van de brug namelijk het
grootst.
Het laatste wordt duidelijk wanneer men kennis neemt van Dupuit's theoretische toelichting. Hij geeft hierbij een grafiek met een dalende vraagcurve als
geschetst infiguur1.1, welke curve tevens opgevat kan worden als marginale
nutscurve.

O

P

p

FIG.

I. 1

De schrijver maakt onderscheid tussen absoluut en relatief nut. Wanneer de
hoeveelheid ONgratiswordtaangebodenvallenabsoluut enrelatiefnutsamen;
zijwordenkwantitatief weergegevendoorhetoppervlakvande'driehoek'ONP.
WordtevenweldehoeveelheidOraangeboden,tegendeprijsOp,danwordthet
absolutenutgevormddoorde'vierhoek' OrnP.Het relatievenutwordtdanuitgebeeld door het oppervlak van de 'driehoek' pnP. Aangezien de figuur een
evenwichtssituatie weergeeft in deKlassieke opvatting, isdeprijs gelijk aan de
kostprijs en geeft het oppervlak van derechthoek Ornp dekosten weer van de
voortbrengingvanheteconomischegoedinkwestie.
Intrigerend isdevraagwaaromeenscherpzinnigdenkeralsDupuit erniettoe
isgekomen het karakter van dekosten verder te doordenken. Had hij zichbewust gemaakt dat de kosten het nut representeren dat zij bij een andere aanwendingvan demiddelen zouden kunnen voortbrengen, dan had hij het absolute nut in demeest aantrekkelijke alternatieve aanwending ten tonele moeten
voerenendaarmeeheteerstgenoemdeabsolutenutmoetenvergelijken inplaats
vanmetdeproduktiekosten. Het valtechter tebetwijfelen ofDupuit, alshijde
weg naar een volwaardige grensnutstheorie had bewandeld, aan deze theorie
praktischebetekeniszouhebbentoegekendvoordeoplossingvandeproblemen
waarvoor hij zich als civiel ingenieur zag geplaatst. Hoe het ook zij, erkend
moet worden dat Dupuit's denken de grens van een consistente grensnutstheoriedichtnaderde.
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Deze grens werd halverwege de vorige eeuw geheel onopgemerkt overschreden door de Pruisische bestuursambtenaar Hermann Heinrich Gossen (1810—
1858).Deze ambtenaar trok zichin 1847uitdeambtelijke dienst terugen wijdde
zichaan het schrijven van een boek dat, wanneer hettoen opgemerkt en in brede
kring begrepen was,de ontwikkeling van heteconomische denken met tientallen
jaren zou hebben bespoedigd. Het boek van GOSSEN (1853) getiteld 'Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln
für menschliches Handeln' viel echter niet het onthaal ten deel waarop de
schrijver had gehoopt. Toegegeven moet worden dat Gossen zijn betoog in een
weinigtoegankelijke vorm had gegoten.Teleurgesteld nam deschrijver deoplage
uit dehandel. Pas toen de Grensnutschool reeds in ontwikkeling was realiseerde
men zich welke waarde het werk had. In 1884werd het opnieuw uitgegeven. Uit
de titel blijkt dat de opzet van het werk ambitieus is. De schrijver stelt zich als
opgave de wetten van de samenleving te formuleren. In zijn inleiding zegt Gossen:'Was einem Kopernikus zur Erklärung des Zusammenseins der Welten im
Raum zu leisten gelang, das glaube ich für die Erklärung des Zusammenseins
der Menschen auf der Erdoberfläche zu leisten'. Voorts wordt uit de titel duidelijk dat het werk behalve een verklarend ook een uitgesproken normatieve
strekking heeft. Hierin vertoont het werk overeenkomst met bijvoorbeeld dat
van Quesnay.
Men kan Gossen een Utilitarist noemen. De schrijver begint zijn boek als
volgt: 'Der Mensch wünscht sein Leben zu genießen und setzt seinen Lebenszweck darin, seinen Lebensgenuß auf die möglichste Höhe zu steigern'. Het is
een analytische opmerking die de schrijver elders in zijn boek in hedonistische
zin uitwerkt. Reeds de eerstvolgende alinea bevat een normatieve opmerking
over het menselijke gedrag. De schrijver zegt daar: 'Es muß das Genießen so
eingerichtet werden, daß die Summe des Genusses des ganzen Lebens ein
Größtes werde'. Het studieobject van Gossen isde naar nutsmaximalisatie strevende mens in relatie met de hem ter beschikking staande schaarse middelen.
Het aldus omschreven object heeft een materieel en een formeel aspect. Het is
materieel wanneer men oog heeft voor het fenomeen mens en middelen. Het is
formeel waar men in de omschrijving het richting gevend menselijk handelen
opmerkt. Evenals bij Bentham kan men bij Gossen het formele aspect van het
object typeren als hedonistisch.
De wet van het afnemende grensnut, de regel van de verzadigingstendentie,
pleegt men aan te duiden als de Eerste wet van Gossen. De auteur formuleert
deze aldus: 'Die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit
Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt
Sättigung eintritt'. De schrijver leidt het principe van de grensnutsnivellering,
dat men pleegt aan te duiden als de Tweede wet van Gossen, af uit een nutsoptimaliseringsmodel. Hij brengt het theorema aldus onder woorden: 'Wenn
seine Kräfte nicht ausreichen, alle möglichen Genußmittel sich vollaus zu verschaffen, muß der Mensch sich ein jedes so weit verschaffen, daß die letzten
Atome bei einem jeden noch für ihn gleichen Werth behalten'. Onder 'Atom'
moet in dit verband worden verstaan:de hoeveelheid van een willekeurig goed
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die voor de geldeenheid kan worden gekocht, of de hoeveelheid waarover dank
zijeeneenheid arbeid kan worden beschikt.
De nutstheorie van Gossen heeft niet slechts op het typische consumentengedrag betrekking. Detheorie iseen algemene theorie van het menselijk handelen. Zo wegen de individuen het nut, door Gossen veelal aangeduid als 'Genuß',
af tegen de gewaarwording die als onaangenaam wordt ervaren, door hem
'Beschwerde' genoemd. De twee grootheden hebben een zelfde dimensie, doch
een tegengesteld teken. 'Beschwerde' moet worden opgevat als negatief nut, dat
de mens ten deel valt wanneer bij voortgaande verschaffing van voor consumptie geschikte zaken het verzadigingspunt is gepasseerd. Behalve op consumptiegoederen hebben deze begrippen ook op arbeid betrekking. Door arbeid, zegt
Gossen, kan menzichconsumptiegoederen verschaffen. Hier staat tegenover dat
men in het algemeen de arbeid als een last ervaart. Bij de keuze tussen al dan
niet werken valt de keuze op werken, zolang het 'Genuß' dat de arbeid hem oplevert groter is dan de 'Beschwerde' van deze arbeid. Gossen toont aan dat de
naar nutsmaximalisatie strevende mens in een bepaalde periode zo lang werkt,
dat het nut van de consumptiegoederen die voor de marginale eenheid arbeid
kunnen worden verworven, gelijk is aan de 'Beschwerde' die deze laatste eenheid arbeid meebrengt.
Ervindtruilplaatswanneerdeindividuen opdezemanierhun nut kunnen vergroten. Hierbij zoekt ieder de partij waarmee de meest aantrekkelijke transactie tot stand kan komen. De ruilwaarde van een consumptiegoed of een produktiefactor isvolgensGossen degemeenschappelijke maatstaf van de subjectief
bepaalde waarden die de leden van de gemeenschap aan een marginale eenheid
toekennen. Daar men in een ontwikkelde samenleving alles tegen geld ruilt, zo
vervolgt hij,luidt dezeruilwaarde in geldeenheden.
1.3.2. Jevons
In dezeen detweevolgende sub-paragrafen passeren achtereenvolgens de drie
grondleggers van de Grensnutschool, Jevons, Menger en Walras, de revue. Een
belangrijke bijdrage tot het denken over economische problemen is geleverd
door de Britse hoogleraar in de logica, de moraalfilosofie en de economische
wetenschap William Stanley Jevons (1835-1882). Zijn denkschema vertoont gelijkenis met dat van Gossen. Het opvallende boek van JEVONS (1879) dat hier
wordt besproken 'The theory of political economy' verscheen in eerste druk in
het jaar 1871, dat is twee decennia na de eerste publicatie van het werk van
Gossen. In beide theorieën staat de subjectief bepaalde waarde centraal. Voorts
brengen beide auteurs een Utilitaristische theorie. Een belangrijk verschil is
echter dat de theorie van Gossen een algemene Utilitaristische theorie is, terwijl
die van Jevons een typisch economische theorie is.
Evenals Stuart Mill bouwde Jevons voort op de theorie van Bentham. Mill
distancieerde zich echter van de hedonistische achtergrond van Bentham's
Utilitarisme. Bij Mill is 'utility' datgene wat bijdraagt tot een samenleving
'van hogere orde'. Dit brengt mee dat zijn nutsbegrip zich niet als een typisch
economische grootheid laat hanteren. Het gevolg is dat de economische
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theorie van Mill een abstract, algemeen filosofisch karakter draagt. Ook
Jevons trachtte zich aan de beperktheid van Bentham's hedonisme te ontworstelen. Hijdeed dit opeenwijzediehemdebeschikkinglietover Bentham's
methodevannutsaggregatie,diensdoor eenvoud aansprekende 'felicit calculus'.
Dit spreekt onderandereuitdevolgendeopmerkingdieJevonsinzijn 'Theory'
maakt: 'Asit seemsto me,thefeelings ofwhicha maniscapable areofvarious
grades.Heisalwayssubjecttomerephysicalpleasureorpain,necessarilyarising
from his bodily wants and susceptibilities. He is capable also of mental and
moralfeelings ofseveraldegreesofelevation.Ahighermotivemayrightlyoverbalance all considerations belonging even to the next lower range of feelings;
but so long asthe higher motive does not intervene, it is surely both desirable
and right that thelowermotives should bebalanced against each other'.
Deauteur spreekt van overwegingen van lagereenvan hogere orde. Bijhem
heeft nut,alsgrootheid diebinnenheteconomischegezichtsveldligt,betrekking
op'hetlagere'.Hiermeeintroduceert Jevonshetaanvechtbare onderscheid tussenlagereenhogerebehoeften. Afgezienvanditonderscheidbeschrijft hetcitaat
een doelmatige benadering van het consumentengedrag.
Het economische studieobject van Jevons kan men omschrijven als de naar
nutsmaximalisatie strevende mensinrelatietot dehemter beschikking staande
middelen, waarmee direct of indirect behoeften kunnen worden bevredigd.
Evenals bij deandereledenvan deGrensnutschool weerspiegelt het object van
studie zich in het waardeprobleem. Het object van Jevons is, evenals dat van
Gossen,zowelmaterieelalsformeelvankarakter.Alsformeel objectishetmeer
hedonistisch dan ideëel. Evenals bij andere Utilitaristen is het nutsbegrip van
Jevonsethischgeladen.Deschrijververvolgtzijnhierbovenweergegevenbetoog
namelijk aldus: 'Starting with the lowest stage- it isa man's duty, asit ishis
natural inclination, to earn sufficient food and whatever else may best satisfy
hisproper and moderatedesires'.Voortsvalt optemerken datJevons'theorie,
evenalsdievan Gossen, tegelijk analytisch ennormatief is.
Gossen en Jevons onderkennen beide het bestaan van negatief nut, dat zich
bijvoorbeeld bij arbeid manifesteert. Opeenmanier dieanaloog ismetdievan
deeerstgenoemdeauteur steltJevonsdatdemenszoveelvanzijntijd aanarbeid
besteedt, dat het negatievemarginale nut van dearbeid gelijk isaan hetmarginale nut van datgene waarover hij dank zij de arbeid kan beschikken. Jevons
illustreert dit op een wijze alsweergegeven metfiguur1.2.Het punt min deze
figuur geeft deoptimale arbeidsduur aan; in dit punt geldt qm = md.Volgens
deschrijver ishet grensnut van arbeid niet slechtsboven eenbepaalde dagtaak
negatief, maar ook bijeenaanwendingvan eenzeergeringehoeveelheid arbeid
en wel omdat het individu onder die omstandigheden niet op werken isingesteld en de arbeid hem daarom bijzonder zwaar valt. Wanneer Jevons in zijn
'Theory' overdewaardespreekt, staathemblijkbaar hetinfiguur1.2geschetste
optimumvoorogen.Hijzegtnamelijk: 'Valuedependssolelyonthefinaldegree
of utility. How can wevary this degree of utility? - Byhaving more or lessof
the commodity to consume. And how shall we get more or less of it? - By
spendingmoreorlesslabour inobtaininga supply'.
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*- marginaal nut van te verwerven produkt

FIG. I.2

Jevons legt er de nadruk op dat ruilwaarde een relatief begrip is. Een eenheid
van een goed wordt uitgedrukt in eenheden van een ander goed. Hij stelt dat het
individu zijn waardering van de laatst geconsumeerde eenheid van een goed betrekt op een dergelijke waardering van een ander goed. Volgens Jevons zal in
geval van ruil ieder zich in het bezit stellen van zoveel goederen dat: 'the ratio
of exchange of any two commodities will be the reciprocal of the ratio of the
final degrees of utility of the quantities ofcommodity available for consumption
after the exchange is completed'. Deze formulering is analoog met de Tweede
wet van Gossen. Het nutsbegrip van Jevons is gebonden aan het begrip 'commodity'. Hieronder verstaat hij een voor consumptie of produktie geschikt economisch goed. 'Commodity' bewerkt 'utility'. Dit geldt wanneer het goed positief wordt gewaardeerd. Wordt er overlast veroorzaakt, dan spreekt de auteur
van 'discommodity' die 'disutility' bewerkt.
Nut heeft volgens Jevons twee dimensies, te weten een dimensie ontleend aan
de hoeveelheid 'commodity' en een dimensie die betrekking heeft op de intensiteit van het effect op de consument. Dit totale nut is naar zijn mening vaak oneindiggroot.Voor deeconomischeanalyseacht hijdezegrootheid echter nauwelijks van belang.Grote waarde hecht hij daarentegen aan het begrip 'final degree
of utility' dat, er van uitgaande dat het nut (U) een functie is van de geconsumeerde hoeveelheid (x),wordt weergegeven door het differentiaalquotiënt :
dU

d7
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Jevons sloot zich bij Bentham aan waar deze stelt dat het nut mede bepaald
wordt door het tijdstip waarop de behoeftenbevrediging plaats vindt. Hierover
zegtJevonsnamelijk inzijn 'Theory':'Theintensity ofpresent anticipated feeling
must, to use a mathematical expression, be somefunction of thefuture actual
feeling and of the intervening time, and it must increase as we approach the
moment of realization'. Hier formuleert Jevons de grondslag van de 'agiotheorie van de interest'. In deze theorie ziet men de interest als een vergoeding
aan de spaarder die opweegt tegen de beschreven voorkeur voor vroegtijdige
consumptie, de 'tijdsvoorkeur'.
1.3.3. Menger, Wieser, Böhm-Bawerk
Een geheel eigen benadering van de subjectief bepaalde waarde vindt men in
de Oostenrijkse school. Grondlegger was de Weense hoogleraar in de economische wetenschap Carl Menger (1840-1921). De benadering van de economische problematiek in deze school is gekarakteriseerd met de eerste zinnen van
het boek van MENGER (1923) 'Grundsätze derVolkswirtschafslehre' dat, evenals
het bekende geschrift van Jevons,ineerste druk inhetjaar 1871verscheen. Deze
zinnen luiden: 'Der Ausgangspunkt aller wirtschaftstheoretischen Untersuchungen ist die bedürftige Menschennatur. Ohne Bedürfnisse gäbe es keine
Wirtschaft, keine Volkswirtschaft, keine Wissenschaft von derselben. Die Bedürfnisse sind der letzteGrund, dieBedeutung, welcheihre Befriedigung für uns
hat, das letzte Maß, die Sicherstellung ihrer Befriedigung das letzte Ziel aller
menschlichen Wirtschaft'. In navolging van Menger wordt dit uitgangspunt ook
aanvaard door twee andere belangrijke leden van deze school, Friedrich Freiherr von Wieser (1851-1926), hoogleraar te Praag en later te Wenen en Eugen
von Böhm-Bawerk (1851-1914), staatsman en eveneens hoogleraar te Wenen.
Menger plaatste het probleem van de waarde in een ruim theoretisch kader.
Wieser en Böhm-Bawerk gaven deze theorie meer inhoud.
In het genoemde werk benadert Menger het economische probleemgebied
van uit denaar welzijn strevendemens.Het iseenmensmetbehoeften van velerlei aard, die bevredigd kunnen worden met hetzij materiële, hetzij immateriële
goederen. Hierbij deelt hij de behoeften op devolgende wijze in. Er zijn behoeften diebevredigd worden door goederen dieindividueel kunnen worden verworven, er zijn 'Kollektivbedürfnisse' en er zijn 'Verbandsbedürfnisse'. Bij 'Kollektivbedürfnisse' gaat het om de gemeenschappelijke behoeften van een aantal
individuen naar bepaalde goederen, waarbij er geen sprake isvan een organisatorisch verband tussen deze individuen. Als voorbeeld kunnen de diensten van
een vervoersbedrijf gelden. Bij 'Verbandsbedürfnisse' gaat het om de gemeenschappelijke behoeften van de leden van een gemeenschap, welke behoeften
typisch zijn voor geïnstitutionaliseerde gemeenschapsvormen. De behoefte aan
rechtspraak kan als voorbeeld genoemd worden.
Menger verdeelt de goederen in economische en niet-economische goederen.
De eerste zijn goederen die in een geringere hoeveelheid beschikbaar zijn dan
wordt gewenst, Niet-economische goederen zijn in voldoende mate of in overvloed beschikbaar. In dit verband betekent 'in voldoende mate' dat verwerving
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van de goederen geen inspanning of opoffering vereist. Niet-economische goederen kunnen, zegt Menger, economische goederen worden door een toename
van debehoefte aan dezegoederenen door eenvermindering van de beschikbare
hoeveelheden van deze goederen. Voorts brengt Menger naar voren dat wat
voor deéénnuttig is,voor eenander misschien overlast betekent.
Het studieobject van Menger kan men omschrijven als de naar een harmonischeexistentie strevendemens,diebijzijn streven naar behoeftenbevrediging geconfronteerd wordt met in beperkte mate beschikbare middelen. Dat dit object
een materieel karakter heeft laat zichverstaan. Heeft het echter ook een formeel
karakter? Op de laatstgenoemde vraag kan worden geantwoord dat Menger
dacht in termen van complementariteit van produktiefactoren en dat men dus
hier geen aanknopingspunt vindt. Met betrekking tot de consumptie nam hij
aan dat de mens behoefte heeft aan een pakket consumptiegoederen, waarvan
de meest gunstige samenstelling vrijwel gegeven is. Niettemin is er in Menger's
denkschema ruimte voor variatie in de samenstelling van dit pakket, zodat men
kan concluderen dat voor het formele object - dat de keuze van het individu
representeert - bij hem een bescheiden plaats is.
De tweeanderevooraanstaande ledenvan deOostenrijkse schoollegden meer
nadruk op het handelen van het economisch subject. Zo maakt WIESER (1889)
in zijn boek 'Der natürliche Werth' de opmerking: 'Das "Grösste an Genuss"
könnte nicht bereitet werden, wenn man nicht die einzelnen Ausgabezweige
gegeneinander gehörigabwöge'.BÖHM-BAWERK(1886)zegtinzijnwerk 'Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwerts' over het ruilverkeer: 'Sie
ermöglicht nämlich injedem Augenblick dieDeckung ineiner Bedürfnisgattung
anzustückeln, allerdings auf Kosten der Deckung anderer Bedürfnisgattungen,
die entsprechend verkürzt wird'.
De beschouwingen van de Oostenrijkse school hadden een verklarend karakter. Van het in het centrum staande nutsbegrip kan gezegd worden dat het
waardevrij is. De behoeften zijn gegeven met de drang naar existentie van de
mens. Gaat het echter over de inrichting van de economische orde, dan komen
ethische elementen in het beeld en dacht men normatief. In de Oostenrijkse
school stond men afwijzend tegenover monopolistische marktvormen. Op dit
punt deelde men het Klassieke standpunt. Evenals in de gedachtengang van de
Klassieke school was in die van de Grensnutschool en in het bijzonder in het
denken van de Oostenrijkse school de prijs een uitdrukking van de waarde, uit
zowel een individueel als een collectief oogpunt. In beide scholen zag men deze
harmonie gebonden aan een liberale economische orde. Vooral Wieser gaf
ruime aandacht aan het liberalisme als 'trait d'union' tussen hun individuele en
collectieve welvaartsopvatting. In dit verband valt nog op te merken dat deze
auteur, in het laatste deel van eerder genoemd boek, het probleem stelt van de
betekenis die de door de overheid geproduceerde collectieve goederen hebben
voor elk mens persoonlijk. Wieser stelt dat de te heffen belastingen met deze
betekenis in overeenstemming moeten zijn.
Wanneer Menger het heeft over de subjectieve waardering van een goed door
eenindividu,gebruikthijveelaldeterm'Bedeutung'.Wieserspreektvan'Nutzen'.
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De laatste introduceert determ 'Grenznutzen', waarbij hijdenkt aandenutstoenamedieteweegwordtgebrachtdoordelaatstgeconsumeerdeeenheid.Deze
auteur geeft ookeeninteressant kostenconcept.Volgenshemmoethetnutinde
bestealternatieveaanwendingwordenopgevatalskosten.Böhm-Bawerk onderscheidteenaantalwaardebegrippen. Hijspreektvaneengebruikswaardeenvan
eenindividueelbepaalderuilwaarde.Delaatsteisdesubjectief bepaaldewaarde
diehetgoed ontleentaanhetfeitdathetkanworden geruildvooreengoedmet
gebruikswaarde. De ruilverhouding die zich in het ruilverkeer manifesteert
duidt hijaanalsde'objectieve ruilwaarde'. Ookditwaardebegrip is subjectief
gefundeerd endientweltewordenonderscheiden vanhetobjectieveruilwaardebegripvanKlassieke auteurs.Terwijl indeKlassieketheoriederuilwaardevan
eengoedineenliberale ordebepaald wordt door demarginaal benodigdehoeveelhedenproduktiefactoren, stoeltindeOostenrijkse schooldewaardevanhet
goedopdewaarderingvanhetindividuenwelindiezin,datconsumptiegoederen hieraan direct hunwaarde ontlenen enproduktiemiddelen - goederenvan
hogereordegenoemd- indirect.
1.3.4.Walras
Leon Walras (1834-1910) isdeeerste hoogleraar indeeconomische wetenschap aan de Universiteit van Lausanne. Men merkt hem,evenals Jevonsen
Menger,aanalsgrondlegger vandeGrensnutschool.Van Jevonskanmenzeggendathijdetraditie vandegrote denkers opeconomisch gebied heeft voortgezet.Menger'stheorie moetmenindeeersteplaatsalsoorspronkelijk kwalificeren. VanWalras kan men zeggen dat zijn benadering van de economische
problematiek opvallendmodernis.DedoorhemgestichteSchoolvanLausanne
is zogoed gefundeerd, dat deze zichkan ontwikkelen vantypische GrensnutschooltotNeoklassiekeschool.HetboekvanWALRAS(1926)'Élémentsd'économiepolitiquepure',datbijditonderzoekterhand werdgenomen, verscheenin
eerstedruk inhetjaar 1874.Inditwerkwordt gestelddatdeeconomieeenwetenschapisdiezichbezighoudtmetdatadiehunoorsprongvindenin'lavolonté
del'hommequiestuneforce clairvoyanteetlibre'.VolgensWalras zietmen in
deeconomischewetenschapdemensinrelatietotgoederen;indesocialewetenschappenzietmenheminrelatietotdemedemens.Eendeelvandeeconomische
problematiek rekent hijdustoteentypisch socialewetenschap. De betreffende
onderwerpen brengthij onderinwathijnoemt'l'économiesociale'.
Het studieobject in'l'économiepolitiquepure'vanWalras,demensinrelatie
tot goederen, heeft behalveeenmaterieel ookeenuitgesproken formeel karakter.In dezezinkanmenvoor 'formeel' ook'ideëel' lezen. Hetuitgangspuntis
immers'laclairvoyanceetlalibertédelavolontédel'homme'.Walrassteltzich
op het standpunt datdezuivere wetenschap endusook'l'économie politique
pure'slechtseenverklarendetaakheeft. Eendergelijkewetenschapisanalytisch
zonder meer.Normatieve elementen moeten eenplaatsvinden indetoegepaste
wetenschap. Het criterium bij het onderscheid tussen dezuivere economische
wetenschapvanWalrasendienssocialeeconomieishetaldannietaanwezigzijn
vaneen'ethischelement'inhetmenselijk gedrag.Bijderelatie tussen mensen
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goederen ishetethische element niet aanwezig. Het ethischeelement isvolgens
Walras kenmerkend voor de intermenselijke betrekkingen. De 'sociale economie' impliceert volgens hem de ethiek in het menselijk handelen. Over de afwezigheidvaneenethischelementinderelatietussenmensengoedzegtWalras
in genoemd werk: 'Il n'y a pas davantage à tenir compte ici dela moralité ou
de l'immoralité du besoin auquel répond la chose utile et qu'elle permet de
satisfaire. Qu'une substance soit recherchée par un médecin pour guérir un
malade, ou par un assassin pour empoisonner sa famille, c'est une question
trèsimportante à d'autres points devue,mais tout à fait indifférente au nôtre.
La substance est utile, pour nous,dans les deux cas,et peut l'être plus dansle
second quedanslepremier'.
De data van 'l'économie politique pure' van Walras, die zich voor waarneminglenen,zijn volgensdezeauteur deruilwaarden. Dit zijn de ruilverhoudingen van goederen die in de samenleving nuttig en tevens schaars zijn. Walras
duidt het subjectief bepaalde grensnut van een schaars goed aan met de term
'rareté'.Deze'rareté'ziethijalsdeoorzaakinlaatsteinstantie,vanderuilwaarde.In het model dat Walras in zijn 'Eléments' geeft, dient één goed als rekeneenheid. Dit goed duidt hij aan als'marchandise numéraire'. Deruilwaarde,of
wel de prijs, wordt uitgedrukt in eenheden van deze 'numéraire'. Het begrip
vertoont overeenkomst metde'numérateur' vanTurgot. HetmodelvanWalras
wordt gekenmerkt door volledigemededinging opallemarkten encomplementariteit van produktiefactoren. Walras werkt met een nutsfunctie vaneeneenvoudig type.Hij gaat er van uit dat het nut van eengoed voor eenbepaald individueenfunctie isvandegeconsumeerdehoeveelheidvandatgoed.Deschrijver brengt naar vorendat devraagvanelkvan denaar nutsmaximalisatie strevende consumenten naar een bepaald goed in principe een functie is van de
prijzen vanallevoor consumptiebeschikbaregoederen.
De problematiek van de economische orde hoort bij Walras thuis in 'l'économie sociale'. In zijn 'Eléments' wijdt hij aan dit onderwerp devolgendebeschouwing. 'En matière de production et de répartition dela richesse, comme
généralement entoute matièred'organisation sociale,ila lechoixentre lebien
et lemal, et il va du mal au bien deplus en plus. C'est ainsi qu'il est venu du
système des corporations, règlements et tarifs au système de la liberté de l'industrieetducommerce,au systèmedulaisserfaireetlaisserpasser, del'esclave
au servage, du servage au salariat. Les combinaisons plus récentes sont supérieures aux anciennes non pas préciséments comme plus naturelles (elles sont
artificielles lesunes et les autres,et lesdernières encore plus quelespremières,
puisqu'elles nesont apparues qu'ensuite),maiscommeplusconformes àl'intérêt et à la justice. C'est seulement après démonstration de cette conformité
qu'il faut laisserfaire etlaisserpasser.Etc'estcommecontraires àl'intérêt età
la justice qu'il faut repousser, s'il y a lieu, les combinaisons socialistes'. In
Walras' 'économie politique pure' staat deindividueel economisch handelende
mens centraal, wiens waardering als laatste oorzaak geldt. In zijn 'économie
sociale'isde aandacht gericht op het economische aspect van het samenleven,
op deinstitutionalisering van deeconomische orde.
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1.3.5. De late representant von Mises
De Amerikaan van Oostenrijkse origine Ludwig von Mises, hoogleraar te
Wenen, te Genève en later te New York, zou men kunnen zien als een late representant van de Grensnutschool. Von Mises heeft een algemene theorie van
het menselijk handelen ontworpen, waarin demethode van de deductie wordt
gevolgd. Hij spreekt hierbij van 'praxeologie'.Van uit dezepraxeologie benadert
hij de economische problematiek. In zijn boek 'The ultimate foundation of
economie science' zegt VON MISES (1962): 'The characteristic feature of man is
precisely that he consciously acts. Man is Homo agens, the acting animal'.
Enkele regels verder maakt de auteur duidelijk wat de essentie van zijn begrip
handelen is. Hij zegt: 'To act means: to strive after ends, that is, to choose a
goal and to resort to means in order to attain the goal sought'.
Elders in zijn werk 'The ultimate foundation' maakt de schrijver over zijn benaderingswijze de volgende opmerking: 'Every theorem of praxeology is
deduced by logical reasoning from the category of action'. Over het begrip
praxeologie sprekend zegt hij:'Every action isan attempt to exchange one state
of affairs for another, and everything that praxeology affirms with regard to
exchange refers strictly to it. In dealing with every action weencounter the fundamental concepts ends and means, success or failure, profit or loss, costs'.
Hierbij moet de opmerking worden gemaakt dat bij von Mises het begrip 'exchange' blijkbaar een sterk aan detheorie gebonden inhoud heeft. In de praxeologische economie denkt men van uit de existerende mens en is men geïnteresseerd in het gedrag dat implicaties heeft voor schaarse middelen. Het is een
wetenschapsopvatting waarvan men bij elke zelfstandige denker uit de Grensnutschool eenvariant aantreft.
De economische verhandelingen van von Mises krijgen in de loop van de tijd
steeds meer een algemeen filosofisch karakter. Het formele object, het handelen,
gaat volledig domineren. Het heeft eenideële achtergrond. Er isnamelijk sprake
van een conformatie aan een 'hogere orde'. De schrijver merkt in genoemd werk
op: 'Man is not, likethe animals, an obsequious puppet of instincts and sensual
impulses. Man has the power to suppress instinctive desires, he has a will of his
own, he chooses between incompatible ends.In this sense he is a moral person;
in this sense he is free. However, it is not permissible to interpret this freedom
asindependence oftheuniverseand itslaws'.Degedachtedat dewilvande mens
past in een universele orde, vindt men ook bij Quesnay.
Uit de geschriften van Ludwig von Mises,evenals uit dievan Wilhelm Röpke,
spreekt de overtuiging dat het welzijn van zowel de enkeling als die van de gemeenschap gediend is met een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid, waarvan de economische vrijheid deel uitmaakt. Von Misescreëert een tegenstelling
met iets dat hij collectivisme noemt. In zijn 'Ultimate foundation' zegt hij over
dit collectivisme: 'The main characteristic of collectivisme is that it does not
take notice of the indivudal's will and moral self-determination. In the light of
its philosophy the individual is born into a collective and it is "natural" and
proper for him to behave as members of this collective are expected to behave.
Expected bywhom?'. De tegenstelling dievon Misescreëert heeft zijn wortels in
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de gedachtenwereld van de Verlichting. Hij demonstreert dit op geestige wijze
met de woorden:'In the ancienrégime authoritarianism was based upon a kind
oftheocraticdoctrine.Theanointed kingruled bythegrace ofGod; hismandate
was from God. He was the personification of therealm."France"wasthe name
both of the king and of the country; the king's children were enfants deFrance.
Subjects who defied the royal orders were rebels. The social philosophy of the
Enlightenment rejected this presumption. It called all Frenchmen enfants de la
patrie, childern of the fatherland'.
Von Mises distancieerde zich, evenals Schumpeter, reeds vroeg van de vrij
naïeve opvattingen van vroege auteurs uit deGrensnutschool ophetpunt van de
meetbaarheid van nut. Bij de beoordeling van de subjectieve betekenis van een
bepaald goed of pakket goederen dachten von Mises en Schumpeter niet in
termen van een volwaardig meetbare grootheid nut, die karakteristiek isvoor
elkeconomisch goed, maar indievan rangschikkingvan behoeftenbevredigingsniveaus. De volgende opmerking van VON MISES (1924) getuigt van een dergelijke ordinale nutsopvatting: 'Das subjektive Werturteil, der Angelpunkt alles
wirtschaftlichen Tun und Lassens der Menschen, mißt nicht die Bedeutung der
Objekte des Wirtschaftens ; es bringt sie in eine Rangordnung, es skaliert sie.
Auf den Wertskalen der Individuen baut sich der wirtschaftliche Verkehr auf'.

1.4. NEOKLASSIEKE VISIES

1.4.1. Marshall
Op het eind van devorige eeuw verschenen achtereenvolgens de economische
werken van Marshall en Pareto. Hun theorieën bevatten een synthese van de
Klassieke benaderingvan uit het beschikbare produktievermogen, ende benadering van uit de menselijke behoeften van de Grensnutschool. Zij,ennahen anderen als Pigou, Hicks, Samuelson, zetten de traditie van de Klassieke auteurs
voort door een systematische analyse te geven van het economische leven in al
zijn schakeringen. De genoemde auteurs kan men als 'neoklassiek' typeren,
waarbij het nieuwe vooral ligt in de dualistische visie: enerzijds van uit de produktiecapaciteit van de gemeenschap en anderzijds van uit de vraag naar goederen, samenhangend met het socialegedragvan demens.Van de Neoklassieke
schrijvers die wij in het kader van ons onderzoek bestudeerden bespreken wij in
het onderhavige hoofdstuk alleen Marshall en Pareto. In het volgende hoofdstuk, waarin de pogingen tot het formuleren van nutsfuncties en daarmee tot
het meten van nut worden besproken, zullen de opvattingen van de overige van
deze schrijvers aan de orde komen. In diecontext wordt dan tevens dieper ingegaan ophetgeen Marshall enPareto ter zakehebben teberde gebracht.
Alfred Marshall (1842-1924) was hoogleraar,in de economie in Cambridge.
De theorie van MARSHALL (1922) is gekenschetst met de aanhef van zijn boek
'Principles of economics', dat in 1890 in eerste druk verscheen. Deze luidt:
'PoliticalEconomy or Economics is a study of mankind in the ordinary business
of life; it examines that part of individual and social action which is most
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closelyconnectedwiththeattainment andwiththeuseofthematerialrequisites
ofwellbeing'.Economie isin devisievan Marshall eensocialewetenschap.De
mens zoalshijvoelt,denkt enhandelt staat inhet middelpunt. Hetformeleobject,hetmenselijk handelen voorzoverdatuiteeneconomisch gezichtspunt interessant is,wordt verantwoord met deuitdrukking 'ordinary business of life'.
De uitdrukking 'material requisites of wellbeing' vormt een materieel element
in Marshall's omschrijving van de economische wetenschap. De schrijver vestigterdeaandachtopdathetmenselijkhandelenkenmerkendisvoorelkeconomisch gebeuren. Het menselijk streven, voor zover dit voor de economische
wetenschap interessant te achten is,ziet Marshall niet beperkt tot bevrediging
vanzogenaamdelagerebehoeften. In zijn 'Principles' zegt hij namelijk overde
economische onderzoekers: 'They deal with a man who is largely influenced
byegoisticmotivesinhisbusinesslife to a great extent with reference to them;
but who is also neither above vanity and recklessness, nor below delight in
doinghisworkwellfor itsownsake,orinsacrificinghimselffor thegood ofhis
family, his neighbours, or his country; a man who is not below the love of a
virtuous life for its own sake'. In tegenstelling tot Walras, die in de zuivere
economie demens slechtsziet in relatie tot goederen, plaatst Marshall,evenals
Pareto, de mensaltijd in een gemeenschap.
Brengt dit echter meedat Marshall's theorie belangrijke normatieve elementen bevat?Dezevraagmoet ontkennend worden beantwoord. Deeconomische
wetenschapisindeopvattingvandeschrijver eenverklarende,eentypischanalytische wetenschap. Het economische leven wordt waargenomen en beschreven.Hierbij worden wetmatigheden geformuleerd, diehet karakter hebbenvan
tendenties. Het iseen wetenschap waarop depolitici kunnen steunen bij deinstitutionalisering van deeconomische ordeen bij hetvoeren van eeneconomische politiek. Weliswaar ziet Marshall de optimale behoeftenbevrediging van
deleden van degemeenschap alsdoelvan alleeconomische activiteit, maar hij
leidt er geen normen uit af voor de inrichting en het bestuur van de samenleving. In deze vormen van deductie had hij geen vertrouwen. Wel bracht
MARSHALL(1920)in zijn boek 'Industry and trade' een hoeveelheid kennis samenwaarvandoorpoliticigebruikkonwordengemaakt.
De schrijver realiseert zichdat met deformulering van hetformele object de
wetenschapnietisafgebakend. Debegrenzingvandewetenschap,deomschrijving van het materiële object, is bij Marshall voor een deel een kwestie van
opportuniteit.Inzijn'Principles'zegthijhierover:'Economicshasmadegreater
advancesthananyotherbranchofthesocialsciences,becauseitismoredefinite
andexactthan any other. Buteverywideningofitsscopeinvolvessomelossof
this scientific precision; and the question whether that loss is greater or less
than thegainresultingfrom itsgreater breadth ofoutlook, isnotto bedecided
byanyhardandfastrule'.
Over de theorie van Marshall valt nog het volgende op te merken. De ruilwaarde neemt er een centrale plaats in. Deze waarde is echter niet als in de
Grensnutschool het enige typisch economische datum. Marshall denkt in termen van een vraagfunctie, een aanbodsfunctie en een evenwichtsprijs waarbij
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het gevraagde en het aangeboden quantum aan elkaar gelijk zijn. Een belangrijk
element in Marshall's opvatting is, dat de inkomensverdeling het resultaat is
van de prijsvorming van produktiefactoren en wel binnen een gegeven institutioneel kader.
Marshall stelt dat de produktie in laatste instantie gericht is op consumptie.
Men verwerft goederen voor consumptie omdat zij nuttig zijn, omdat zij nut
bezitten. In zijn 'Principles' zegt de schrijver over het nut: 'Utility is taken to
be correlative to Desire or Want. It has been already argued that desires cannot
be measured directly, but only indirectly by the outward phenomena to which
they give rise:and that in those caseswith which economics ischiefly concerned
the measure is found in the price which a person is willing to pay for the fulfilment or satisfaction of his desire'. De individuele nutsfunctie wordt bij Marshall dus gerepresenteerd door de individuele vraagfunctie. In dit verband introduceert hij het begrip 'consumer's surplus', dat overeenkomst vertoont met
het nutsbegrip van Dupuit. Wanneer Marshall in zijn 'Principles' spreekt over
het economische gedrag van het individu, formuleert hij zijn 'surplus'-gedachte
aldus:'The excess of the price which he would be willing to pay rather than go
without thething, overthat which heactually doespay,istheeconomic measure
of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus'. Marshall's
begrip 'marginal utility' komt overeen met de eerste afgeleide vande individuele
nutsfunctie. Hij drukt het grensnut echteruit pereenheidprodukt. Van Marshall
is ook de term 'marginal utility of money', waarbij hij doelt op het nut van
datgene wat voor de laatst verdiende geldeenheid kan worden gekocht. Hij
stelt dat deze grootheid daalt bij inkomensstijging.
Bij beschouwing van het totale nut voor de gemeenschap abstraheert Marshall van de relatie tussen nut en economische goederen. Hij relateert direct
'national wealth' aan 'utility'. Onder 'national wealth' verstaat Marshall het
totale produktievermogen. Hij heeft er geen bezwaar tegen hiertoe ook het
arbeidspotentieel te rekenen. 'Utility' is de totale bevrediging die dit produktievermogen uiteindelijk bewerkstelligt, waartoe ook het nut moet worden gerekend van de'wealth' diezich in handen van de overheid bevindt, de 'collective
wealth'.
1.4.2. Pareto
Van Vilfredo Pareto (1848-1923), de Italiaanse markies die Walras als hoogleraar te Lausanne opvolgde, bespreken wij de gedachten die in zijn boek
'Manuel d'économie politique, 2e édition' zijn neergelegd. In dit hoofdstuk zal
de aandacht vooral gericht zijn op de wetenschapsopvatting die uit dit werk
van PARETO (1926) spreekt. De behandeling van diens nutstheorie bewaren wij
voor het volgende hoofdstuk. Evenals Walras streefde Pareto naar een analytische, waardevrije economische wetenschap. Het uitgangspunt van Walras
aanvaardde hij evenwel niet. Dit is begrijpelijk, want dit criterium laat zich
slechts inpassen in de eenzijdige benadering van de Grensnutschool, terwijl
Pareto een Neoklassieke, sociale benadering van de economische problematiek
voorstond. Het onderscheid tussen 'zuivereeconomie' en 'socialeeconomie' van
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Walrasvindtmenbijhemdanooknietterug.Welhandhaafde Paretohetonderscheidtussenzuivereentoegepastewetenschap.
Evenals Marshall isPareto van mening dat de economische wetenschap een
sociale wetenschap is.Dringt men echter verder door in de wetenschapsopvatting van elk van dezetwee schrijvers, dan stuit men op een belangrijk verschil
in benadering van de economische problematiek. In de economische wetenschapstaat volgensParetode'economische mens'inhetmiddelpunt. Hijvoegt
hier aan toe: 'Le même homme, que je considère comme homo oeconomicus
pouruneétudeéconomique,jepuisleconsidérercommehomo ethicuspourune
étudemorale,commehomo religiosuspour uneétudereligieuse,etc'.Heeft men
metbewondering kennisgenomenvandehumanitaire visievanMarshall opde
economische wetenschap,waarbij menzichnietbehoeft telaten dwingeninhet
keurslijf van het concept 'homo oeconomicus', dan is men misschien teleurgesteld inPareto. Men kan hetechter ook zozien,dat dekracht van deéénde
zwakheid van deander is.De 'homo oeconomicus' kan menbeschrijven alsde
mensdiemetdehemter beschikking staande schaarse middelen zijn positiezo
gunstig mogelijk maakt of, kortweg, als de naar nutsmaximalisatie strevende
mens.DoordezefiguuralsuitgangspunttekiezenlegtParetoeendegelijkebasis
voor zijn economische theorie. Over de bestudering van economische fenomenenzegt hij namelijk: 'L'étude del'économie pure secomposedetroisparties:
unepartiestatique,- unepartiedynamiquequiétudiedeséquilibressuccessifs, unepartiedynamiquequiétudielemouvement duphénomèneéconomique'.Bij
elk van deze drie benaderingswijzen wordt een ongecompliceerd streven naar
nutsmaximalisatie verondersteld.
Hetformele object indeeconomischetheorie van Paretoishet handelenvan
deeconomische mens. Heeft dit handelen eenethisch aspect? Met inachtname
vanhetgeenindeeersteparagraaf vandithoofdstuk overdetheorievanPareto
is gezegd, kan men stellen dat zijn 'économie politique pure' goeddeels een
waardevrije wetenschap is. Andere aspecten van het menselijk handelen dan
datgene wat Pareto ziet als typisch economisch, worden geacht door andere
wetenschappen tewordenbestudeerd.WanneerParetodanookspreektoverbehoeftenbevrediging in multidisciplinaire zin, gebruikt hij een andere uitdrukkingdan wanneer hij hetbegripineentypischeconomischebetekenis hanteert.
In het eerste geval gebruikt hij hetwoord 'utilité' dat ook een ethische inhoud
kan hebben; in het tweede geval gebruikt hij het woord 'ophélimité' dat een
waardevrij economisch begrip vertegenwoordigt. De vraag naar het materiële
object van de economische wetenschap beantwoordt Pareto met de woorden:
'L'objet principaldenotreétudeestl'équilibre économique.Nousverronsbientôt que cet équilibre résulte del'opposition qui existe entre lesgoûts des hommes et les obstacles à les satisfaire. Notre étude comprend donc trois parties
bien distinctes: 1°l'étude des goûts; 2° l'étude desobstacles; 3°l'étude dela
façon dont secombinent cesdeuxélémentspour arriver àl'équilibre'. Over'les
goûts',debehoeften, en 'lesobstacles',waarbij opschaarse middelen wordtgedoeld, zegt Pareto in dit verband: 'Nous n'étudierons lesgoûts et les obstacles
quedanslamesureoùcelanousestnécessairepour avoir quelques aperçus sur
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l'équilibre économique'. De data die het algemeen economisch evenwicht bepalen markeren bij Pareto de grens van het economische studiegebied.
De economische wetenschap is in de opvatting van Pareto een zuivere wetenschap, waarin het gaat om een 'analyse' van de werkelijkheid. In de toegepaste
wetenschap staat volgens hem de 'synthese' centraal. De toegepaste wetenschap
is normatief. De grondslag voor het normatieve denken over sociaal-economischeproblemen legt hij evenwel in zijn zuivere economische wetenschap. Pareto
poneert hiertoe het sociale concept 'maximum d'utilité collective', met een projectie van dit begrip in de zuivere economische wetenschap, welke projectie hij
aanduidt als 'maximum d'ophélimité collective'. In zijn 'Manuel' zegt Pareto
over laatstgenoemd begrip: 'Nous dirons que les membres d'une collectivité
jouissent, dans une certaine position, du maximum d'ophélimité, quand il est
impossible de trouver un moyen de s'éloigner très peu de cette position, de telle
sorte que l'ophélimité dont jouit chacun des individus de cette collectivité augmente ou diminue. C'est-à-dire que tout petit déplacement à partir de cette position anécessairement pour effet d'augmenter l'ophélimité dontjouissent certains
individus, et de diminuer celle dont jouissent d'autres: d'être agréable aux uns,
désagréable aux autres'. Pareto stelt dat onder omstandigheden van volledige
mededinging zich een dergelijk optimum realiseert. In gevallen waarin men een
gemeenschap wil beschrijven waarin men een uitbreiding van de voorziening
met economische goederen van het ene individu niet wil afwegen tegen een
teruggang in deze voorziening van een ander individu, is men genoodzaakt te
denkenintermenvan hetParetiaanse optimum.
In de gedachtengang van Pareto is de inkomensverdeling door het economischeprocesgedetermineerd. Deverdelingvan het inkomen over de verschillende
leden van de gemeenschap kan, naar gelang van omstandigheden, meer of
minder gelijkmatig uitvallen. In eenvan zijn eersteverhandelingen geeft PARETO
(1896) een maatstaf voor de ongelijkheid van de inkomens.Daar wij in de volgende hoofdstukken de mate van inkomensongelijkheid zullen aanmerken als
een factor die mede de collectieve welvaart bepaalt, lijkt het zinvol tot besluit
deze maatstaf te vermelden. De schrijver karakteriseert de mate van ongelijkheid van de personele inkomensverdeling met de grootheid a in de formule:

N = -

(1.1)

In dezeformule iszeenwillekeuriginkomen dat ligt boven demodaleinkomensklasse, is N het aantal inkomenstrekkers dat ten minste het inkomen zverdient
en zijn A en a parameters. De parameter A is in dit verband niet interessant;
deze grootheid wordt namelijk bepaald door de omvang van de populatie die
wordt waargenomen. Dekarakteriserende parameter isa, dieeengrotere waarde
heeft naarmate de inkomensverdeling gelijkmatiger is. Onderzoekingen van
anderen hebben echter aangetoond dat de waarde van deze 'Alfa van Pareto'
niet voor elkinkomensinterval geheeldezelfde is.
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1.4.3. Terugblik
Wil men de ontwikkeling van het economisch denken in de afgelopen twee
eeuwen in enkele woorden samenvatten, dan zou men het volgende kunnen zeggen.In deeerste plaats isereen streven deeconomische wetenschap te bevrijden
van politieke a priori's en politieke leerstelsels. Dit streven heeft twee facetten.
Het is gericht op een scheiding van economische wetenschap en economische
politiek. Hierbij verstaat mendeeconomische politiek uiteindelijk alshet samenstel van door de wetenschap onderkende middelen ter bereiking van door
politici geformuleerde doeleinden. Een ander facet van dit streven naar bevrijdingishetbeperken van deeconomische beschouwing tot debestuderingvan een
aspect van het individuele en het maatschappelijke leven, zonder dat uitspraken
worden gedaan over enige rangorde van de verschillende aspecten van het mens
zijn.
Voorts valt een hiermee samenhangende ondergeschikte ontwikkeling in het
economisch denken aan te wijzen. Zochten de Klassieken het kenmerk van
datgene waarop de economische activiteit is gericht in hoofdzaak in de hoeveelheid goederen en diensten die bij de produktie wordt aangewend, latere
auteurs, te beginnen met Dupuit en Gossen, concentreerden de aandacht op het
vermogen van economische goederen behoeften te bevredigen. Het nutsbegrip
handhaafde zich in de economische theorieën van latere onderzoekers, Neoklassieke auteurs, die naar een synthese streefden van het denken van de Klassieke school en dat van de Grensnutschool. Het nut bleef maatgevend voor hetgeen in de samenleving wordt geproduceerd. Dupuit en Gossen wezen reeds op
het verband tussen de hoeveelheid van een goed waarover het economische
subject beschikt en het grensnut van dat goed. Daarmee was de eerste, zij het
vrij primitieve nutsfunctie geformuleerd. Het beschrijven van nutsfuncties in
individuele zowel als in collectieve zin en daarmee het probleem van de nutsmeting, heeft sindsdien en in het bijzonder in de twintigste eeuw de geesten
bezig gehouden. In het volgende hoofdstuk zal hierop meer in detail worden
ingegaan.
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II. K W A N T I F I C E R I N G VAN N U T

II.1. WAARNEMING EN METING VAN NUT

IL1.1. Overzicht en methode
In dit hoofdstuk komt de typische problematiek van de meting van het nut
aan de orde, gezien van uit het perspectief van de economische wetenschap. Het
gaat niet primair om de kwantificering van een gevoel van welbehagen of onbehagen- dat misschienvoorpsychologen interessant is- maar om hetin kwantitatieve zin karakteriseren van existentie-situaties die zich manifesteren in het
economische gedrag van de leden van de samenleving. Het probleem is dus of
het nut, aldus verstaan, meetbaar is en hoe deze meting tot stand zou kunnen
komen. Deze problematiek doet zichvoor bij de afzonderlijke consument maar
ook ten aanzien van de beïnvloeding van het ene individu door de verzorgingstoestand van andere individuen en omgekeerd, en komt ten slotte aan de orde
als de overheid voorziet in collectieve behoeften en deleden van de samenleving
belast met de hieraan verbonden kosten.
Dit aan de nutsmeting gewijde hoofdstuk is ingedeeld in drie paragrafen. De
eerste handelt over aspecten van technische aard. Deze paragraaf omvat een
bezinning op debij de nutsmeting tevolgen methode en opde metingsmogelijkheden die er zijn, in welk verband tevens de nutstransformatie en de indifferentie-analyse aan de orde komen. In detweede paragraaf wordt het probleem van
de nutsvergelijking en dat van de verschillende vormen van nutsaggregatie aan
de orde gesteld. Bij de beschouwing van de aggregatiemogelijkheden wordt niet
slechts gelet op een aggregatie van op de existentie-situaties van de individuen
betrokken grootheid 'nut', maar ook op een aggregatie van de grootheden die
het individuele verzorgingsniveau bepalen. Ten slotte wordt in de derde paragraaf de draad van de historische beschouwing weer opgevat. In deze paragraaf
worden de nutsopvattingen van een aantal markante auteurs weergegeven.
Bezint men zich op de bij de nutsmeting te volgen methode, in het kader van
een economisch-theoretische benadering, dan denkt men aan de 'Methodenstreit', een discussie diegevoerd istussen leden van de Historische school en die
van de Grensnutschool. De achtergrond wasde stellingname van de Historische
school tegen de universele wetmatigheid die kenmerkend is voor het denken in
de Klassieke en de Grensnutschool. In de Historische school zag men de wetmatigheid als aan tijd en plaats gebonden. Het verschil van inzicht over de
manier waarop de economische werkelijkheid benaderd zou moeten worden,
spitstezich toe in eendiscussie over de tevolgen methode van onderzoek. De
Grensnutschool verdedigde de methode van de logische afleiding; men zou de
'deductieve methode' hebben te hanteren. De Historische school stelde dat men
zijn uitgangspunt moet kiezen in de empirie, in het feitenmateriaal dat de situatie bepaalt; men zou de 'inductieve methode' moeten volgen.
Inmiddels ishet inzicht gegroeid dat deductie en inductie in het economisch
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denkennietstrijdigmetelkaarzijn.Deeconomistontwerpteengestileerd beeld
van dewerkelijkheid. Dit beeld iseenabstractie van dezewerkelijkheid. Hetis
een'model'dat somsverbaal wordt weergegeven maardat vaakdevorm heeft
vaneenstelselvanvergelijkingen. Hetontwerpenvaneendergelijk modeliseen
creatieveactiviteitdiezichbezwaarlijk laat ontleden.Nietteminlatendebegrippen deductie en inductie zich in dit verband plaatsen. Bij deductie denkt men
aan het afleiden van de ene waarheid uit de andere, van de ene functie uit de
andere. Bij inductie denkt men aan een projectie van deempirie in het model.
Deductie eninductie zijn facetten vandecreatieveactiviteit van het makenvan
economische modellen.
Met betrekking tot de inductie moet worden opgemerkt dat er geen volkomen objectieve data bestaan. De econoom moet uit de veelheid van gegevens
een selectie maken. Deze selectie is slechts mogelijk wanneer er sprake is van
hypothetisch denken, dat een deductieve activiteit omvat. Zinvol hypothetisch
denken stoelt echter weer op kennis van de werkelijkheid. Economische data
zijn feiten uit desocialeempiriediecorresponderen met 'endogenevariabelen',
onbekendenuitstelselsvanvergelijkingen dieeconomischemodellenvormenen
'exogenevariabelen',diedeonderzoeker naareigeninzicht opportuun teachten
waarden toekent. Deparametersindevergelijkingen diedefunctionele verbandenweergeven,de'structuurcoëfficiënten', worden geachteenzekere bestendigheidtebezitten. Ookdezestructuurcoëfficiënten kan menalseconomische data
aanmerken.
Menkanstellendatslechtsdiedataeconomischedatazijn,welkeinhetkader
vaneeneconomischeprobleemstelling 'relevant' enbovendien 'significant' zijn.
Relevantzijn datadiezichinprincipe,datisuiteenformeel oogpunt,lenenom
geïntegreerd te worden in een economisch model. Economisch significant zijn
relevantedata dieinenigeconomischmodelbetekenishebben, dieindeeconomischetheoriefunctioneel blijken tezijn. Hetsignificantie-criterium isbijvoorbeeld van belang bij deomschrijving van het begrip welvaart. Bijveel factoren
diehet existentieniveau van de mens bepalen heeft een kwantitatieve verandering consequenties voor schaarse middelen. De betreffende welzijnsbepalende
variabelen hebben een schaarste-aspect, zodat aan het formele criterium isvoldaan.Veelvandezevariabelenhebbenechtergeenbetekenisineeneconomisch
model. Deze data zijn niet functioneel in een economische theorie en kunnen
daarom niet alseconomischedata worden aangemerkt.
Daar het economische gebeuren teveelomvattend entegecompliceerd isom
inéénmodeltewordenafgebeeld, ontwerptdeeconoomverschillendemodellen.
Erisgeenprincipieel bezwaartegen elk model aan teduiden alseeneconomischetheorie.Practischebedenkingenzijnerechterwel.Mengebruikthetwoord
theoriemeestal ineenruimerebetekenis,bijvoorbeeld alssynoniem vaneconomischewetenschapofalhetgeheelvanopvattingen vaneenbepaaldeonderzoeker dan welvan een bepaalde school. Een theorie, opgevat als een geheel van
opvattingen, kan verschillendemodellen omvatten.Vaakzaler sprakezijn van
inconsistentie tussen vergelijkingen van verschillende modellen. Dit behoeft
echter niet in te houden dat de betreffende theorie inconsistenties bevat. Een
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produktiefunctie kan in het ene model uit een theorie complementariteit en in
eenandermodel uit dezelfde theoriesubstitueerbaarheid van produktiefactoren
weergeven. De leden van een gemeenschap kan men ineen modelverantwoorden alsidentieke wezensenineen ander modelvan dezelfde theorie alsprincipieel verschillende wezens. Niet zelden kan men bij een beschouwing van de
werkelijkheid in deenezowel alsin deandere richting abstraheren. Doetmen
dit dan ontstaat een 'totaal beeld' van de werkelijkheid. Het is dan ook handig het woord 'theorie' te reserveren voor een complex van gedachten, neergelegdinéénofmeermodellen,waardooreendergelijk totaal beeldvandewerkelijkheid wordtgevormd.
In de nutstheorie, dat is het deel van deeconomische theorie dat op de behoeftenbevrediging betrekkingheeft, staathetnutsmaximalisatiemodel centraal.
Is de analyse gericht op de behoeftenbevrediging van de enkeling dan is een
relatief eenvoudigindividueel nutsmaximalisatiemodel opzijn plaats. Gaat het
om debehoeftenbevrediging van een gemeenschap, dan heeft het nutsmaximalisatiemodeleenmeergecompliceerdevorm.Heteconomischemodel,endusook
hetindividueleenhetcollectievenutsmaximalisatiemodel, iszowelindezuivere
als in de toegepaste economie een analytisch model, in dezin dat het deel uitmaakt van het analytische denken in deeconomische wetenschap in ruimezin.
Hetgaathieromdenkendatgerichtisophetkennenvandeeconomischewerkelijkheid, waarbij de economische verschijnselen in hun oorzaken worden ontleed.Hetmodelindezuivereeconomienoemtmeneen'verklarend model'.Dit
modeliseconomisch-analytisch zondermeer.Hetmodelindetoegepasteeconomienoemtmeneen'operationeel model'.Hetiseenweerspiegelingvaneenverklarend model,doch geeft integenstelling daarmeeaan hoegesteldedoelenbereiktkunnenworden.
II.1.2. De data
Bijeenanalysevanheteconomischeproces,dusookbijdeeconomischenutsanalyse, moet men beginnen met het bepalen van de tijdsdimensie van de
betreffende analyse. Bij een generale benadering van het economische proces
dient men voorts vast te stellen welke hoeveelheden middelen ter beschikking
staan, hoedestructuur enhetniveauvandeproduktietechniek isenhoedebehoeften waaropdeproduktie gericht isgestructureerd zijn. Resultanten vanhet
economische proces zijn onder meer de prijsstructuur, en daarmede de individueleinkomens,endesamenstelling van het pakket in degemeenschap geproduceerde goederen. Het gaat hierbij om de niveaus van de betreffende grootheden endeverandering ervan in detijd. In onze studie gaat het echter vooral
om.de bevrediging die uit aanwending van schaarse middelen resulteert en is
onze,aandacht geconcentreerd op het fenomeen van de menselijke behoeften.
'Introspectie' leert dat niet alle behoeften even dringend zijn, en ook dat de
verhouding waarin hun dringendheid zichaandient afhankelijk isvan demate
waarin de diverse behoeften reeds zijn bevredigd. Zo kan de consumptie van
voedsel op lijfsbehoud gericht zijn. Bij toenemende uitgaven aan voedsel zal
echterdewensculinairegenoegenstesmaken steedsbelangrijker worden. Zelfs
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kan de bevrediging van een behoefte aan status een rol gaan spelen en wel wanneer het gaat om exclusieve spijzen en dranken, bij voorkeur in exclusieve gelegenheden genoten.
Wanneer het er niet alleen om gaat dat het individu zich bepaalde geneugten
veroorlooft, maar dat ook in het geding is dat hij kan laten zien dat hij zich genoegens kan permitteren dieeen ander zich niet kan veroorloven, kan men zich
indenken dat dit in zijn omgeving gevoelens van afgunst oproept en een versterking induceert van de wens deze behoeften te bevredigen. Een aanpassing
van het bestedingspatroon van de betreffende andere individuen demonstreert
een 'extern effect' van de consumptie van eerstgenoemd individu.
Wij hebben ons af te vragen of de behoeftenbevrediging, die het onderwerp
van onze studie vormt, in aanmerking komt voor directe dan wel indirecte
meting. Deze vraag zou aldus beantwoord kunnen worden. De mogelijkheden
tot directe waarneming beperken zich tot de genoemde introspectie, een waarneming van de onderzoeker bij zichzelf, en de registratie van verklaringen van
anderen over introspectieve waarnemingen. Zijn dit echter data waarmee de
onderzoeker kan werken zonder van de psychologische wetenschappen gebruik
te maken? Het ligt meer voor de hand te trachten de individuele behoeftenbevrediging indirect te meten en wel omdat de op schaarse middelen betrekking
hebbende economische beslissinghet centrale datum van deeconomische wetenschap is. De wijze waarop men reageert op prijs- en inkomensveranderingen
geeft inzicht in de behoeftenstructuur, terwijl inkomen en arbeidstijd kunnen
dienen alsindicaties van het individuele existentieniveau. Bij deindirecte meting
van de behoeftenbevrediging wordt een verband verondersteld tussen meetbare
grootheden uit de economische empirie enerzijds en het bevredigingsniveau anderzijds. Hierbij maakt men meestal de veronderstelling dat het individu zich
ineen optimale situatie bevindt.
Empirische grootheden kunnen uit tweeërlei hoofde bij de economische nutsanalyse worden betrokken. Enerzijds zijn er de grootheden die het economische
gedrag weergeven en anderzijds diewelke dat bepalen. Bij de eerste valt te denken aan de quanta die van verschillende goederen worden geconsumeerd. Bij de
andere denke men aan de grootheden die de levensomstandigheden kenmerken,
aan het besteedbare inkomen, aan de prijzen van de goederen en aan de bestedingenvan anderen.
Behalve door de bestedingen van anderen, kunnen de behoeften zich wijzigen
door een tot dusver onbekend goed te consumeren. Het verbruik van wijn
bijvoorbeeld, was aanvankelijk in Nederland tot een kleinekringvan personen
beperkt. De invoer van goedkope wijnen heeft echter een niet onbeduidend
aantal consumenten er toe gebracht, gaandeweg overgaand op betere kwaliteiten, een goede smaak te ontwikkelen. De grootheid die geacht wordt het economisch gedrag weer te geven, in casu de geconsumeerde hoeveelheid, kan dus
tevens een grootheid zijn die het gedrag van het betreffende individu mede
bepaalt. Er is echter weleen 'time lag' in het geding.
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II.1.3. Eigenschappen alseconomische variabelen
Wanneer men de variabelen die delevensomstandigheden karakteriseren als
parametersbehandelt,kanmenstellendat- bijeengegevenbehoeftenstructuur hetexistentieniveau vandeindividueleconsumptiehuishouding, het individuele
nut (U), bepaald wordt door de hoeveelheden (x)van de n verschillende consumptiegoederen (X) waarover de huishouding in een bepaalde periode beschikt. Erisdan sprakevandevolgende 'nutsfunctie':
U = U(Xl,x2,...xn)

(II.l)

Bijdezevoorstellingvanzakenwordtervanuitgegaandatdehoeveelhedenvan
degoederenzichcontinulatenvariëren. Bijhethanterenvanglobale categorieën
als de uitgaven voor voeding en die voor kleding en de bestedingen aan ontspanning voldoetdeze benaderinginhetalgemeenvrijgoed.Letmenechterniet
zozeer op de bedragen die men in de verschillende categorieën kan besteden,
maar op hoeveelheden identieke goederen die men zou kunnen consumeren,
dan neemt men waar dat de uitbreiding van het teconsumeren quantum vaak
snelaanaantrekkelijkheid inboet.Doorkwaliteitsverbeteringvanhetgoedwordendebestedingsmogelijkheden indebetreffende richtinginhetalgemeenechter
beter.Ditgeldtvoorvrijwelallegoedereninmeerofminderemate.Eenmarkant
voorbeeld vormt het voedsel, waarbij zonder evaluatie van het produkt en
diversificatie van het menu spoedigverzadiging optreedt. Door dekwaliteit op
tevoeren, zowelinvoedingstechnische alsinculinairezin,laten debestedingsmogelijkheden zichechter aanmerkelijk verruimen.Iets dergelijks doet zichbij
dehuisvestingvoor. Uitbreidingvandewoningdoor vergroting vanhetwoonoppervlakleidtspoedigtotverzadiging,dochinkwalitatievezinzijnernogveel
expansiemogelijkheden.
Hoe kan men het beschreven kwaliteitsaspect in een eenvoudig model verantwoorden?Eenoplossingvanditprobleemzoukunnenliggeninhetontleden
vanhetbetreffende schaarsegoedineenaantalkwantificeerbare,alsschaarsaan
temerkeneigenschappen van dat goed. Mensteltdan dat debehoeften zichop
dezeeigenschappenrichten.Eendergelijkeanalyseheeft vanzelfsprekend slechts
waarde wanneer deconsument kan kiezen tussen goederen waarvan deeigenschappeninverschillendekwantitatieveverhoudingenaanwezigzijn.Gesproken
wordt van 'schaarse eigenschappen'. Hiermee worden eigenschappen bedoeld
die positief worden gewaardeerd, waarvan dus een kwantitatieve toename een
hogere waardering van het goed meebrengt, enwaarbij dezetoename omproduktie-technische ofmarkt-technische redeneneenprijsverhogingvanhetgoed
impliceert. Eengoedkanechter ookeigenschappen hebbendienegatief worden
gewaardeerd dochdiemenopdekoop toemoet nemen,vanwelkeeigenschappen een kwantitatieve toename gecorreleerd is met een lagere prijs. De laatstgenoemde eigenschappen dienen in de nutsfunctie naast de schaarse eigenschappenteworden verantwoord.
Wanneer men het goed X 1; waarvan het quantum in (II.l) wordt weergegeven door de variabele x t , op deze wijze ontleedt in m eigenschappen (X) met
quanta (x),heeft denutsfunctie devorm:
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U = V(xu x2,...

xm, x 2 , x 3 , . . .xn)

(II.2)

II.1.4. Schaaltypen
Bij meting is sprake van 'isomorfisme' tussen de te meten grootheid, bijvoorbeeld het 'nut', en bepaalde hoedanigheden van het getallenstelsel. Het stelsel
van reële getallen, waarin men de grootheid nut pleegt te projecteren, biedt in
principe demogelijkheid om:
1. de nutsniveaus te rangschikken naar groter dan of gelijk aan,
2. de verschillen tussen nutsniveaus op deze wijze te rangschikken,
3. een nulwaarde aan te geven, ter karakterisering van een behoeftenbevredigingssituatie diegeacht wordt noch nut noch 'disutility' op te leveren.
Formuleert men het nutsbegrip zodanig dat alleen het onder 1.genoemde ter
zakeis,danisersprakevaneen'ordinaal nutsbegripzonder typische nulwaarde'.
Is alleen het onder 1.en 2. gestelderelevant dan is er sprake van een 'kardinaal
nutsbegrip zonder typische nulwaarde'. Is de formulering van het nutsbegrip
zodanig dat een typische nulwaarde wordt verondersteld, dan iser bij een combinatie van 1. en 3. sprake van een 'ordinaal nutsbegrip met een typische nulwaarde' en ingeval van een combinatie van 1, 2 en 3 van een 'kardinaal nutsbegrip met een typische nulwaarde'. Het nut wordt achtereenvolgens meetbaar
geacht met een 'ordinale schaal zonder nulwaarde', een 'intervalschaal', een
'ordinale schaal met nulwaarde' eneen 'verhoudingsschaal'.
In de gedachtengang van bijvoorbeeld Bentham en Gossen is het nut meetbaar met een verhoudingsschaal. In deze zienswijze is het nutsniveau nul gebonden aan een situatie waarin de geconsumeerde hoeveelheid nihil is. In het
werk van Jevons komt echter een kardinaal nutsbegrip naar voren waarin de
typische nulwaarde soms ontbreekt. Elders in dit hoofdstuk zal er de aandacht
op worden gevestigd dat de moderne prijstheorie gebaseerd is op een ordinaal
nutsconcept zonder unieke nulwaarde. In de moderne welvaartstheorie, een
toegepaste economische wetenschap, werkt men niet zelden met een kardinaal
nutsbegrip, waarbij meestal wordt gedacht aan meetbaarheid met een intervalschaal. Het blijkt dat in de moderne zuivere en toegepaste economische wetenschap voor de typische nulwaarde nauwelijks plaats is, of men zou het nutsbegrip zo moeten formuleren dat het existentieniveau in de uitgangssituatie van
elke analyse de waarde nul heeft.
De kenmerken van een bepaald nutsbegrip berusten op bepaalde postulaten
omtrent het waarderingsvermogen van het individu, op 'axioma's' die beschrijven hoe de consument geacht wordt te waarderen.
Axioma's voor ordinale nutsmeting zijn:
a. Erzijn geentegenstrijdigheden inhetnormenstelsel vanhet waarderende subject; dewaardering is 'consistent'.
b. Nutsniveaus kunnen naar grootte worden gerangschikt op grond van het
criterium:
>
U r = U s (r en s = 1,2 , . . .n)
<
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Hierbij stelt n het aantal te beschouwen nutsniveaus voor.
c. De waardering is 'transitief', hetgeen inhoudt:
wanneer:U r > U s en U s > U, dan:U r > U t
d. Het nut iscontinu variabel:
a Ur < U r wanneer:a < 1
ß U r > U r wanneer:ß > 1
Hierbij wordt het nut gezien als een positieve grootheid.
Voor het kardinale nutsbegrip geldt bovendien dat verschillen tussen nutsniveaus geacht worden naar grootte te kunnen worden gerangschikt. Het typische axioma voor het kardinale nutsbegrip luidt, dat voor n nutsniveaus rangschikking kan geschieden op grond van het criterium:
>
U r - U s = U, - Uu (r, s, t en u = 1,2, . . . n)
<
Ten slottevalt nog het axioma te vermelden dat betrekking heeft opeentypische nulwaarde. Dit axioma kan nodig zijn om het begrip 'disutility', dat is
negatief nut, af te bakenen. Men realiserezichdat het hierbij gaat om het totale
nut en niet om het grensnut. Het valt overigens moeilijk in te zien dat er een
typische situatie iswaarin bij de mens 'utility' en 'disutility', beideals een totaal
bezien, aan elkaar gelijk zijn. Geheel anders is het met het grensnut. Door de
nutsfunctie (II.1) partieel te differentiëren naar de variabele xs, krijgt men het
differentiaalquotiënt:
dU
dxs
Is het quotiënt positief, dan spreekt men van marginaal nut of grensnut. Is het
quotiënt negatief, wat het geval is wanneer X s in overmaat aanwezig is, dan is
het zinvol om te spreken van 'marginal disutility'. Het begrip 'marginal disutility' isdus integenstelling tot het begrip 'disutility', niet gebonden aan het axioma van een typische nulwaarde.
II.1.5. Nutstransformatie
Van transformatie van nut kan gesproken worden wanneer men inde plaats van
een indicator van het nut (U) een andere indicator (£/) stelt, die een monotoon
toenemende functie isvan de eerstgenoemde indicator. Dus:
U = C/(U)

(II.3)

Heeft de nutsfunctie waarvan men uitgaat de vorm:
U = U(Xl,x2,...xn)
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dan luidt de functie van het getransformeerde nut:
U=U{XJ(x1,x2,...xa)}

(II.4)

Men kan zich afvragen welke consequentie de transformatie heeft bij de vier
onderscheiden nutsbegrippen. Bij nut dat met een ordinale schaal meetbaar is
zijn er geen consequenties. Elke monotoon toenemende functie voldoet evengoed. Bij dit nutsbegrip hebben nutsverschillen immers geen betekenis. Bij
tranformatie van nut dat meetbaar is met een ordinale schaal met een unieke
nulwaarde dient men, wanneer men geeninformatie verloren willaten gaan, aan
(II.3) toe te voegen:
mits U = 0wanneer U = 0
Bij het kardinale nutsbegrip is de manier van transformeren daarentegen wel
van belang. Om deafleiding diedit moet demonstreren overzichtelijk te houden
worden de partiële differentiaalquotiënten van de eerste en de tweede orde, die
betrekking hebben op de nutsfuncties (II.1) en (II.4), aldus weergegeven:

ô2U

Ô2U

ÔU _

dxT

ôxtôxs
ô2U

ÔU
=

7/

ôxc2

ÔXr

= urr

= ur,

ô2U
ôxrôxs

Dat de transformatie normaliter de waarden van de differentiaalquotiënten beïnvloedt is evident. Belangrijk is echter de vraag welke informatie bij de transformatie verloren gaat en in het bijzonder of hierbij het teken van de laatstgenoemde differentiaalquotiënten ook verandert. Wanneer X r schaars is, is ur
positief; u r geeft namelijk het grensnut van X r weer. In dat geval is u„negatief.
In het negatieve teken van u rr komt namelijk tot uitdrukking dat het grensnut
daalt bij een toename van xr. De vraag is echter of ook ur en u„ achtereenvolgens positief en negatief zijn.
Aan laatstgenoemd probleem kan de volgende vraagstelling worden toegevoegd. De auteurs AUSPITZ en LIEBEN (1889) geven het volgende criterium
voor complementariteit of substitueerbaarheid van twee consumptiegoederen
XrenXs:

<
Is urs positief, dan stijgt het grensnut van X r bij een toename van de hoeveelheid xs, evenals dat van X s bij een toename van xr. Men noemt in dit geval de
goederen ten opzichte van elkaar 'complementair'. Is urs negatief, dan daalt het
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grensnut van het ene goed bij een toename van de hoeveelheid van het andere.
De goederen noemt menindit gevalten opzichtevan elkaar 'substitueerbaar'. Is
u rs nul, dan zijn in deze gedachtengang de goederen 'neutraal' ten opzichte van
elkaar. In het kader vandetransformatieproblematiek dient devraagzichechter
aan of er zekerheid isdat het teken van urs gelijk is aan dat van wrs.
De volgende afleiding, gegeven door HICKSen ALLEN (1934)en - in het kader
van een verbale uiteenzetting - door STIGLER (1950), geeft in deze vragen inzicht. Partiële differentiëring van (II.4) naar xr geeft:
ur = £/'ur

(II.5)

Daar Ueen toenemende functie is, is de eerste afgeleide U' positief. Het teken
van ur is dus altijd gelijk aan dat van u r . Partiële differentiëring van (II.5) naar
achtereenvolgens xrenxs levert:
u„ = £/"ur2 + U'u„

(II.6)

urs = t/"u r u s + t/'u rs

(II.7)

De gelijkheid van de tekens van urr en u rr en vervolgens die van urs en urs is
slechts verzekerd wanneer de tweede afgeleide U"nul is.Dit is slechts het geval
wanneer ervan een 'lineaire transformatie' sprake is.De algemene formule voor
deze transformatievorm luidt:
U = aU + b

(II.8)

In dezeformule zijn a enb parameters; a ispositief.Ishet nut meetbaar met een
verhoudingsschaal dan zal men, wil men de informatie van de nulwaarde niet
verloren laten gaan, moeten transformeren met een lineaire functie van de
vorm:
U = aU

(II.9)

II.1.6. De indifferentiecurve
Als een der grondleggers van de moderne nutstheorie kan Francis Edgeworth
worden beschouwd, hoogleraar in de economie te Londen en later te Oxford.
Walras en Marshall werkten met een nutsbegrip dat een sommering inhoudt
van de behoeftenbevrediging die elk van de onderscheiden goederen geacht
wordt te bewerken. Men hanteerde een 'additionele nutsfunctie' van het type:
U = U t ( X l ) + U 2 (x 2 ) + . . .Un(xn)

(11.10)

EDGEWORTH (1881) introduceert in zijn boek 'Mathematical psychics' de nutsfunctie van het type (II.1)in deeconomische wetenschap. Hierbij abstraheert hij
echter tot eentwee-goederenmodel.Pareto nam dezenutsfunctie van Edgeworth
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over. Ook de functie die Auspitz en Lieben voor ogen stond bij het formuleren
van bovengenoemd criterium is analoog met de nutsfunctie van Edgeworth, al
wordt dit nietdoordeschrijversvermeld bij hun in de inleiding gegeven verantwoording. Hetbetreffende criteriumblijkt slechtszinvoltezijnvooreenkardinale
nutsfunctie of een lineaire transformatie daarvan. Deze beperking isechter niet,
naar hieronder wordt toegelicht, inherent aan het nutsbegrip van Edgeworth.
Edgeworth gebruikt zijn nutsfunctie bij de uitwerking van het door Jevons
aan de orde gestelde probleem van de ruil van twee goederen tussen twee personen. In het model van Edgeworth maximaliseert elk individu zijn nut, door
middel van ruil,ten opzichte van het nut van een ander individu. Zo wordt men
met een reeks optima geconfronteerd. De auteur leidt af dat elk optimum gekarakteriseerd wordt door de gelijkheid:
^ . ^ - ü . ^ =0
ôx dy
dy dx

(11.11)

In dezeformule staat xvoor dehoeveelheid van het ene goed (X)en staat yvoor
dievan het andere goed (Y). De nutsfunctie van het ene individu luidt:
P = F(x,y)

(11.12)

die van het andere individu:
n = O (x, y)

(11.13)

Hoewel het werk van Edgeworth van een kardinale nutsopvatting getuigt, kan
men zeggen dat (II.11)ook geldt wanneer (11.12)en (11.13)ordinale nutsfuncties
zijn. Herschrijving van (11.11)levert namelijk op:
dP

an

dx _ _~dx~
dP
an
~dy~

(11.14)

dy

Het quotiënt van twee partiële differentiaalquotiënten van een nutsfunctie is
namelijk een grootheid die ook betekenis heeft wanneer deze functie een ordinale nutsfunctie is. Deze waarheid komt tot uitdrukking in het concept 'line of
indifference' of 'curve of indifference' van Edgeworth.
Dit indifferentieconcept kan men aldus benaderen. Wanneer men de nutsfunctie (II.1)een waarde U = U t toekent, ontstaat deimpliciete functie:
U t = U (xx, x 2 , . . .xn)

(11.15)

Deze functie kan men een 'indifferentie functie' noemen. De functie beschrijft
namelijk alle combinaties van x l s x 2 , . . .xn die een zelfde nutsniveau Ut op50
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leveren. Het isdeconsument onverschillig over welkevan dezecombinaties hij
kan beschikken. In hetgeval n = 2kaneen variabelexsworden geschrevenals
eenfunctie vaneenvariabelexr.Degrafischeweergavevandezefunctie, diemen
infiguurII.1 aantreft, isde 'indifferentiecurve'.

u,
-» x,

FlG. II. 1

«
De indifferentiecurve isde meetkundige plaats van punten die alle een combinatie van hoeveelheden xrenxsaangeven, dieeenbepaald nutsniveau (Uj) bewerkstelligen. Verschillende nutsniveaus laten zich door verschillende indifferentiecurven weergeven.Ineenconsistentwaarderingspatroon snijden deze
curven elkaar niet. Een hoger waarderingsniveau wordt gerepresenteerd door
eencurvedieverderverwijderd isvan deoorsprongvan hetassenstelsel.Aldus
ontstaat een 'indifferentiekaart' alsgegeven metfiguurII.2.

Fio. II.2
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Het verschil tussen het ordinale en het kardinale nutsbegrip isin dit verband,
dat wanneer (II.1)een ordinale nutsfunctie isde groottevan deafstanden tussen
de indifferentiecurven geen betekenis heeft, terwijl dit wel het geval is als in
deze vergelijking de variabele U kardinaal nut tot uitdrukking brengt. De hellingvan deindifFerentiecurve vindt zijn uitdrukking inhet differentiaalquotiënt:
dXs

dx r
HICKS (1946) baseert hierop zijn begrip 'marginale substitutieverhouding'.

Hij
definieert het aldus: 'We may define the marginal rate of substitution ofX for Y
asthe quantity ofY whichwouldjust compensate theconsumer for theloss of a
marginal unit of X".De marginale substitutieverhouding (R)voor de indifferentiefunctie (11.15)luidt bij n = 2:
~
dx,
R = - —?
dxr
Zonder dezebeperking voor n luidt de formule:
dx
Rrs = - —?
dxt

(r en s = 1,2 , . . .n, r # s)

De waarde van dit begripligtvolgens Hicksvooral inhet niet gebonden zijn aan
een kardinaal nutsbegrip. Hij vervolgt namelijk :'This definition is entirely free
from any dependence upon a quantitive measure of utility'.
Wanneer X r en X s schaarse goederen zijn, is de vorm van de indifferentiecurve convex ten opzichte van de oorsprong. Blijkbaar moet bij voortgaande
substitutie steeds meer van goed Xs worden aangewend ter vervanging van een
bepaaldehoeveelheid van goed X r . Men kan stellen dat in detypischevorm van
de indifferentiecurve zich de Eerste wet van Gossen manifesteert. Dit wordt
vooral duidelijk wanneer men de marginale substitutieverhouding uitdrukt in
partiële differentiaalquotiënten van de nutsfunctie. Hierbij kan men uitgaan
van de nutsfunctie :
U = U(x1)X2,...xn)

(II.l)

De 'totale differentiaal' van deze functie luidt:
dU = u x dx! + u 2 dx 2 + . . .undxn

(11.16)

Deze differentiaalvergelijking wordt vervolgens van toepassing gebracht op de
indifferentiefunctie :
U1 = U ( x 1 , x 2 , . . . x n )
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Dit houdt voor (11.16)in dat dU = 0, zodat kan worden geschreven:
0 = UidXi + u 2 dx 2 + . . .undxn

(11.17)

Voor het geval n = 2geldt:
R= -

dxs

u.

(11.18)

dxr

Zonder debeperking voor n geldt
R„ —

dx, = u,
dxt

us

(r en s = 1,2 , . . .n, r # s)

(11.19)

Een verhouding van twee partiële differentiaalquotiënten van een nutsfunctie
kan men interpreteren alseen grensnutsverhouding. De term grensnut is gebonden aan een kardinale nutsopvatting. Blijkbaar kan men echter een dergelijke
verhouding van differentiaalquotiënten eveneensinterpreteren alseen marginale
substitutieverhouding, welk begrip ook in een ordinale nutsopvatting zinvol is.
De vergelijking van Edgeworth (11.11) omvat, getuige (11.14), twee marginale
substitutieverhoudingen. Deze vergelijking zou dus geacht kunnen worden op
een ordinale nutsfunctie betrekking te hebben.
II.1.7. De nutsruimte
De indifferentiecurve, zoals deze door Edgeworth is gepresenteerd, is geschetst in figuur II.3.A.
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FIG. II.3

De curve verloopt convex ten opzichte van de oorsprong tussen depunten P t en
P 2 , in welke punten de raaklijn aan de curve evenwijdig loopt met de assen
waarlangs men de quanta xr en xsmeet. De punten P t en P 2 geven de grens aan
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waarbinnen de goederen Xr en Xs schaars zijn. Het eerste kwadrant van dit
assenstelsel kan men aanduiden als een twee-dimensionale 'ordinale nutsruimte'. Met betrekking tot demeting van het nut in deze ruimte kan hetvolgendeworden gezegd. Punten dieniet liggen tussen demeetkundige plaatsvan
punten Px endievan punten P2 hebben indezeanalysegeenbetekenis.Punten
die tussen deze meetkundige plaatsen liggen en zich bovendien tussen de indifferentiecurve U t en deoorsprong Ovan het assenstelsel bevinden, vertegenwoordigen een bevredigingsniveau dat onder het door U t gerepresenteerde
niveau ligt. Het nut is geringer naarmate de indifferentiecurve waarop het beschouwde punt ligt zich dichter bij de oorsprong bevindt. De overige punten
tussen detweemeetkundige plaatsen van punten P, doch niet behorend tot de
curve U 1; vertegenwoordigen een bevredigingsniveau dat boven het door Ux
gerepresenteerde niveau ligt. Het nut is groter naarmate de betreffende indifferentiecurve verdervandeoorsprongverwijderd is.Dezetwee-dimensionale
ordinale nutsruimte kan men uitbreiden tot een drie-dimensionale 'kardinale
nutsruimte'. Langs een derde as, de U-as, meet men met een intervalschaal
of een verhoudingsschaal het bij elke indifferentiecurve behorende nut. Vanzelfsprekend kan men op analoge wijze een drie-dimensionale ordinale nutsruimte ontwerpen, waarbij menlangsdeU-asordinaal meet.Delaatstgenoemde uitbreiding biedt echter, gegeven de indifferentiekaart, niet de mogelijkheid
extra informatie in de nutsruimte te verantwoorden en isin het algemeen dan
ooknietzinvol.
In sommigeanalysesbiedt hetvoordelen deaan denutsbepalende variabelen
gestelde schaarstevoorwaarde te laten vervallen. In plaats van uitsluitend te
doelen op schaarse goederen zou men in algemene zin kunnen spreken van
'nutsfactoren'. Aandezenutsfactoren, incasudegrootheden XrenXs,wordtin
principe deeigenschap toegekend het existentieniveau zowel in positieve alsin
negatieve zin te kunnen beïnvloeden en wel naar gelang de grootte vandebetreffende nutsfactor. Men kan stellen dat in principe bij elk economisch goed
'overdosering' technisch mogelijk is, al vormt deze overdosering veelal geen
economisch probleem. Met de negatieve beïnvloeding van het nut wordt men
normaliter welgeconfronteerd wanneermeneenschaarsgoedineigenschappen
ontleedt. Het valt namelijk niet te verwachten dat al deze eigenschappen
'schaars'zijn.Ookin de milieuproblematiek krijgt men met 'marginal disutilities' te maken.
InfiguurII.3.Bzijndenutsfactoren XrenXsbijrelatief kleineteconsumeren
quanta schaars,terwijl beidevatbaar zijn voor overdosering.In degrafiek treft
men, behalvedepunten Px enP2, debijzondere punten P 3 enP 4 aan.Menkan
zeggendatinhetpuntP 3nietslechtsdegrootheidX5zijnschaarstekarakter heeft
verloren maar dat dit, bij een toename van xs onder handhaving van het nutsniveauU l5 ookgaatgeldenvoordegrootheid Xr.Eentoenamevanxswordtnu
nietmeerdooreentoename maardoor eenafname vanxrgecompenseerd.Voor
het punt P 4 geldt een analoge redenering. De indifferentiecurven hebben in dit
geval een concentrische ligging, waarbij het nut groter is naarmate de curve
dichterbijde 'kern'vandeindifferentiekaart ligt.
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Gesteld kan worden dat het nut (U) in de functie:
U = U(Xl,x2, ...xn)

(II.l)

meetbaar is in een n-dimensionale ordinale nutsruimte, dan wel in een (n+ 1)dimensionale kardinale nutsruimte. Men kan zich afvragen hoe, bij ordinale
meting, de weergave van de indifferentiefunctie:
Ut = U(Xl,x2, ...xn)

(IL15)

in de n-dimensionale nutsruimte moet worden aangeduid. Voor de tweedimensionale ruimte, het platte vlak, beschikt men reeds over de termen 'indifferentiecurve' en 'isonutscurve'. Voor de drie-dimensionale ordinale nutsruimte, waarbij men dus met drie nutsfactoren te maken heeft, zou men het
woord 'indifferentievlak' kunnen gebruiken. Wanneer er sprake isvan een willekeurige waarde van n, zou gesproken kunnen worden van een 'indifferentievlak
in de n-dimensionale ruimte'. Elk punt van elk indifferentievlak in de ordinale
nutsruimte heeft n coördinaten. Een coördinaat iseen uitdrukking van de waardevan xs, betrekking hebbend opeen nutsfactor Xs,waarbij s = 1,2 , . . . n. De
plaats van het indifferentievlak in de ordinale nutsruimte geeft de relatieve
grootte, dat is de ordinaal gemeten hoogte van het betreffende nutsniveau aan.

II.2. VERGELIJKING EN AGGREGATIE VAN NUT

II.2.1. Het probleem vandenutsvergelijking
Alvorens ons te verdiepen in de mogelijkheden van aggregatie van 'nut' van
verschillende individuen, dient het vraagstuk van de vergelijkbaarheid van de
behoeftenbevrediging te worden bezien. Bij nutsvergelijking gaat het in de
eersteplaats omeenvergelijking van nutsniveaus ensoms,inaansluiting hierop,
om een vergelijking van verschillen van nutsniveaus. Deze nutsvergelijking kan
opeenbepaald individu betrokken worden. Indat gevalzou men van 'individuele nutsvergelijking' kunnen spreken. De vergelijking kan ook op verschillende
individuen betrekking hebben. In dat geval spreekt men van 'interpersonele
nutsvergelijking'. Deze interpersonele nutsvergelijking laat zich uitbreiden tot
een begrip dat ook een vergelijking van de behoeftenstructuren van de verschillende individuen omvat. De nutsvergelijking in engere zin komt in deze subparagraaf aan de orde, die in ruime zin in de twee volgende sub-paragrafen. De
paragraaf wordt besloten met een beschouwing van de mogelijkheden om het
nut van verschillendeindividuen opzinvollewijze te 'aggregeren'.
Wanneer ROBBINS(1935),inhet werkwaarnaar ook inhet voorgaande hoofdstuk is verwezen, spreekt over de betekenis van de economische wetenschap,
zegt hij het volgende over interpersonele nutsvergelijking: 'Suppose that a
difference ofopinion wereto ariseabout A's preferences. SupposethatI thought
that, at certain prices, he preferred n to m, and you thought that, at the same
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prices,hepreferred mto n.Itwould beeasytosettleourdifferences inapurely
scientific manner. Either wecould ask Ato tell us.Or, if werefused tobelieve
that introspection onA'spart waspossible,wecould exposehimtothestimuli
in question and observehisbehaviour. Either test would besuch asto provide
the basis for a settlement of the difference of opinion. But suppose that we
differed about the satisfaction derived by A from an income of £1,000, and
the satisfaction derived by Bfrom an income of twicethat magnitude. Asking
themwouldprovidenosolution. Supposingtheydiffered. Amighturgethathe
had more satisfaction than B at the margin. While Bmight urge that, on the
contrary, he had more satisfaction than A. We do not need to be slavish
behaviourists to realisethat hereisno scientific evidence.There isnomeans of
testing themagnitude ofA's satisfaction ascomparedwith B's'. Individuele vergelijking vannutsniveaus is dusvolgensRobbins mogelijk; interpersonele vergelijking van bevredigingsniveaus acht hij daarentegen onmogelijk. Existentieniveaus van verschillende individuen zijn volgens deze auteur principieel onvergelijkbaar en wel omdat hypothesen omtrent niveauverschillen zich niet
voor toetsing zouden lenen. Wat Robbins opmerkt over de individuele vergelijking van nutsniveaus is evident. Bij zijn opmerking over interpersonele vergelijking van bevredigingsniveaus zou men echter een vraagteken kunnen
plaatsen.Kan menbijvoorbaat stellendat detevergelijken individuen zodanig
van elkaar verschillendateenvergelijking vanexistentieniveaus geheel zinloos
is?In detweevolgende sub-paragrafen komt ditprobleem aan deorde.
Ook ARROW (1963) acht interpersonele nutsvergelijking onmogelijk. Zich
baserend opdeeerder door Hicksgeponeerde stelling dat het economischegedragvandemenszichvollediglaatverklarenmeteenordinaalnutsbegrip,wijst
hijhetkardinale nutsbegripvandehandenconcludeertdaaruittot deonmogelijkheid van interpersonele nutsvergelijking. Zelfs echter als voor het individu
volwaardige meetbaarheid van het nut zou mogen worden aanvaard, volgt aldus Arrow hieruit nog niet dat interpersonele nutsvergelijking mogelijk is. Hij
zegt hierover: 'Even if, for some reason, weshould admit the measurability of
utility for an individual, there still remains the question of aggregating the
individual utilities. At best, it is contended that, for an individual, his utility
function is uniquely determined up to a linear transformation; we must still
choose one out of the infinite family of indicators to represent the individual,
and thevalues oftheaggregate(sayasum) aredependent onhowthechoiceis
made for each individual. In general, there seemsto beno method intrinsic to
utility measurement which will make the choice, compatible. It requires a
definite valuejudgment not derivable from individual sensations to make the
utilities of different individuals dimensionally compatible and still a further
value judgment to aggregate them according to any particular mathematical
formula'. MetbetrekkingtotdeinterpersonelenutsvergelijkingsignaleertArrow
tweewaardeoordelen, enwelhetwaardeoordeel dat besloten ligtin het dimensionaal gelijkstellen van de behoeftenbevrediging van verschillende individuen
en het waardeoordeel dat devorm van decollectieve welvaartsfunctie bepaalt.
Arrowstelt terechtdatdeeconomische wetenschap zich niet leent om de aard
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van het verband tussen individuele en collectieve welvaart te leren kennen. Er
blijft echter de vraag of men in de zuivere economie niet zou mogen werken
met een functie die de collectieve welvaart relateert aan de individuele welvaart
van elk van de leden van de samenleving, ook wanneer men deze collectieve
welvaartsfunctie slechts met behulp van andere wetenschappen zou kunnen
doorzien.
BOULDING (1966) beantwoordt laatstgenoemde vraag in positive zin. Hij zegt
over interpersonele nutsvergelijking namelijk: 'Economists have frequently
maintained that it is impossible to make interpersonal comparisons of utility;
that is,that thewelfare of one person cannot becompared with that of another.
Whatever may be the case in the Elysian Fields of pure economics, the social
fact is that we make such interpersonal comparisons all the time, and that
hardly any social policy is possible without them, for almost every social
policy makes some people worse off and some, better off'. Ongetwijfeld heeft
Boulding gelijk als hij stelt dat er in de samenleving voortdurend beslissingen
worden genomen waarbij het ene individu bevoordeeld, het andere benadeeld
wordt. Dit houdt echter niet de ontkenning in van de opvatting, die ook wij
huldigen, dat een interpersonele afweging van nutsniveaus die binnen de
zuivere economische wetenschap tot stand zou moeten komen niet mogelijk is.
Over de sociale beslissingen waarop Boulding doelt kan worden opgemerkt
dat ARROW (1950) aantoont dat deze zich niet logisch laten afleiden uit de
politieke keuzen van destemgerechtigde leden van de samenleving. Echter, deze
beslissingen worden ook niet door de individuele leden van de gemeenschap
genomen maar door hun representant, de overheid. Hierbij ziet men niet zelden
dat er stereotiepe opvattingen bestaan over de behoeften van de leden van de
samenleving. Aan dit verschijnsel van 'nutsidentificatie' is de volgende subparagraaf gewijd.
II.2.2. Nutsidentificatie als sociaalverschijnsel
Het iseen opvallend sociaal verschijnsel dat men debehoeften van al dan niet
anoniemepersonensomsidentificeert metdievaneendenkbeeldigepersoon. Men
beschouwt dan de behoeftenstructuur vaneen persoon, van bepaalde personen,
of van iedereen alsidentiek met eenfictievebehoeftenstructuur. De idee die men
heeft van de behoeften van de leden van een sociale groep wordt normaliter
regelmatig aan de werkelijkheid getoetst en evolueert daardoor met het gedrag
van de groep. Het afstemmen van het gedrag van de gemeenschap op ideaaltypen van de mens is een belangrijk gegeven bij het verkrijgen van inzicht in de
vormgeving van de gemeenschap. Dit sociale gebeuren heeft een duidelijk
schaarste-aspect en omvat de vormgeving van de economische orde.
Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden van dit sociale verschijnsel van
nutsidentificatie. Een inwoner van het oude Romeinse rijk moest een afschaduwing zijn van een type burger van Rome. De door de Romeinen gestichte
steden dienden in elk opzicht een projectie te zijn van de stad Rome. Het moderne stadsontwerp is echter ook vaak mede een projectie van een idealeleefgemeenschap van idealeindividuen. In onze middeleeuwen was de samenleving
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opgebouwd uit verschillende sociale groepen, waarbij voor de leden van een
groepeen bepaald gedragals behoorlijk gold. Men kendeaan hen, in overeenstemming hiermee, een bepaald behoeftenschema toe. De 'rechtvaardige beloning'moestelklidvandegemeenschapinstaatstellenzijnbestaanterealiseren
in een 'door God gewilde orde'. De Renaissance legde de grondslag van het
moderne westerse individualisme. Demensdiegeacht wordt televennaar zijn
door het beroep bepaalde stand laat zich nadien steeds minder goed onderkennen, al vervaagt dit beeld nimmer geheelen al.Het bestaan van eenideaaltypevan demenselijke behoeftenstructuur spreekt ookuit demoderne produktievoor demarkt. Deproduktie wordt gericht opeenanoniemegroepverbruikers, waarvan de wensen met betrekking tot het produkt in meer of mindere
mateuniform wordengeachtenookblijken tezijn.
n.2.3. Uniforme entypische behoeften
Vergelijkt men debehoeftenstructuren van deleden van eengroep op grond
van het economische gedragvan dezepersonen, dan constateert men gelijkenis
zowel alsverschillen. De gelijkenis brengt men tot uitdrukking met de opmerking dat de behoeftenschema's een uniform aspect hebben; er zijn 'uniforme
behoeften'. De verschillen verantwoordt men met de constatering dat de behoeftenschema's eentypischaspect hebben; erzijn ook 'typischebehoeften'. In
hetalgemeenzalmenuitdegroepindividuendeelgroepen kunnenselecteren die
zodanigzijn samengesteld datbepaaldetypisehebehoeften vandegehele groep
uniforme behoeften zijn van de deelgroep. Deze uitsplitsing van groepen kan
voortgaan tot dekleinstedeelgroep,hetindividu, isbereikt.
Men kan zich voorstellen dat tegenover de gedachte van uniformiteit in de
menselijke behoeften de opvatting wordt geplaatst, dat allemensenvan elkaar
verschillen endat op grond hiervan het denken intermen van uniformiteit niet
verantwoord is. Men moet zich echter wel realiseren dat de eerste benadering
nietdeontkenninginhoudt datelkemensuniekis.Ookdientmeningedachten
tehouden dat het niet gaat ombehoeften waarvan men uitsluitend door introspectiekennisneemtenwaarbij menzichkanafvragen ofdeverschillendewaarnemingen welvergelijkbaar zijn enwaarbij het overigens nog devraag isofde
bij verschillende personen gemeten behoeften wel een zelfde dimensie hebben.
Het gaat namelijk om behoeften die zich manifesteren in het economische gedrag van de mens. Met determ 'typische behoeften' verantwoordt men de afwijking vaneenalgemenetendentieinhetconsumptieve gedrag;met 'uniforme
behoeften' doeltmenopgemeenschappelijkekenmerkenvanditgedrag.
Bijdenutsvergelijkingindezinvaneenvergelijking van behoeftenstructuren
dienen zichtweevraagstukken aan. Vastgesteld moet worden hoeelkebehoeftenstructuur gestileerd wordt tot eenvergelijkbaar behoeftenschema envervolgenswelkeverschillenbijeenvergelijking welenwelkenietinteressantzijn. Het
economischeaspectvandemenselijke behoeften wordtbepaalddoor hetbeslag
dat op schaarse middelen wordt gelegd. De economische welvaartsbepalende
factoren laten zich op verschillende wijzen rubriceren. Zo kan men de bevredigingsmiddelenonderbrengenindecategorieënvoeding,kleding,huisvestingen
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vervoer, typisch culturele individuele goederen, collectieve goederen, besparingen, vrije tijd. Men kan ook een indeling maken per voor consumptie geschikt
goeddat een prijs draagt, aangevuld met decollectievegoederen, de besparingen
en de vrije tijd. In dit geval moet men echter nog uitmaken welke verschillen
tussen goederen in geval van produktdifferentiatie significant geacht moeten
worden en welke niet. Men kan economische goederen echter ook, op een wijze
als beschreven in de voorgaande paragraaf, ontbinden in eigenschappen. Op
analoge wijze kan men ook de grootheid collectief produkt ontbinden in verschillende voor de gemeenschap te verrichten taken. In het algemeen ligt echter
een ontbinding van het collectieve produkt in factoren op basis van de omvang
van in geldeenheden luidende overheidsbestedingen, in de te onderscheiden
richtingen, het meest voor de hand.
II.2.4. Nutsaggregatie
Men kan niet staande houden dat het nut van een gemeenschap, het 'collectieve nut' (U), het resultaat is van een aggregatie in de zin van een sommering
van het 'individuele nut' (UO van de leden van degemeenschap. Een collectieve
nutsfunctie van de vorm:
u

U= t

i 0 = 1,2, . . .n)

(11.20)

i=l

voor een gemeenschap van n leden is, in ongeclausuleerde vorm, zonder zin.
Het individuele nut, een uitdrukking van het bevredigingsniveau van het individu, is immers een grootheid die zich niet voor sommering leent. Is men
echter bereid het begrip 'aggregatie' ruimer te verstaan dan 'sommering', dan is
nutsaggregatie wel denkbaar. Hierbij geldt evenwel als voorwaarde dat men
aanvaardt dat een collectieve nutsfunctie als de in de volgende sub-paragraaf te
behandelen functie van Bergson en Samuelson bestaansrecht heeft in de economische wetenschap, ondanks het feit dat een dergelijke functie waardeoordelen
impliceert die buiten het economische gezichtsveld liggen. In de genoemde
formule is het collectieve nut (U) een monotoon toenemende functie van de
individuele behoeftenbevrediging (U,) van elk van de n leden van de beschouwde gemeenschap. Deze collectieve nutsfunctie heeft de vorm:
U = U(U1,U2,...Un)

(11.21)

De term 'aggregatie' slaat dan op het additieve element in deze functie. Dit
element manifesteert zich in de 'totale differentiaal' van (11.21):
1TT

dU =

dU , TT
3U 1TT
dU, +
dU, +

au t

au2

ÔU

1TT

dU.

_,,,
(11.22)

ôun

n

of:

8\]
dU = Y — dU;
i=i dU;
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(11.23)
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De gelijkenis met (11.20) wordt uitgesproken opvallend wanneer men aan
de functie (11.21) het karakter van lineaire homogeniteit toekent. Onder deze
voorwaarde geldt:
n
d\J
U=£—-U,

(11.24)

i=i öUj

Het is niet moeilijk een lineair homogene collectieve nutsfunctie te geven. De
functie (11.21)kan mennamelijk indevolgendespecifiekevorm schrijven:

u =u?'•v? ...Kn
(11.25)
waarin: OL1 + a2 + ...an = 1
In het hier gebruikte aggregatiebegrip kunnen UenUj verschillende dimensies
hebben. Mag het collectieve nut al als een 'som' worden geschreven, het vindt
nimmer zijn grond in deaard van het nut, maar in de omstandigheid dat de
gehanteerdecollectievenutsfunctie zichlaat lineariseren.
Het zwakke punt van het hier beschreven aggregatiebegrip schuilt in de omstandigheiddathet differentiaalquotiënt
ÔU]slechtsbetekenisheeft wanneer UenU( kardinalegrootheden zijn.Toegegeven
moet wordendat menzoukunnen denkenintermen van de'collectievemarginale substitutieverhouding':

eu
R

dUj ~d\J.
ii = - ^ Ï(J7J = ^77 (ienj = l , 2 , . . . n , i # j )
'i

(11.26)

OU

enwelnaar analogie van (11.19).In dat gevalkan meninderdaad volstaan met
een ordinale metingvan U.Voor hetindividuele nutU,respectievelijk Uj blijft
deeisvan kardinalemeetbaarheid echterbestaan.
II.2.5. Aggregatie van nuts/actoren
Wanneer men in de individuele nutsfunctie alleen individuele goederen, dat
zijn individueel teconsumeren goederen, alsvariabelen opneemt en welvaartsbepalende factoren als collectieve goederen, dat zijn collectief te consumeren
goederen,alsmedevrijetijdenmilieufactoren alsparametersbehandelt,kanmen
deaggregatie ook opdezenutsbepalendevariabelen betrekken. Dezevormvan
aggregatie heeft wel het karakter van een sommering zonder meer. Er isgeen
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sprake van dimensieverschillen tussen de te aggregeren grootheden, zijnde de
quanta van de individueel te consumeren goederen.
Wanneer de te beschouwen gemeenschap uit n individuen bestaat, kan de
individuelenutsfunctie luiden:
U ; = U, (x u , x i2 , . . .xim) (i = 1,2 , . . .n)

(11.27)

De variabelen x in deze functie drukken de hoeveelheden van de individueel te
consumeren schaarse goederen uit. Er zijn m consumptiegoederen. Kies voor
het nutsniveau van de n individuen bepaalde waarden, zodat:
Ui = U i l ,
dan ontstaat de indifferentiefunctie :
U,i = Ui (x n , x,2, . . .xim) (i = 1,2, . . .n)

(11.28)

Daar het symbool U u naar een verzameling parameters met gegeven waarden
verwijst, wordt men bij aggregatie van deze indifferentiefuncties niet geconfronteerd met het in de vorige sub-paragraaf genoemde dimensieprobleem.
De variabele x u drukt hier de door het ieindividu te consumeren hoeveelheid
van het goed Xj uit, waarbij j = 1,2 , . . . m. Bij de aggregatie kan men de
volgende notatie gebruiken:
X

x

J= Z u
i= l

en

(11.29)

ur=i uu
i=l

Opdezewijze ontstaat defunctie:
U^U^x^x^.-.xJ

(11.30)

Deze functie zou aangeduid kunnen worden als een 'Paretiaanse collectieve
indifferentiefunctie' en wel omdat de door Pareto geformuleerde voorwaarde
voor collectieve nutsmaximalisatie, dat het verzorgingsniveau van niemand
daalt, er aan ten grondslag ligt. Daar het nutsniveau van geen van de leden van
de gemeenschap stijgt is er geen sprake van een collectieve nutstoename. Deze
Paretiaanse collectieve indifferentiefunctie behelst dus de gedachte dat het bevredigingsniveau van geen van de leden van de gemeenschap verandert.
Dat dezeaggregatievannutsfactoren vrij diepgaande problemen inzichbergt
kan aan de hand van het volgende eenvoudige model worden geïllustreerd. Laat
in een samenleving van twee individuen de indifferentiefunctie van het ene
individu devorm hebben:
<j> (x„ x 2 ) = 0
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en dievan het andere individu:
+(XL x2) = O

(11.32)

Geef de Paretiaanse collectieve indifferentiefunctie voor deze kleine gemeenschap weer met deimpliciete functie:
U p (x1; x2) = 0

(11.33)

Abstraheert men van het bestaan van 'marginal disutilities', dan kan men
zeggendatvoordeindividueleindifferentiefunctie geldtdat bijelkewaardevan
Xi één bepaalde waarde van x2 hoort en omgekeerd. Dit geldt dus ook voor
(11.31)en (11.32).Voor de collectieve indifferentiefunctie (11.33) geldt dit echter niet, althans niet zonder meer. Op grond van deze functie behoort bij een
bepaaldewaardevanxxeenverzamelingvanwaardenvanx2enomgekeerd.Bij
uitbreiding van het aantal individuen en het aantal geconsumeerde goederen,
breidtdeverzamelingvancombinatiesvantotaalgeconsumeerdehoeveelheden,
dieuithetgeformuleerde collectieveoogpunt gelijkwaardigwordengeacht,zich
nogaanzienlijk uit.
Door een drietalveronderstellingen in tevoeren kan deaggregatie van nutsfactoren evenwel aanzienlijk worden vereenvoudigd. Het isin de eerste plaats
de veronderstelling dat de consument de quanta van de nutsfactoren kan beïnvloeden. Op grond van deze veronderstelling blijft de invloed van decollectieve goederen op het existentieniveau, zowel als dievan het leefmilieu, buiten
beschouwing. De volgende veronderstelling luidt, dat er in de gemeenschap
geenprijsdiscriminatie is.Aangenomen wordt dus,dat elkeconsument metdezelfdeprijsstructuur wordtgeconfronteerd. Dederde veronderstellingis datelk
lidvandesamenlevingsteedsineenindividueelnutsoptimumverkeert.Zoalsin
hoofdstuk IV wordt gereleveerd geldt in een dergelijk optimum de met(IV.7)
geformuleerde gelijkheid, die uitdrukt dat de subjectief bepaalde marginale
substitutieverhouding gelijk isaan deprijsverhouding vandiegoederen.Onder
dezevoorwaarden geldt dat bij een bepaaldecombinatie van quanta vannutsfactoren van een individu een uniek bepaalde combinatie van een willekeurig
ander individu hoort. Men kan dan ook bij elke substitutieverhouding de individueelteconsumeren quanta bepalen. Legtmen dezeveronderstellingen ten
grondslagaandeaggregatieinbovenstaand eenvoudigmodel,danisdewaarde
vanx2weluniekgedetermineerdbijeenbepaaldewaardevanxxen omgekeerd.
Volledigheidshalve worde opgemerkt dat deindividuele combinaties van x t en
x2 ook gedetermineerd zijn bij prijsdiscriminatie, maar dat het aggregatieprobleem dan in het algemeen gecompliceerder is. Ook geldt dan vergelijking
(11.34)uitdevolgendealineaniet.
Losvanhetfeitdatdeplaatsvandepuntenvandelaatstgenoemdecollectieve
indifferentiecurve in de 'collectieve nutsruimte' met de sommering van de individuele nutsfactoren bepaald is, kan men aangeven welke vorm deze curve
heeft. De gedaante van een indifferentiecurve wordt namelijk bepaald door de
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bij de verschillende substitutieverhoudingen behorende 'kromming'. De in dit
verband voor de hand liggende maatstaf voor deze kromming is het differentiaalquotiënt:
d2xr

dx~f
Dit differentiaalquotiënt van de tweede orde, van toepassing gebracht op deze
collectieve indifferentiefunctie, is het gemiddelde van die van de twee individuele functies, gemeten bij een zelfde marginale substitutieverhouding. Voor
een model met m goederen en n personen is dit differentiaalquotiënt voorde
collectieve indifferentiefunctie een aldus bepaald gemiddelde:
d 2 * lr
d x r _ dx2s
2

dxs

d 2 x 2r
ô2xnr
dxj
' ' ' dx2s
nn

(11.34)

bij elke relevante waarde van:
dx r _ dxir (r en s = 1,2 , . . .m)
dx~8 ~ 5x7 (i = 1,2 , . . .n)
De hierboven behandelde vereenvoudiging van de aggregatie houdt in dat
men niet meer louter behoeften aggregeert maar een stuk sociaal-economische
werkelijkheid, te weten het bestaan van een markt en het totstandkomen van
het individuele nutsoptimum, in het aggregaat verdisconteert. Voorts is er de
moeilijkheid dat men bij de aggregatie verschillende prijsverhoudingen van
consumptiegoederen onder ogen ziet, terwijl de inkomensverdeling ongewijzigd
blijft. Voor zover dit een onaanvaardbare figuur is moet als extra hypothese
worden aangenomen, dat bij een verandering van de prijsstructuur de gegeven
inkomensverdeling dank zij inkomensoverdrachten in stand blijft.
Naast de hierboven behandelde Paretiaanse functie, kan men zich ook een
collectieve indifferentiefunctie voorstellen waarbij een verhoging van het verzorgingsniveau van het ene individu vatbaar is voor compensatie door een verlaging van dat van een ander individu. Dit ishet geval bij de indifferentiefunctie
die zich laat afleiden van de nutsfunctie van Bergson, die ook door Samuelson
wordt gegeven. Deze indifferentiefunctie verkrijgt men door het collectieve nut
in (11.21), onder de veronderstelling datinterpersonele nutscompensatiemogelijk is, een bepaalde waarde U = Uj te geven. Deze collectieve indifferentiefunctie heeft dusdevorm:
Ui = U (U l 5 U 2 , . . . U J

(11.35)

Substitutie van (11.27) in deze formule en aggregatie van nutsfactoren conform
(11.29)voert tot dealternatieve presentatie van (11.35):
Ui = U B ( X l , x 2 , . . . x J
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Deze functie zou men een 'Bergsonse collectieve indifferentiefunctie' kunnen
noemen. Een merkwaardige eigenschap van deze functie is,dat in het functieteken UB wordt verantwoord dat bij een wijziging van de inkomensverdeling
het beslag op schaarse middelen, dat het collectieve nutsniveau L^ vergt, verandert.
Het verschil tussen de twee collectieve indifTerentiebegrippen kan men ook
aldus onder woorden brengen. Ga uit van een samenleving waarin opverschillendewijzen kan worden voorzienindebehoeften vandenleden aanmgoederen. Welke combinaties van individuele verzorgingssituaties zijnuiteen collectiefoogpunt gelijkwaardig teachten?Dezevraagwordttwee maal beantwoord
en wel op basis van elk van de twee genoemde criteria voor collectieve nutsmaximalisatie. Ken het collectieve verzorgingsniveau eenvoudigheidshalve de
waarde 1 toe.DeParetiaansecollectieveindifferentiefunctie heeft dandevorm:
Uf(Xl,x2,...xm) = l

(11.37)

DeBergsonsecollectieveindifferentiefunctie luidt dan:
U B ( X l ,x 2 ,...x m ) = l

(11.38)

Elk van detweeimpliciete functies beschrijft een verzameling van combinaties
vanindividueleverzorgingssituaties dieuiteencollectief oogpunt gelijkwaardig
worden geacht. De waarden voor x u dievoldoen aan (11.37),voldoen ookaan
(11.38).Omgekeerd bestaat er geen zekerheid dat de waarden voor xi} die aan
laatstgenoemde functie voldoen, ook voldoen aan de Paretiaanse functie. Het
verschil ligt in de omstandigheid dat interpersonele nutscompensatie in(11.37)
nietenin(11.38)welmogelijkwordtgeacht.
Hetisnietzonder betekenis dat het symbool Uin deParetiaanse functie wel
enindeBergsonsecollectieveindifferentiefunctie nietvoorzienisvaneen suffix.
In de Paretiaanse gedachtengang bepaalt elke inkomensverdeling een typische
collectieve indifferentiefunctie. Het suffix verwijst naar eenbepaaldeinkomensverdeling. In de Bergsonse functie is de inkomensverdeling echter een factor
die mede het collectieve nut bepaalt. Het functiesymbool UB verantwoordt de
invloedvandeinkomensverdelingophetcollectievenut.
II.2.6. Het optimum van Pareto
Decollectieveindifferentiefunctie beschrijft deverschillendecombinatiesvan
waarden van x u die uit een consumptief oogpunt gelijkwaardig zijn. Uit een
kostenoogpunt zijn zij dit in het algemeen niet. Elkecombinatie brengt namelijkzijneigenkosten mee.Wenstmenuittegaanvaneenbepaald kostenbedrag
(Vt)voordemaatschappelijke produktie,danhanteremendefunctie:
V1=V(x1,x2,...xm)

(11.39)

Deze impliciete functie kan men aanduiden als de 'sociale produktiemogelijkhedenfunctie'. De functie beschrijft de verschillende combinaties van waarden
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vanXijdiedank zijeenbepaaldeopoffering, datistegenbepaalde kosten, kunnen worden vervaardigd. Wanneer er van deverschillende door de collectieve
indifferentiecurve beschrevencombinatieseréénisdietegenlagerekostengerealiseerdkan worden danenigeanderecombinatie,dan geeft dezecombinatieeen
'collectief nutsoptimum' aan.
Een bekend collectief nutsoptimum is het optimum van Pareto, waarvan
sprakeiswanneer hetniet mogelijk iseenzodanigeveranderingaan tebrengen
in de samenstelling van het produktiepakket en in deverdeling van het geproduceerde,dathetnutvantenminsteéénlidvandegemeenschaptoeneemtzonder
afbreuk te doen aan het verzorgingsniveau van enig ander lid. In figuur II.4
wordendefuncties (11.30)en(11.39)grafisch weergegevenvoorhetgevalm = 2.
Aandecollectieveindifferentiefunctie (11.30)wordendedrieeerderindezesubparagraaf vermeldevereenvoudigende aggregatie-hypothesen ten grondslaggelegd. Degeschetsteconvexevormvan deU^-curvevindt zijn oorspronginde
convexevormvandeindividueleindifferentiecurven, welkevorm bij aggregatie
behoudenblijft. Metbetrekking totdesocialeproduktiemogelijkhedenfunctie is
het niet irreëel te veronderstellen dat parallellisatie van de produktie van de
goederenXxenX2voordelenbiedtboveneenspecialisatie]op[éénvandezegoederen. Dit is tot uitdrukking gebracht in een concave vorm, gezien van uit de
oorsprong,vandeVj-curve.

FIG. II.4

Punt P in grafiek A geeft het beschreven optimum van Pareto aan. Punt P in
grafiek B geeft daarentegen een situatie aan waarin door verandering van de
samenstelling endeverdelingvan deproduktie een hoger collectief nutsniveau
kanwordenbereikt.
II.2.7. Collectieve nutstoename
InfiguurII.4.Bgeeft hetpunt Peensituatieaandievoorverbetering vatbaar
is. Eenuniek optimum vanParetolaat zichechter, uitgaande vandezesituatie,
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nietaangeven.Erzijnnamelijkoneindigveelvandezeoptima,diealleeengroter
collectief nut representeren dan de door P aangegeven situatie. Ter bereiking
van de te onderscheiden optima van Pareto delen de individuen namelijk in
verschillende matein de welvaartstoename. Dit kan op devolgende wijze grafischworden uitgebeeld. Aan de in figuur II.5 geschetste sociale produktiemogelijkhedencurve raken een oneindig aantal collectieve indifferentiecurven
dieelkeencollectief nutsniveau representeren dat hoger isdan het niveau U / ,
waartoe dedoor P aangegeven situatie behoort. Elk van dezecurven heeft betrekking op een andere inkomensverdeling. Eenvoudigheidshalve is hier verondersteld dat de vorm van de sociale produktiemogelijkhedenfunctie, of
'isotime',nietbeïnvloed wordtdoorveranderingvandeinkomensverdeling.

x

'

Fio. II.5

Eén van dezecollectieveindifferentiecurven is U2P, diede sociale produktiemogelijkhedencurve Vj in het punt P2 raakt. De betreffende collectieve indifferentiefunctie heeft devorm:
U p = U P ( X l ,x 2 )

(11.40)

waarbij geldt:
U p = t U i2

(11.41)

i= l

en:

U i2 > U n (i = 1,2,...n)

(11.42)

Het suffix 2in U2Pverwijst naar eenbepaaldeinkomensverdeling. Voorandere
relevante punten, bijvoorbeeld P 3 en P 4 , zijn andere inkomensverdelingen opportuun, waarvoor overigens analoge redeneringen gelden.
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Deuitdrukking 'optimum vanPareto' kan aanleiding geventot misverstand.
Inonzebeschouwingkarakteriseert dezetermelkesociaal-economische situatie
waarin, binnen deactueleeconomische orde,het niveau van deverzorgingmet
economische goederen van niemand kan stijgen zonder dat het verzorgingsniveauvaniemanddaalt.Mengebruiktdetermechterookwelalssynoniemvan
'liberaal optimum', het optimum dat tot stand komt in een volledig liberaal
model, met welktype model Pareto werkt. Er bestaat welverband tussen deze
tweeinterpretaties. Pareto zelf stelt dat dedoor hem geformuleerde optimumvoorwaarde van toepassing is op het door hem bestudeerde liberale optimum.
In dit liberale model is deinkomensverdeling echter gedetermineerd. Door de
term 'optimum van Pareto' lostemaken van hetliberale model,verruimt men
deanalytische mogelijkheden van het begrip aanzienlijk. Men kan dan het begrip ook gebruiken in een analyse die toegespitst is op een model waarin de
inkomensverdeling vatbaar is voor beïnvloeding door de overheid. Een dergelijkmodelstaatonshiervoorogen.Volledigheidshalve wordeopgemerktdatde
term liberaal model hier eendenkschema aanduidt waarin niet slechts deoverheidzichonthoudtvanbeïnvloedingvanheteconomischgebeuren,maar waarbij ook sprake is van volledige mededinging op alle markten. Een dergelijk
modelzoumenookeen'atomistischliberaalmodel'kunnennoemen,ter onderscheiding van een model waarin enerzijds sprake isvan volledige economische
vrijheid enanderzijds vanmonopolistischeinvloeden opde prijsvorming.
Gaat menuitvaneencollectievenutsfunctie vanhettypeBergson-Samuelson
dan is, gegeven de sociale produktiemogelijkhedenfunctie, het optimum in
tegenstelling tot de Paretiaanse situatie steeds bepaald. Evenals de collectieve
indifferentiefunctie (11.35)kanwordenweergegevenindevormvan(11.36),kan
decollectievenutsfunctie:
U = U(U1,U2,...Un)

(11.21)

geschrevenworden als:
U = UB(Xl,x2,...xm)

(11.43)

Maximaliseert men(11.43)onder derandvoorwaarde vandesocialeproduktiemogelijkhedenfunctie (11.39), dan zal er bij elke waarde die men aan de parameter Vtoekent sprake zijn van een uniek optimum. Het bepaald zijn van de
optima hangt samen met de eigenschap van de gehanteerde collectieve nutsfunctie, dat verhogingen en verlagingen van individuele verzorgingsniveaus
tegen elkaar worden afgewogen. Deinkomensverdeling is een factor diemede
het niveau van het collectieve nut bepaalt en wordt, zoals ook reeds werd opgemerkt in verband met de Bergsonse collectieve indifferentiefunctie, verantwoord in hetsymboolUB.In ditverband moet nogworden opgemerkt dat,wil
mendehieraan deordegesteldecollectievenutsanalyse overzichtelijk houden,
menzichmoetbaseren opdedrievereenvoudigende aggregatie-hypothesen.
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De genoemde optima worden in figuur II.6 afgebeeld, gegeven drie sociale
produktiemogelijkhedenfuncties V 1; V 2 en V3. De sociale produktiemogelijkhedencurven raken achtereenvolgens aan deBergsonsecollectieve indifferentiecurven U,, U2 en U 3 . De hier gegeven grafische weergave van de betreflende
collectieve indifferentiecurven is echter uiterst gebrekkig. De invloed van een
verandering van de inkomensverdeling laat zich bij deze presentatie namelijk
bezwaarlijk uitbeelden. De curven U l5 U 2 en U 3 geven de gelijkwaardig te
achten quanta van X t enX2 weer, bij deachtereenvolgens inP^ P2 en P 3 geldende inkomensverdelingen. De mogelijkheden worden groter wanneer men,
als in vergelijking (111.45)van het volgende hoofdstuk, de inkomensverdeling
alseenvariabeleindefunctie opneemt.
Het tegen elkaar afwegen van individuele nutsniveaus is gebonden aan een
kardinalemeetbaarheid vanhetindividuelenut.DeParetiaansebenaderingvan
de toename van het collectieve nut vergt daarentegen geen kardinale meetbaarheid van het individuele nut. De vraag ligt voor dehand,welke mogelijkheden er overigens zijn om, uitgaande van een ordinaal individueel nutsconcept, aan te geven dat er van collectieve nutstoename sprake is.Wanneer alle
variabelen van decollectievenutsfunctie:
U = U(U1,U2,...Un)

(11.21)

ordinaalmeetbaarzijn, isersprakevaneenn-dimensionaleordinalecollectieve
nutsruimte met ordinale meting langs deassen, met andere woorden: van een
ordinale collectieve nutsruimte met ordinale nutsfactoren. Deze nutsruimte is
voorhetgevaln = 2afgebeeld infiguurH.7.Deordinalemeetbaarheid vanhet
individuele nut brengt mee dat de collectieve marginale substitutieverhouding
R u (11.26)geen betekenis heeft. Wel betekenis hebben deplaatsen van de verschillende punten in de nutsruimte ten opzichte van elkaar, gegeven de 'in68
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FIG. II.7

differentiestructuur'. In de opvatting van Bergson vertegenwoordigt elk punt
dat op een indifferentiecurve ligt die een hoger collectief nutsniveau vertegenwoordigt dan U l 5 een hoger collectief nutsniveau dan aangegeven wordt door
punt P. Trekt men door het punt P twee lijnen evenwijdig aan de assen, dan is
het beschouwde nutsniveau ook in de opvatting van Pareto hoger, wanneer het
tot een hogere collectieve indifferentiecurve behorende punt op of tussen deze
lijnen ligt.
Deze vorm van meting van collectief nut ligt voor de hand wanneer men beschikt over indices van de nutsniveaus van de verschillende sociale groepen en
de gemeenschap een oordeel heeft over de waarde, over de mate van gewenstheid, van de verschillende combinaties van deze indices. De betrekkelijkheid
van de waarde van de met figuur II.7 geïllustreerde variant van de collectieve
nutsruimte - zijnde een nutsruimte met ordinale meting langs de assen in plaats
van de usantiële kardinale meting - treedt aan het licht wanneer men zich realiseert dat, wanneer de waardering van bepaalde combinaties van indices tot
stand komt doordat men 'nutsintervallen' van individuen dieverschillende groepen representeren tegen elkaar afweegt, de individuele nutsindices toch een
kardinaal karakter moet worden toegekend.

II.3. MARKANTE NUTSOPVATTINGEN

II.3.1. Marshall
In deze paragraaf wordt, met behulp van het boven beschreven begrippenapparaat, een beknopte beschrijving gegeven van de opvattingen van invloedrijke schrijvers over ons onderwerp. Zowel aan het individuele als aan het
collectieve aspect van het complex van gedachten over welvaart en nut van deze
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auteurszalaandacht wordenbesteed.Dewetenschapslieden zullentelkensworden gegroepeerd om een prominente auteur met verwante opvattingen. Begonnen wordt met een beschouwing van de opvattingen van Alfred Mashall,
zijn geestverwant IrvingFisher enzijn volgelingArthurPigou.Tenslottewordt
eenpassage gewijd aan dedenkbeelden van deeconomist Jacob Viner die,uitgaandevandezevormvanNeoklassiekdenken,eennieuwperspectief biedt.
De centrale gedachte in de nutsopvatting van MARSHALL (1922) is, dat het
nutdateenindividu aaneengoed ontleentzijn uitdrukking vindtindeprijsdie
hij bereid isvoor dat goedtebetalen.In Marshall's nutsconcept domineert het
grensnutsbegrip. Over dit grensnut zegt hij:'The marginal utility of a thing to
anyone diminishes withevery increase in theamount ofit healready has'. Het
grensnut (u)laat zichdus schrijven alseen afnemende functie van degeconsumeerdehoeveelheid(x):
u = 4> (x)

(11.44)

Daar volgens deze auteur het grensnut overeenkomt met de prijs (p) die het
individubereidistebetalen,identificeert hijdemarginalenutsfunctie (11.44)met
de individuele vraagfunctie:
P = <Mx)

(11.45)

Marshall abstraheert hierbij van het feit dat een prijsverandering van eengoed
de bestedingsmogelijkheid van het individu beïnvloedt; hij brengt geen 'inkomenseffect' in het beeld.
In degedachtengangvan Marshall ishet nut(U)devolgendefunctie vande
geconsumeerdehoeveelheid(x):
U = \<t> (x)dx

(11.46)

Voorhetgevalx= xxheeft hetnut(U)devolgendewaarde (Ui):

-J:

' <t> (x) d x

(11.47)

o

InfiguurII.8 wordt hetnut Uj, voorhetgevalu = ux enp = pu weergegeven
methetoppervlakABCD.Hetoppervlak ECDisdeweergavevanwatMarshall
het 'consumer's surplus' noemt, welk begrip overeenkomst vertoont met de
'utilité relative' van Dupuit. Marshall ontwerpt dus een kardinaal individueel
nutsbegrip,waarbij hetnutmeetbaarwordtgeachtmeteenverhoudingsschaal.
Deschrijver introduceert ook het begrip'marginal utility ofmoney', waarbij
hij hetoogheeft ophetnutdat delaatstverdiendegeldeenheid bijbesteding afwerpt. Marshall steltdat dezegrootheid daaltbijeentoenamevanhetinkomen.
Bij kleine inkomensveranderingen kan menvolgens Marshall het grensnut van
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inkomen als constant veronderstellen. De identificering van marginale nutsfunctie met individuele vraagfunctie houdt deze veronderstelling overigens
reeds in.
Het nutsbegrip van Marshall is waardevrij. Dit is ook het geval met dat van
FISHER (1918), in welk begrip de grensnutsgedachte eveneens centraal staat.
Laatstgenoemde auteur wil,evenalsPareto, in de aanduiding van het begrip tot
uitdrukking brengen dat het geen ethisch facet heeft. Het woord 'utility' zou
kunnen leiden tot verwarring met de Utilitaristische filosofie die in feite inderdaad eenethische theorie is.Fisher stelt voor determ 'wantability' te gebruiken.
Zelf gebruikt hij vaak het woord 'desirability'. Pigou gebruikt de uitdrukking
'desiredness', welke eveneens een waardevrije betekenis heeft.
Marshall betrekt het individuele nut soms opeenbepaald goeden soms op het
volledige consumptiepakket van het individu. Fisher definieert zijn 'marginal
desirability' in termen van een quantum van 'any group of goods', dus ten opzichte van een goederenpakket. In een artikel in The Economic Journal beschrijft PIGOU (1903)deindividuele welvaart met de functie:
U = F {x, y, z, w, K(ab)}

(11.48)

Deze functie brengt tot uitdrukking dat de individuele welvaart bepaald wordt
door dehoeveelheden schaarse middelenwaarover deconsument beschikt, weergegeven met de symbolen x, y, z en w. Met de functie K in deze formule wordt
aangegeven hoe de intensiteit van de behoeftenbevrediging mede bepaald wordt
door de hoeveelheden van de verschillende goederen die door anderen worden
geconsumeerd, verantwoord met het symbool a, en door de 'sociale afstand' tusMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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sendezeconsumenten enhet beschouwdeindividu, weergegeven door hetsymbool b. Door denutsfunctie op deze manier weer te geven, geeft Pigoueenbeschrijving van het socialeverschijnsel datjaren later door DUESENBERRY(1952)
wordt aangeduid als het 'demonstratie-effect' op de bestedingen bij een confrontatie meteenhoger consumptieniveau.
Marshall neemt stilzwijgend aan datinterpersonelenutsvergelijkingmogelijk
is. PIGOU(1932)brengt inzijn 'Economies ofwelfare' dit onderwerp echter ter
sprake.Volgensdezeauteur ishetnutvanverschillendeindividuenzodanigvergelijkbaar, dat er voldoende grond is om Marshall's stelling van het dalende
individuele grensnut sociale betekenis toe te kennen. Hij zegt over dit onderwerp onder meer:'It istrue that at any given moment the tastes and temperament of persons who have long been poor are more or less adjusted to their
environment,andthatasuddenandsharpriseofincomeislikelytobefollowed
by a good deal of foolish expenditure which involves little or no addition to
economic welfare. If, however, the higher incomeismaintained for any length
oftime,thisphasewillpass;whereas,iftheincreaseisgradual or,stillbetter,if
it comes about in such a way as not to be directly perceived - though a fall in
prices,for example- theperiod offoolishness need not occur at all'.
Wanneer men speurt naar Marshall's collectieve welvaartsopvatting krijgt
men de indruk dat er op dit punt weinig verschil van inzicht istussen hem en
zijn Klassieke voorgangers. Evenals bij delaatstgenoemden vindt bij Marshall
dewelvaartvandegemeenschapzijn uitdrukkingindeomvangvande'wealth',
in dehoeveelheid schaarsemiddelen waarover degemeenschapbeschikt. Bijde
aanduiding van een collectief welvaartsbegrip beperkten deKlassiekenzichtot
eenliberale economische orde.In deze ordezou zicheen 'natuurlijk' optimum
realiseren.Welheeft Marshall's visiemeerdiepgangdan dievanzijn Klassieke
voorgangers. Zijn stelling dat het grensnut van inkomen daalt bij inkomenstoenameimpliceert datbijeen gelijkmatiger wordenvandeinkomensverdeling
dewelvaart van de gemeenschap toeneemt. In de gedachtengangvan Marshall
ligt hierechter geenrealistisch probleem. Deinkomensverdeling isbijhemvolledighetresultaatvanhetproduktieproces.BijMarshallisdeinkomensverdeling
geengrootheid diezichvoorbeïnvloedingleent.
In Pigou's 'Economics of welfare' treedt het begrip 'national dividend', of
welnationaalinkomen,indeplaatsvanhetKlassiekebegrip'wealth'. Hiernaast
plaatst deauteur hetbegrip'economiewelfare'. Metdevolgendewoorden geeft
Pigou hetverband tussendezetweebegrippen aan: 'Just aseconomiewelfareis
that part oftotal welfare which can bebrought directly or indirectly into relation withamoneymeasure,sothenationaldividendisthat part ofthe objective
income of the community, including, of course, income derived from abroad,
whichcan bemeasured inmoney.Thetwoconcepts,economicwelfare and the
national dividend, arethusco-ordinate,insuchwisethat anydescription ofthe
content ofoneofthemimpliesacorrespondingdescription ofthecontent ofthe
other'. In navolgingvan Marshall baseert Pigou detoenamevan decollectieve
welvaartbijeengelijkmatiger worden van deinkomensverdeling opwathij 'the
oldlawofdiminishingutility'noemt.Hijvoegthieraantoedathetverliesaanbe72
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vrediging van de beter gesitueerde sociale groep die een offer heeft te brengen,
niet bijzonder groot isomdat debevrediging diedezebeter gesitueerden aan hun
inkomen ontlenen niet zozeer verband houdt met het niveau van hun inkomen,
dan wel met de omstandigheid dat men meer heeft dan anderen, welke omstandigheid normaliter blijft bestaan.
De Amerikaanse econoom VINER (1925) maakt bezwaar tegen de voorstelling
van Marshall en Pigou als zouden nationaal inkomen en collectieve welvaart
analoge begrippen zijn. Hij zegt hierover: 'In several notable instances economists who have formally accepted the utility analysis but were not well disposed
toward a calculus in subjective terms have found irksome its questioning of the
validity of objective measurement of welfare, and by minimising, on one pretext
or another, the degree of conflict between analysis in utility terms and analysis
in objective terms, or by selecting for consideration only those problems in
which the conflict is least sharp, or perhaps least apparent, have succeeded in
reverting to measurement of welfare in terms of price, while retaining the
language and the superficial appearance of subjective measurement'. In het betreffende artikel in The Journal of Political Economy noemt Viner acht punten
waarop het nationale inkomen tekort schiet alsmaatstaf van 'welfare'.
Viner maakt elders in het genoemde artikel een opmerking over het subjectieve welvaartsbegrip die men kan zien als een verrijking van de denkwereld
van Marshall en Pigou. Hij zegt: 'we all do repeatedly measure desires and
satisfactions as such, our own and those of other persons, and that much of our
family relations, our contacts with our friends and neighbors, and the relations
of government with its citizens are actually guided, whether well or ill, by such
calculations'. Met deze gedachte biedt Viner uitzicht op een nieuwe vorm van
welvaartstheoretisch denken, waarbij het niet slechts gaat om de mate waarin
het individu zelf verschillende existentie-situaties waardeert, maar ook om de
waarde die andere leden van de gemeenschap aan deze situaties toekennen. Bij
de behandeling van het collectieve nut in hoofdstuk III trachten ook wij deze
gedachte een functie te geven in de theorie.
II.3.2. Pareto
Reeds werd opgemerkt dat Pareto de term 'utilité' weinig geschikt achtte om
het typisch economische aspect van de behoeftenbevrediging aan te duiden. In
zijn bekende boek 'Manuel d'économie politique' zegt hij hierover: 'Le mot
utilité est amené à signifier en économie politique tout autre chose que ce qu'il
peut signifier dans le langage courant. C'est ainsi que la morphine n'est pas
utile, au sens ordinaire du mot, puisqu'elle est nuisible au morphinomane; elle
luiestau contraire utileéconomiquement, puisque'elle satisfait undesesbesoins,
alors même qu'il est malsain'. Pareto stelt voor de economische behoeftenbevrediging aan te duiden met het woord 'ophélimité'. In de onderstaande
definiëring drukt hij het begrip uit in termen van een intervalschaal. Hij zegt:
'L'ophélimité, pour un individu, d'une certaine quantité d'une chose,ajoutée à
une autre quantité déterminée (qui peut être égale à zéro) de cette chose déjà
possédée par lui, est le plaisir que lui procure cette quantité'. Beschouwt men
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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een oneindig kleine toename van de geconsumeerde hoeveelheid van het beschouwde goed, dan is er sprake van een grensnutsbegrip, dat Pareto aanduidt
als 'ophélimité élémentaire'.
In bovenstaande omschrijving betrekt Pareto het individuele nut op één
enkel goed. Hij erkent echter dat het nut van een bepaalde hoeveelheid van een
goed mede bepaald wordt door de hoeveelheden van andere consumptiegoederen waarover hij beschikt. Dit komt ook tot uitdrukking in de volgende
meer algemene definiëring van het marginale nutsbegrip. Hierbij hanteert hij
het begrip nutsindex (ƒ): 'La quantité I peut, en tous les cas servir d'indice du
plaisir, nous la nommerons indice d'ophélimité. Lorsque cette quantité peut
servir à mesurer leplaisir elleestVophélimité. Siellecorrespond àlaconsommation d'une quantité finie des biens, on la nommera Vophléimité totale. Ses
dérivées partielles 7X,Iy, . . . par rapport aux variables x, y , . . . seront nommées
les ophélimités élémentaires des biens X, Y, . . .'. Bij de uitwerking van zijn
economische evenwichtstheorie behandelt Pareto de nutsindex echter niet als
een variabele, maar alseen parameter. Hij geeft weliswaar de functie:
/ = ? (x, y)

(11.49)

doch dit is een impliciete functie, waarvan de partiële differentiaalquotiënten
naar x en y, <pxen <py, zich niet lenen voor de aanduiding 'ophélimité élémentaire'. Pareto baseert zijn algemeen economisch evenwicht dan ook niet op de
door hem geformuleerde nutsfunctie. Hij kiest zijn uitgangspunt bij de indifferentiecurve. Hij zegt in dit verband:'Cette expression est due au professeur
F. Y. Edgeworth. Il supposait l'existence de Yutilité (ophélimité) et il en déduisait les courbes d'indifférence; je considère au contraire comme une donnée de
fait les courbes d'indifférence, etj'en déduis tout cequi m'est nécessaire pour la
théorie de l'équilibre, sans avoir recours à l'ophélimité'.
Pareto gaat uit van de indifferentiefunctie :
9 (x, y, z,. . .) = 0

(11.50)

Hij maakt gebruik van de voor deze impliciete functie geldende gelijkheden:
(11.51)
dy

?x'

oz

cp x

Mag men de partiële differentiaalquotiënten <p„<py,<p„. . . , in tegenstelling tot
ƒ„ ly, Iz,. .., dan al niet aanduiden als 'ophélimité élémentaire', als grensnut,
de verhoudingen van differentiaalquotiënten :
9y

<Px
5

<Py

<Pz

<Pz

kan men wel interpreteren als grensnutsverhoudingen. Dit is het geval omdat
geldt:
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*L = IL,
<Px

h
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I

^ =
<?x

A...

(11.52)

h

De gelijkheden (11.51) uit de evenwichtstheorie van Pareto komen dus overeen
met de eerder in dit hoofdstuk genoemde marginale substitutieverhoudingen.
Pareto's collectieve nutsoptimum kwam in de vorige paragraaf reeds ter
sprake. Bij de beschouwing van het naar hem genoemde optimum gaat de
auteur uitvaneenruilmodel voor tweepersonen. Hij steunt hierbij opde theorie
van Jevons, zoals deze op dit punt door Edgeworth is uitgewerkt. Pareto geeft
de relatieve optima grafisch weer. Aan deze afbeelding pleegt men echter de
naam van Edgeworth te verbinden. Men kan tot debetreffende 'Rechthoek van
Edgeworth' komen door de indifferentiekaart van het ene individu in het eerste
en die van het andere individu in het derde kwadrant te tekenen. Vervolgens
verschuift men de oorsprong van de indifferentiekaart van laatstgenoemd individu zodanig in het eerste kwadrant, dat de snijpunten van de assen de door
ruil te verdelen hoeveelheden van twee goederen aangeven. Deze analyse voert
tot een reeks optima, weergegeven door de meetkundige plaats van raakpunten.
Elk optimum is 'relatief';men kan de positie van het ene individu niet verbeteren zonder dievan het andereindividu te schaden. Pareto verbreedt dit beeld tot
een model met een willekeurig aantal goederen en een groot aantal personen.
Het relatieve karakter van het nutsoptimum blijft echter behouden.
In de vorige paragraaf werd er op gewezen dat in het model van Pareto de
inkomensverdeling uniek gedetermineerd is en dat in zijn gedachtengang het
liberale en het Paretiaanse optimum samenvallen. BAUMÖL(1950)realiseert zich
echter dat het collectieve welvaartsoptimum onbepaald is wanneer men 1. de
mogelijkheid van een structurele wijziging van de produktie erkent, bijvoorbeeld een verandering van de invoerrechten, 2. rekening houdt met de mogelijkheid van inkomensoverdrachten, en 3. de mogelijkheid van meting van individuele nutsverschillen afwijst. Volgens deze auteur zou de realisatie van dit
optimum moeten berusten op 'some sort ofcollectivedecision bythe group'.
Hoewel Baumol zegt het sociale optimum niet te kunnen aangeven, geeft hij
toch een criterium voor wat uit het oogpunt van de gemeenschap als een verbetering kan gelden, op welk criterium men althans voor een deel de beslissingen kan baseren die ter bereiking van het collectieve welvaartsoptimum genomen moeten worden. Hij maakt hierbij gebruik van het concept 'utility possibility function' dat door SAMUELSON (1947) in de economische theorie is geïntroduceerd. Deze functie beschrijft alle combinaties van nutsindices van de
verschillende leden van de samenleving die bij een bepaalde economische constellatie gerealiseerd kunnen worden. Bij de meting van het individuele nut kan
men hier volstaan met een ordinale schaal. Baumöl voert twee economische
constellaties ten tonele, elk met een eigen 'utility possibility curve', als geschetst
in figuur II.9. Het gaat om twee personen met nutsindices U en U'. Voorts is
er sprake van de twee 'utility possibility curves' A A' en BB'. Wanneer de
feitelijke situatie wordt gekarakteriseerd door een punt binnen de veelhoek
O A' D B, bijvoorbeeld door punt R, en men door dit punt twee lijnen evenMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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wijdig aandeassen trekt, diedesnijpunten Cen E opleveren, danzoumen al
dwaas zijn, zo merkt deauteur op,wanneer menniet zodanige veranderingen
in de sociaal-economische sfeer zou aanbrengen, dat er een situatie ontstaat
die gekarakteriseerd wordt door een punt opdegeknikte curve CD E.Pareto's
voorwaarde datdepositie van niemand wordt geschaad vindt meninhet aldus
geformuleerde criterium van Baumöl terugenvormt erzelfs degrondslag van.
II.3.3. Hicks
In deze sub-paragraaf zullen de opvattingen vanSirJohn Hicks inhetcentrum van debelangstelling staan. Indeeerste plaats zalaan zijn analyse vanhet
gedragvandeindividueleconsument aandachtwordenbesteed.Hierbij komt ook
de visie van Sir Roy Allen binnen de gezichtskring. HICKS en ALLEN (1934) in-

tegreerden hunopvattingen over ditonderwerp ineengemeenschappelijk artikel 'Areconsideration ofthe theory ofvalue', waarin Hicks hettypisch economische aspect vanhetvraagstuk voor zijn rekening namen Allen het typisch
wiskundige. Dit accentverschil is ookkenmerkend voor het overige werkvan
deze auteurs. Hicks isechter evenmin eenvreemdeling inhetJeruzalem van de
differentiaalrekening alsAllen indatvandenutstheorie. Hetvalt danookniet
te verwonderen daternaast veel overeenstemming ookwel van verschil inopvatting sprake is. Indezesub-paragraaf besprekenwij, tenslotte,Hicks' moderne
variant van hetKlassieke collectieve welvaartsconcept.
Alvorens een beschouwing tewijden aandenutstheoretische inzichten vande
genoemde auteurs, zaldeaandacht worden gericht opdeaanmerkehjk oudere
nutstheorie van SLUTSKY (1915).Deze theorie vertoont namelijk gelijkenis met
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die van Hicks en Allen. Toen men zich realiseerde welke waarde aan Slutsky's
bijdrage moet worden toegekend, hadden de nutstheoretische denkbeelden van
de eerstgenoemde schrijvers zich reeds gevormd, zodat deze opvattingen als
oorspronkelijk moeten worden gekwalificeerd. Het betreffende in de Italiaanse
taal gestelde artikel van Eugen Slutsky bestudeerden wij in een vertaling van
Olga Ragusa, getiteld 'On the theory of the budget of the consumer'. De overeenkomst tussen de verhandeling van Slutsky en het artikel van Hicks en
Allen is, dat de aandacht gericht is op het gedrag van de consument, dat men
van een ordinaal nutsbegrip uitgaat en dat men langs Paretiaanse lijnen denkt.
Het meest opvallend is evenwel de analoge analyse van het 'inkomenseffect' en
het 'totale prijseffect' van een prijsverandering op deconsumptieve bestedingen.
Dit onderwerp komt in hettweededeelvan deze studie aan de orde.
Echter, terwijl Hicks en Allen hun theorie niet baseren op een algemene veronderstelling van het bestaan van een nutsfunctie, doet Slutsky dit wel. Men
stelt zich in de genoemde geschriften ook verschillende doelen. Hicks en Allen
beogen een basis te leggen voor de prijstheorie en wel op zodanige wijze dat
van niet meer hypothesen gebruik wordt gemaakt dan strikt noodzakelijk is.
Slutsky stelt zich daarentegen ten doel een synthese tot stand tebrengen van het
economische gedrag van de consument, zoals dit zich enerzijds laat beschrijven
door eenindifferentiefunctie en anderzijds een weergave isvan de psychologisch
bepaalde behoeftenbevrediging die voortspruit uit een voorziening met economische goederen.
Over laatstgenoemde nutsfunctie zegt Slutsky: 'Let us now formulate the
hypotheses upon which the theory of the budget is constructed: 1. The hypothesis of thecontinuity ofthe utility function and ofitsderivatives of at least the
first two orders. 2. The hypothesis that the character of the utility function
undergoes no variation during the period considered. (Both hypotheses would
probably find approximate confirmation inexperience, if, instead of considering
a single individual, we were to consider a group, applying statistical methods in
the investigation.) 3. The hypothesis that the increment of utility obtained in
passing from one combination of goods to another does not depend upon the
mode of passage. In mathematical language this leads to the condition:
d2U _ d2U ,
cbqdxj

dx2dxl

ALLEN (1936) merkt in een verhandeling getiteld 'Professor Slutsky's theory of
consumers' choice' op dat ingeval aan dederdevoorwaarde niet is voldaan, er
uit het economische gedragvan de consument geennutsfunctie valt af te leiden.
In zijn 'Value and capital' zegt HICKS (1946) over het door hem gehanteerde
nutsbegrip: 'We have now to undertake a purge, rejecting all concepts which
are tainted by quantitative utility, and replacing them, so far as they need to be
replaced, by concepts which have no such implication. The first victim must
evidently be marginal utility itself. If total utility is arbitrary, so is marginal
utility. But we can still give a precise meaning to the ratio of two marginal
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Utilities, when the quantities possessed of both commodities are given. For this
quantity is represented by the slope of an indifference curve; and that is independent of the arbitrariness in question. In order to avoid the danger of
misleading associations, let us give this quantity a new name, and call it the
Marginal Rate of Substitution between the two commodities'. Hicks zoekt aansluiting bij de economische theorie van Marshall. Hij vervangt het 'principle of
diminishing marginal utility' van laatstgenoemde auteur door een 'principle of
diminishing marginal rate of substitution'. Met het laatstgenoemde principe
brengt hij tot uitdrukking dat deindifferentiecurve convexisten opzichtevan de
oorsprong. Hicks wijst er op dat het dalend zijn van het grensnut en het convex
zijn van de indifferentiecurve niettemin twee verschillende zaken zijn. Wanneer
het grensnut van een goed niet slechts bepaald wordt door het geconsumeerde
quantum van een goed maar mede afhangt van de hoeveelheid van het vervangende of te vervangen goed, dan vindt deze omstandigheid, zo merkt hij op,
zijn weerslag in de vorm van de indifferentiecurve. Hicks betoogt dat de fundering van het beginsel van de afnemende marginale substitutieverhouding berust
in de erkenning dat de consument zich bij veranderende marktverhoudingen
altijd in een optimale situatie bevindt, in welk optimum zich dit beginsel manifesteert.
Hicks wijst het kardinale nutsbegrip dus principieel af. Ook Allen staat
uiterst gereserveerd tegenover deze nutsopvatting. Zijn afwijzing is echter
opportunistisch; hij verabsoluteert het ordinale karakter van het nut niet. In
zijn boek 'Mathematical economics' zegt ALLEN (1956): 'The point is whether
the basic axiom of ordered preferences can be appropriately extended so that
ordinal utility becomes measurable'. Na eenverwijzing naar ROBERTSON (1951),
waar deze zichafvraagt ofnutsmeting met eenintervalschaal niet denkbaar zou
zijn, gaat Allen verder met de woorden: 'Certainly there seems no a priori
reason why such a position cannot be taken up, or why it should be hastily
evacuated'. Vervolgens zet hij uiteen dat aan het basis-axioma waarmee het
vermogen tot ordening van bevredigingsniveaus wordt gepostuleerd, een axioma dient te worden toegevoegd waarin het vermogen om nutsverschillen naar
grootte terangschikken wordt vastgelegd.
Hicks en Allen gaan in hun gemeenschappelijke artikel uit van het bestaan
van 'indifference directions', die in een drie-goederenmodel gegeven zijn met de
differentiaalvergelijking:
dx + Ryx dy + RZI dz = 0

(11.53)

In deze vergelijking is de marginale substitutieverhouding van goed X voor
goed Y:
dx
Ryx = - — (z constant)
dy

(11.54)

endievangoedXvoor goedZ:
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dx
R2X = - — (y constant)
dz

(11.55)

De vergelijkingen (11.54)en (11.55)sluiten aan op de met (11.18) gegeven gelijkheid, mits de differentiaalvergelijking (11.53) kan worden geïntegreerd. De
laatstgenoemde voorwaarde wordt door de auteurs 'the integrability case' genoemd. Voor dat geval kiest men een 'nutsindexfunctie' van het type:
U = F {<t> (x, y, z)}

(11.56)

De met (11.54) en (11.55) gegeven marginale substitutieverhoudingen laten zich
in 'theintegrability case'dusuitdrukken inpartiële afgeleiden van deeerste orde
van een relevante nutsfunctie of een monotoon toenemende transformatie
daarvan, bijvoorbeeld aldus:

en:

R yi = ^

(11.57)

RZ!C = ^

(11.58)

Met betrekking tot 'the integrability case' merkt ALLEN (1938) in een ander
werk op, dat wanneer de consument wel in staat is kleine mutaties in het consumptiepakket af te wegen doch geen grotere mutaties op consistente wijze kan
waarderen, aan het onvolledige indifferentiepatroon in kwestie geen nutsfunctie kan worden ontleend. Wat de analytische waarde van de veronderstelling betreft verwijzen wij naar SAMUELSON (1972) die zegt: 'Now that the
empirical implications of nonintegrability are understood, most theorists are
inclined to postulate integrability'.
Hicks en Allen tonen in hun gemeenschappelijk artikel 'A reconsideration of
the theory of value' aan, dat men bij de fundering van de prijstheorie zijn uitgangspunt kan kiezen in een indifferentie-analyse; dat men deze theorie kan
opbouwen zonder een kardinaal meetbare grootheid nut teveronderstellen. Wel
wordt duidelijk dat voor het formuleren van kenmerken van de optimale situatievan de consument, voor zover dezekenmerken dieper gaan dan de gelijkheid
tussen marginale substitutieverhouding en prijsverhouding, het bestaan van een
nutsfunctie moet worden verondersteld. Bij de analysevan optima in het tweede
deel gaan wij dan ook van 'the integrability case' uit.
HICKS (1941) wil het niet strikt noodzakelijke gebruik van een hypothetisch
nutsbegrip ook weren uit de welvaartstheorie. Hiertoe werkt hij het begrip
'consumer's surplus' van Marshall uit tot een begrip dat betrokken is op de
consumptie van een groep individuen. In een artikel 'The rehabilitation of
consumers' surplus' (men lette op de plaatsverandering van de apostrof) introduceert Hicks, door middel van dit vernieuwde concept, Marshall's methode
van partiële analyse in het welvaartstheoretische denken. Hicks merkt op dat
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Marshall's 'consumer's surplus' een objectief gedetermineerd begrip is. De
grootheid wordt bepaald door deindividuelevraagcurveen devigerende prijs.
HicksvoegthieraantoedatMarshall'sveronderstellingvaneenconstantgrensnut van inkomen geïnterpreteerd kan worden alseen 'ceteris paribus'-conditie.
Aan een dergelijke objectieve grootheid heeft Hicks ook behoefte in de welvaartstheorie. Hij definieert het door hem in de gewenste richting uitgewerkte
begripaldus:'Thecollectiveconsumers' surplusistheamount ofmoneywhich
the consumers asa body would haveto losein order to makeeach ofthem as
badly off ashewould beifthe commodity disappeared'. Het gaat hier dusom
een typisch partieel-analytisch begrip. Hicks waardeert dit aspect van het begripeerder positief dan negatief. Afgezien hiervan schuilt er in het begripeen
zwakheid die Hicks ten volle onderkent. Hij voegt namelijk aan zijn definitie
toe:'The amount ofthe collective surplus does ofcourse tell usnothing about
thewayinwhichthislosswouldbedistributedamongtheindividualconsumers;
yetinspiteofthat thecollectivesurplushasaperfectly clearmeaning'.
Erblijkt echter ook behoefte tezijn aan een 'producers' surplus'. Dit begrip
omschrijft Hicks met de woorden:'the compensation which would have to be
giventotheownersoffactors ofproduction usedintheindustry,iftheywereto
lose the opportunity of employment in this industry, and though compelled
to transfer themselves to other less advantageous occupations, were yet to be
madeaswelloffasbefore'.Terillustratievandetweebegrippengeeft Hickseen
variant van Fig.39 uit de 'Principles' van Marshall. Laatstgenoemde grafiek
wordt gereproduceerd door onderstaande figuur 11.10. Het oppervlak DAF
geeft het'consumers'surplus'weer;hetoppervlakFAShet'producers'surplus'.
Wanneer de door de gemeenschap geconsumeerde hoeveelheid, weergegeven
door devariabele x, dewaarde OH heeft, iser van een optimumsprakeenwel

FIG. il. 10
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omdat de som van de twee grootheden maximaal is. Bij een kritische beschouwing van deze partiële analyse ontstaat twijfel aan het realiteitsgehalte van de
typische grootheden. Waarom zou de opoffering die de gemeenschap zich zou
willen getroosten om een ingrijpende ongewenste verandering in de maatschappelijke produktie ongedaan te maken belangrijke analytische waarde hebben?
De gereserveerdheid ten aanzien van het unieke karakter van het liberale
optimum, diemen bij Pigou alduidelijker bespeurt dan bij Marshall,isbijHicks
nog meer uitgesproken. In zijn 'Rehabilitation' zegt laatstgenoemde auteur,
sprekend over structurele veranderingen in de economie: 'If A is made so much
better off by the change that he could compensate B for his loss, and still have
something left over, then the reorganisation is an unequivocal improvement'.
Het is de bedoeling van Hicks een structurele wijziging van een stabiele uitgangssituatie te beoordelen in een aantal partiële beschouwingen. Over het
optimum, waaraan men elke situatie zou moeten spiegelen, zegt hij:'I define an
optimum organisation of production as one in which there is no further opportunity for improvements; no reorganisation is possible which will leave any
individuals so much better off that they can compensate the losers and still be
left withanet gain'.
Het 'compensatie-principe' bij de bepaling van collectieve welvaartstoename
werd door HICKS (1939) reeds in een vroegere publicatie beschreven. Dit beginselwerd ook door KALDOR (1939)aan deorde gesteld. De gedachtengangvan de
laatstgenoemde auteur zou men aldus kunnen weergeven. Wanneer ereen structurele wijziging in de sociaal-economische sfeer te overwegen valt, zou elk lid
van de samenleving moeten aangeven met welke inkomenstoename dan wel
inkomensafname de structurele verandering voor hem gelijk te stellen is. Wanneer de som van de denkbeeldige inkomenstoenamen groter is dan die van de
afnamen is de wijziging aantrekkelijk. Men kan de gedupeerden immers door
inkomensoverdracht volledig schadeloos stellen. SCITOVSKY (1941) wijst er
echter op dat het compensatie-principe van Kaldor en Hicksslechts zinvol is
onder de voorwaarde dat de inkomensverdeling in de uitgangssituatie optimaal
is. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kan de absurde figuur ontstaan
dat zowel een verandering van de sociaal-economische structuur, als een weer
ongedaan maken van dezewijziging, waarbij echter eenniet-optimaleinkomensverdeling in de uitgangssituatie niet wordt hersteld, als collectieve welvaartstoename wordt aangemerkt. Scitovsky merkt terzake bondig op: 'The objection to using this criterion by itself is that it is asymmetrical because it
attributes undue importance to the particular distribution of welfare obtaining
before the contemplated change.'
Men zou over het compensatie-principe nog kunnen opmerken, dat men in
feite bezig isingrijpende politieke overwegingen in te voegen in de economische
analyse, hetgeen bijzondere methodologische problemen meebrengt. In de economie is een ruime plaats ingeruimd voor een partiële'analyse die betrekking
heeft op kleine afwijkingen van een feitelijke of hypothetische uitgangssituatie.
Bij deze wijze van benaderen kan de onderzoeker gebruik maken van een grote
ervaring en zich bedienen van het concept van het partiële differentiaalquotiënt.
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Gaat het echter om de beschreven 'surplus'-gedachte, in een economisch politiekecontext, danzijn in het algemeen geenincidentelebeslissingen inhet geding
dietot kleineveranderingen leiden,maar complexen van socialebeslissingen die
op vrij grote mutaties zijn gericht. Men vergelijkt namelijk deene 'politiek', dat
is in dit verband een complex van collectieve economische beslissingen, met een
andere. Bij een dergelijke vergelijking schiet het beproefde economische begrippenapparaat echter niet zelden aanmerkelijk tekort.
II.3.4. VonNeumann en Morgenstern
In deze beschouwing kunnen wij niet voorbijgaan aan de kardinale nutsopvatting die VON NEUMANN en MORGENSTERN (1953) hebben neergelegd in hun
boek 'The notion of utility'. Ook zal aandacht worden besteed aan de denkbeelden van enkele andere economisten, die deze theorie op eigen wijze hebben
uitgewerkt. In degedachtengang vanvon Neumann en Morgenstern gaat hetom
een index van de behoeftenbevrediging die het individu aan een bepaald inkomen ontleent. De meting geschiedt op grond van een analyse van de keuze van
het individu tussen een situatie met en een situatie zonder risico, respectievelijk
tussen situaties met verschillende risico's. Men kan namelijk al dan niet een lot
kopen uit een loterij; men kan al dan niet een bepaald risico verzekeren. De
analyse vergt een vrij groot aantal veronderstellingen omtrent het waarderingsvermogen van de consument. Zo moet men er van uitgaan dat het individu
'rationeel' en niet principieel onberekenbaar, niet 'speels', handelt. Is deze veronderstelling echter realistisch voor iemand die zich in het kansspel begeeft?
Voorts moet men veronderstellen dat het individu voldoende inzicht heeft in de
situatie die zou ontstaan als hij een prijs in de loterij zou winnen of als hij een
aanzienlijke onverzekerde schade zou lijden. Ondanks de bezwaren die men bij
voorbaat aan kan voeren, is het nutsconcept in kwestietoch interessant genoeg
om goede nota van te nemen. Een gebruikelijk uitgangspunt bij de behandeling
ervan, dat ook voor deze beschouwing is gekozen, is de 'Paradox van Sint
Petersburg'van DanielBernoulli,hoogleraar teSintPetersburgenlater teBazel.
BERNOULLI (1738) stelt de vraag waarom iemand diein de gelegenheid is deel
tenemen aan een loterij met een kans opeen prijs die- in geld uitgedrukt - groter is dan de kosten van het lot, mogelijk toch besluit geen lot te kopen. Bernoulli's vraagstelling laat zich formuleren met de volgende symbolen:
de prijs die men in de loterij kan winnen: P
de kosten van een lot: K
de 'kans', met een interval van 0 tot 1, dat men de enige prijs wint: a
Bernoulli vraagt zich af hoe men kan verklaren dat bij <x<| het individu niet
bereid iseen lot te kopen en blijkbaar K verkiest boven <xP,hoewel aP > K.
De verklaring meent hij gevonden te hebben in een daling van het marginale
nutvan hetgeld.HoewelBernoulli nietaannemelijk maakt waarom het individu
op deze grond gemotiveerd isen niet op andere gronden, spreekt zijn verklaring
nog steeds aan. Veel minder actueel is Bernoulli wanneer hij vervolgens stelt,
dat de toename van het nut proportioneel is met de relatieve toename van de
middelen.
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Het denkbeeld van een veranderend grensnut van inkomen, tot uitdrukking
komendinheteconomischegedragvanhetindividuinrisico-situaties,treft men
ook aan in de genoemde theorie van von Neumann en Morgenstern. In deze
theorie gaat het omdekans,aan tegevenmet decoëfficiënt <x, dat eenbepaald
welvaartsniveau (U) zich zal realiseren. Hiermee is tevens de kans gegeven
(1—a)voorderealisatievaneenanderwelvaartsniveau (V).Voortsisersprake
van een welvaartsniveau voor de situatie waarin het risico-element ontbreekt
(W).Opgrond vandeaxioma's diedeindividuelewaarderingbeschrijven, geldt
voor dewelvaart in derisico-situatie (W):
W' = a U + (1 - a)V waarin:0 < a < 1

(11.59)

Eenconfrontatie vandesituatiewaarinsprakeisvanonzekerheidmetdiewaarindat niethetgevalis,laatzichweergevenmetdevolgendealgemeneformule:
>
a U + ( l - a ) V =W
(11.60)
<
In het eerder gegeven loterijvoorbeeld, enwelbij eenzogenaamd 'eerlijk spel',
waarin de omvang van de prijs bepaald wordt door de reciproke van de kans
vermenigvuldigd metdeprijs van hetlot, isbijvoorbeeld U hetnut van hetinkomen na aftrek van de kosten van het lot en Vhet nut van het inkomen dat
vermeerderdismetdeingelduitgedruktekansomtewinnenenverminderdmet
dekosten vanhetlot.In ditvoorbeeld druktadekansuitdatmendeprijswint.
De volgende empirisch gefundeerde ongelijkheid moet een dalend grensnut
van inkomen tot uitdrukking brengen:
<xU + ( l - < x ) V < W waarin:0 < a < \

(11.61)

ELLSBURG (1954) merkt op dat men de vorm (11.60) kan schrijven in nutsverschillen, waaruit blijkt dat het omeenkardinaal nutsbegrip gaat. Herschrijvinglevert:

>
a (U - W) = (1 - a)(W - V)
(11.62)
<
Hetindividu wordtgeachtdoor zijngedragblijk tegevenvaneenordeningvan
(gewogen) nutsverschillen. Binnen het kader van dit model kan men namelijk,
door a en de prijs van het lot te variëren, een onbeperkt aantal vergelijkingssituaties van het type (11.62)creëren. In de nutstheorie van von Neumann en
Morgenstern kan men bij de metingtweewaarden voor het nut naar eigen inzicht kiezen. De nulwaarde is dus willekeurig en alle lineaire transformaties
opbasisvandeformuley = ax + bzijn gelijkwaardig. Het nut wordtdan ook
geacht meetbaar tezijn meteen intervalschaal.
ZowelBernoullialsvonNeumannenMorgensternbaserenhunnutsbegripop
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een bepaalde interpretatie van het individuele economische gedrag onder omstandigheden van onzekerheid. Hebben de axioma's echter voldoende realiteitswaarde enis voorts detheorie wel ruim genoeg, zodat alle relevante motivaties
tot hun recht komen? Zo kan men zich afvragen of het wel verantwoord is de
invloed opdeindividuele welvaart van eenkansa opeenbepaald inkomen gelijk
te stellen aan de invloed van het met een coëfficiënt a vermenigvuldigd inkomen. Wat de ruimte van de theorie betreft moet opgemerkt worden dat de
typische bevrediging die sommigen ontlenen aan het deelnemen aan het kansspel niet in de theorie is verantwoord. Ten slotte is er de moeilijkheid dat een
eenmalig inkomen wordt vergeleken met een regelmatig inkomen.
Een kritische opmerking overdebovenbeschreven methodevan nutsmeting in
risico-situaties kan nog zijn, dat hetveelalniet verantwoord iste veronderstellen
dat het individu een realistisch kwantitatief inzicht heeft in de goede en kwade
kansen diehij heeft. FISHBURN (1970) ondervangt deze moeilijkheid door in zijn
boek 'Utility theory for decision making' uit te gaan van een subjectief kansbegrip. Hij zegt hierover in zijn inleiding: 'Roughly speaking, a probability is a
numerical expression of the confidence that a particular person has in the truth
of a particular proposition'. Bij deze auteur gaat het dus niet om een objectief
kwantificeerbare nutsbepalende factor, als bijvoorbeeld de hoeveelheid van een
goed. Tussen het kansbegrip en het nutsbegrip bestaat bij Fishburn een relatie
die het karakter heeft van een identiteit. Enkele regelsverder merkt de schrijver
ter zake op: 'we shall see how probability can be axiomatized in terms of a
relation "is less probable than" ona set of propositions or events. Later ...we
shallseehow"islessprobablethan"can bedefined intermsof "is preferred to".'.
De Amerikaanse economisten FRIEDMAN en SAVAGE (1948) werkten in een
gemeenschappelijk artikel de theorie van von Neumann en Morgenstern op
originele wijze uit. De auteurs baseren zichopeen uniform mensbeeld. Door het
menselijk gedrag onder verschillende economische omstandigheden te analyseren, krijgt men een indruk van de manier waarop deze uniform geachte mens
zich op de omstandigheden instelt. De auteurs zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling van de individuele waardering van het marginaal genoten inkomen bij
inkomensverandering. In de voetsporen van Bernoulli en von Neumann en
Morgenstern bewandelen zij de weg van een analyse van het menselijk gedrag
in risico-situaties. De schrijvers richten hun aandacht echter niet zozeer op het
individu in een incidentele keuzesituatie, maar vooral op de karakteristieken
van het gedrag van de leden van verschillende inkomensgroepen in omstandigheden van onzekerheid.
De schrijvers hechten in het bijzonder aandacht aan de 'risico-graad' die men
in verschillende inkomensklassen klaarblijkelijk bereid is te aanvaarden. Men
onderscheidt hierbij een relatief lage, een tussenliggende en een relatief hoge
inkomensklasse. In de lage inkomensklasse geeft men er volgens de schrijvers
blijk van een relatief sterke afkeer van kwade kansen en een relatief sterke behoefte aan zekerheid te hebben. Men accepteert bij voorkeur eenwerkkring met
een vast inkomen en men belegt zijn gelden vooral zodanig dat een bepaalde
opbrengst verzekerd is.Een en ander wijst opeen dalend grensnut van inkomen.
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Bij de tussenliggende inkomensklasse liggen de zaken echter anders. In deze
groepblijkt men,volgens deauteurs, bereid tezijn vrij grote risico's te nemen.
Dit zou wijzen opeenhier sterk levendewens omtebehoren tot dehogereinkomensgroep.In het betreffende inkomensinterval zou dus sprake zijn vaneen
toenemend grensnut vaninkomen. Bijhetgedragin derelatief hogeinkomensklassezoutenslottedenadruk weerkomen teliggen ophetveiligstellenvande
maatschappelijke positie, hetgeen tot uiting zou komen in een relatief sterke
afkeer van het nemenvan risico's.In dit hogereinkomensinterval zou zichdus
weer een afnemend grensnut van inkomen manifesteren. Figuur 11.11 is een
weergave van de grafiek waarmee de schrijvers de typische vorm van hun
kardinalenutsfunctie, bijvariërend inkomen, illustreren.

Inkomen

FlG. I I . 11

Is de uniformiteit van demens echter voldoende groot om opeen dergelijke
wijzetegeneraliseren?Zijn deomstandigheden vandeverschillende individuen
welvoldoendehomogeen?Ishetgedragvandemensmetbetrekkingtothetverwervenvaninkomen nietgoeddeelsbepaalddoordesociaal-economische structuur ennauwelijks door zijnbereidheid risico'steaanvaarden?Zou dein figuur
11.11 geschetste nutsfunctie niet voortdurend van vorm veranderen onder invloed van sociaal-psychologische factoren, zodat de analytische waarde niet
groot geacht magworden?Ziehierenkelevraagtekens diemenbij dezebenaderingvan hetnut kan plaatsen, waarmeeechterniet ontkend wilworden dat het
artikel van Friedman en Savage een waardevolle oefening in welvaartstheoretischdenken biedt.
De welvaartsmeting van de in deze sub-paragraaf genoemde auteurs isgebaseerd opeenwaarnemingvanheteconomischegedrag.Aanvaardt menbijde
meting ruimere maatstaven, dan worden demogelijkheden voor demetingvan
de individuele welvaart aanzienlijk ruimer. Gevreesd moet echter worden dat
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dan het zuiver economische karakter van de analyse in het gedrang komt en de
operatie, hoezeer deze het inzicht in de nutsproblematiek ook ten goede moge
komen, gelokaliseerd moet worden in de interdisciplinaire analyse. Als voorbeeld kan het onderzoek genoemd worden van VAN PRAAG en KAPTEYN (1973)
naar de individuele welvaartsfunctie van inkomen. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens ontleend aan een enquête met een aantal vragen
naar de wensen van de geënquêteerden met betrekking tot hun inkomen.
Tot besluit worde het welzijnsconcept van TINBERGEN (1970) genoemd. In de
nutsfunctie van deze auteur is de individuele behoeftenbevrediging een functie
van het besteedbare inkomen en voorts van het verschil van wat het individu in
kwestie zou kunnen presteren, tot uitdrukking komend in 'skill parameters', en
de maatschappelijke functie die dit individu in feite vervult, tot uitdrukking komend in 'job parameters'. In deze gedachtengang ishet existentieniveau van het
individu lager naarmate dit verschil groter is, in positieve of negatieve zin. De
schrijver plaatst zijn hypothetische nutsfunctie in een theorie die hij als zuiver
economisch aanmerkt. Van Tinbergen's 'positieve nutsbegrip' kan gezegd worden dat, ook wanneer zou blijken dat de betreffende welzijnsfunctie zich in onvoldoende mate empirisch laat verifiëren, de gedachtenconstructie nog volledig
bestaansrecht heeft alseen ethisch welzijnsconcept ineen normatieve welvaartstheorie, waarin wordt aangegeven wat voor elke 'man', lees elk lid van degemeenschap, de 'juiste' of tewel optimale plaats is.
II.3.5. Samuelson en Bergson
In het kader van ons overzicht van individuele nutsopvattingen kunnen wij
aan de 'revealed preference'-theorie van SAMUELSON (1948) niet voorbijgaan.
Ook aan het collectieve welvaartsbegrip van dezeauteur moet aandacht worden
besteed. Samuelson steunt bij zijn collectieve welvaartsopvatting op de auteurs
van de 'new welfare economics' en met name op Abram Bergson, een belangrijke representant van deze school. De eerstgenoemde plaatst het welvaartsconcept in een algemene economische theorie. Ook de opvattingen van enkele
andere welvaartstheoretici komen indit verband aande orde.
Samuelson's 'revealed preference'-theorie, de theorie van de gemanifesteerde
voorkeur, zou men in grote trekken als volgt kunnen beschrijven. Samuelson
kent, evenals Hicks,aan het traditionele nutsbegrip geen bestaansrecht toe. Ook
voor het traditionele grensnutsbegrip is geen plaats. Volgens Samuelson is zelfs
het begrip 'indifferentie' nauwelijks of in het geheel niet hanteerbaar bij een
analyse van het consumentengedrag. Samuelson herinnert er aan dat de instellingvan het individu ten opzichte van deverschillende consumptiegoederen zich
laat waarnemen uit het gedrag van het individu in verschillende marktsituaties.
Hij stelt dat de consument in elke situatie van een bepaalde 'voorkeur' blijk
geeft; 'indifferentie' valt buiten de waarneming. Samuelson geeft in zijn verhandeling 'Consumption theory in terms of revealed preference' een uiteenzetting
voor een twee-goederenmodel van een consument die van de goederen X en Y
de hoeveelheden x en y koopt. In een bepaald gebied van het eerste kwadrant
kan men, volgens de auteur, door het inkomen van het betreffende individu en
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deprijzen pxen py vandegoederen XenYtevariëren, voorelkpunt (x,y)een
uniekewaardevanpx/py bepalen,zodatgeldt:
(11.63)

Eï = f(x,y)
Demeetkundigebetekenishiervanisdatbijelkpunt eenuniekbepaaldehelling
hoort,conform deformule:
dy
= -f(x,y)
dx

(11.64)

Samuelson geeft een grafische weergave van dit verband, waarvanfiguur11.12
eenreproduktieis.

FIG. II. 12

Met betrekking tot (11.63)en(11.64)merkt Samuelson op: 'It isknown mathematically that this defines a unique curvethrough any givenpoint, and a(oneparameter) family of curves throughout the surrounding (x, y) plane. These
solution curves (or "integral solutions" asthey are often called) are such that
whenany oneofthemissubstituted intotheabovedifferential equation,itwill
be found to satisfy that equation. Later we shall verify that these solution
curvesaretheconventional"indifference curves"ofmoderneconomictheory'.
HoemoetmenSamuelson's'revealedpreference'-theoria plaatsentenopzichte van andere nutstheorieën? Men kan stellen dat de inpassing van het conceptvandeindifferentiecurve indeeconomischetheorieeenmindereenvoudige
zaak isdan menbij oppervlakkige beschouwing misschienzou denken. Deverschillende theoretici werpen, elk op hun wijze, enig licht op dit vraagstuk, of
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geven aan hoe men bij de opbouw van de theorie dit knelpunt kan ontwijken.
Reeds Pareto bleek de moeilijkheden ten vollete onderkennen. Enerzijds definieert hij het begrip 'ophélimité' zorgvuldig enponeert hij concepten als'indice de
l'ophélimité' en 'maximum de Pophélimité collective'. Anderzijds plant hij de
indifferentiecurve in als een oorspronkelijk element in zijn theorie van het algemeen economisch evenwicht. Slutsky's poging om een brug te slaan tussen
een op het economisch gedrag gebaseerde indifferentiefunctie en een psychologisch bepaalde grootheid nut, kan men zien als een pogingdetwee elementen
in het denken van Pareto te integreren. De nutstheorie van Hicks en Allen
houdt een inpassing in van het concept van de indifferentiecurve in de Neoklassieke economische theorie van Marshall en Pigou en in die van Hicks zelf.
Zo kan men de 'revealed preference'-theorie van Samuelson, evenals de theorie
van de 'behaviour curves' van LITTLE (1949), waarnaar eerstgenoemde verwijst,
zien als een poging te komen tot een op de empirie geënte theorie van het consumentengedrag, die past in de algemene economische theorie van de auteur.
De werkwijze van Samuelson is elegant, maar zijn methode is technisch niet
eenvoudig. In dit verband moet nog opgemerkt worden dat Samuelson's ontkenning van het bestaan van een grootheid 'nut' betrekking heeft op de traditionele nutsopvatting, waarin het nut een grootheid is die betrokken is op een
specifiek goed. Hij heeft er echter geen bezwaar tegen de verschillende bevredigingssituaties te indiceren. Men treft in zijn beschouwingen ook partiële afgeleiden van aldus tot stand gekomen nutsindexfuncties aan. In zijn welvaartstheorie hanteert Samuelson zelfs een kardinaal nutsbegrip.
In de jaren dertig vormde zich een groep onderzoekers die een nieuwe benadering van de welvaartsproblematiek voorstond. Men distancieerde zich van
de additieve nutsopvatting van de Utilitaristen. Ook het unieke liberale optimum van Marshall endat van Pigou, waarbij eengrootheid 'wealth' respectievelijk 'national dividend' de kwantitatieve uitdrukking van de collectieve welvaart is, vertegenwoordigde voor deze denkers geen alleszins bevredigende benadering. Men steldezichtendoeldevoorwaarden voor eencollectiefwelvaartsoptimum te formuleren en het optimum teanalyseren. Ookbesteeddemen aandacht aan het complex van economisch-politieke maatregelen die ter bereiking
van dit optimum genomen zouden moeten worden. In deze denkwereld, aangeduid als 'the new welfare economics', is de beoordeling van de verschillende
manieren waarop de economische belangen van de leden van de samenleving
kunnen worden behartigd een centraal thema. Zoals reeds werd opgemerkt
steunt Samuelson, die zich ook reeds vroeg met deze zaken bezighield, bij de
behandeling van het collectieve welvaartsbegrip vooral op BERGSON (1938), een
markante representant van deze school. Bergson's nutsopvatting treedt duidelijk aan het licht wanneer hij in zijn artikel 'A reformulation of certain aspects
of welfare economics' veronderstellenderwijs opmerkt: 'If individual temperaments are about the same - that is, if individuals are capable of equal satisfactions - the marginal utilities or derivatives of the utility functions of different
individuals, it is assumed, will be equal for an equal distribution of Shares'.
SAMUELSON(1947)behandelthetonderwerp'welfare'inzijn boek 'The founda88
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tions of economie analysis'. Het wezen van de welvaartsfunctie is volgens de
schrijver dat deze functie wordt verondersteld een 'ethische overtuiging' te
karakteriseren. Hij zegthierover:'Weonlyrequirethat thebelief besuchasto
admit ofan unequivocal answer asto whether oneconfiguration oftheeconomicsystemis"better"or"worse"thananyotheror"indifferent", andthatthese
relationships are transitive'. Met betrekking tot het ethisch gedetermineerde
welvaartsbegripindeeconomischetheoriezegtSamuelson: 'Itisfashionable for
the modern economist to insist that ethical valuejudgments have no place in
scientific analysis.Professor Robbins inparticular hasinsisted upon this point,
and today it is customary to make a distinction between the pure analysis of
Robbinsquaeconomist andhispropaganda,condemnations,andpolicyrecommendations qua citizen. In practice, if pushed to extremes, this somewhat
schizophrenic rule becomesdifficult to adhereto,and it leadsto rather tedious
circumlocutions. But in essence Robbins is undoubtedly correct. Wishful
thinking is a powerful deterrent of good analysis and description, and ethical
conclusions cannot be derived in the same way that scientific hypotheses are
inferred or verified. But it is not valid to conclude from this that there is no
room in economics for what goesunder the name of "welfare economics". It
is a legitimate exercise of economic analysis to examine the consequences of
variousvaluejudgments,whetherornottheyaresharedbythetheorist'.
Samuelsongeeft vooreengemeenschapvan s individuen de volgende collectieve welvaartsfunctie:
W = F (Ul5 U 2 ,. ..Us)

(11.65)

In dezefunctie geven U 1; U 2 , . . .Us het kardinaal meetbaar geachte nut weer
vandesledenvandesamenleving.Dezefunctiewordtgemaximaliseerd_ondereen
restrictie dielangs devolgende lijnen vorm krijgt. De auteur gaat uit van een
'transformation function', dat is een sociale produktiemogelijkhedenfunctie.
Vervolgens betrekt hij de omstandigheid in de beschouwing, dat elk individu
zijn budgetzodanigsamenstelt datdesubjectief bepaaldemarginalesubstitutieverhouding gelijk is aan de eerste afgeleide van de sociale produktiemogelijkhedenfunctie. Hijverwijsthierbijnaarde'newwelfare'-economist LANGE(1942).
Uit deze gegevens stelt Samuelson een 'possibility function' samen, die aangeeft welkecombinaties van U 1; U 2 ,. .. Us met een gegeven produktievermogenkunnen worden gerealiseerd. Hij schrijft dezefunctie als:
P(U1,U2,...Us) = 0

(11.66)

Samuelson leidt uit deeerste orde-voorwaarde voor het relatieve maximum de
volgende,het welvaartsoptimum typerende gelijkheid af:
5W

5
5W

3P

=^

(ienj = l,2,...s)

(11.67)
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Samuelson's welvaartseconomie maakt deel uit van diensalgemene economische theorie. Hij bereikt dit door enerzijds in de economische theorie een plaats
in te ruimen voor het fenomeen dat er waardeoordelen worden geveld ten aanzien van de bevredigingsniveaus van de verschillende leden van de samenleving
ten opzichte van elkaar, en door anderzijds deze waardeoordelen niet tot voorwerpvan studievan de economische onderzoeker te maken. Ziet men dit laatste
juist als een essentiële activiteit op het werkterrein van de welvaartseconomie,
welk standpunt ook wij innemen, dan moet de welvaartseconomie gezien worden als een toegepaste wetenschap. Is de welvaartseconomie echter tevens een
multidisciplinair vakgebied? Veel welvaartseconomen geven in hun geschriften
geen blijk deze opvatting te zijn toegedaan. Niet zelden verantwoordt men, in
navolging van ARROW (1963),de waardeoordelen ineen logische symboliek en
beperkt menzichtot eenalgemeenfilosofischeen overigenstypisch economische
benadering van de welvaartsproblematiek.
Tot de welvaartseconomen dieeen doorbraak naar een multidisciplinaire toegepaste wetenschap beogen kan men ROTHENBERG (1961) rekenen. Sprekend
over de door hem in zijn boek 'The measurement of social welfare' beschreven
welvaartsconcepten, welke waardeoordelen bevatten die mede van uit andere
sociale wetenschappen dan de economische moeten worden doorzien, merkt hij
op: 'In short, thesearenot well-established, highly preciseconcepts to which we
turn:they are, or seem, attractive rough generalizations from a number of the
highly diverse, but important, recent findings in these fields. They represent a
pulling together of distinctive accumulating insights in cultural anthropology,
learning theory, psychoanalysis, individual and group field theory, political
theory, and sociological theory'. Ook wij huldigen een dergelijke opvatting omtrent het vakgebied van de welvaartseconomie. Wordt in het volgende hoofdstuk dan ook gesproken over welvaartseconomie in ruime zin, dan wordt gedacht aan een toegepaste economische en overigens multidisciplinaire wetenschap.
II.3.6. Samenvatting
De weergave van de ontwikkeling van het nutstheoretische denken die in het
eerste hoofdstuk werd aangevat, is in dit hoofdstuk voortgezet en wel na een
bezinning op de principes van de nutsmeting. Hierbij vergde de kwantificering
van het collectieve nut een beschouwing van de interpersonele nutsvergelijking.
Bijdezebezinning werd een aantal samenhangende begrippen op het gebied van
het individuele en het collectieve nut geformuleerd. Vervolgens werden in deze
termen de opvattingen van karakteristieke nutstheoretici uit de huidige eeuw
weergegeven. Ondanks veel verschil in opvatting tussen de diverse auteurs
tekenen zich in het nutstheoretische denken enkele tendenties af.
Zo valt met betrekking tot het individuele nut in het oog, dat in de zuivere
economie de introspectieve benadering plaats maakt voor een benadering van
uit de data van het economische gebeuren, terwijl de introspectie soms nog een
bescheiden plaats wordt gelaten als additionele methode. In de toegepaste
economie wordt de introspectieve benadering echter nog door veel onderzoe90
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kers gevolgd. Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling tekent zich ten aanzien
van het kardinale nutsbegripaf. Menziet hetindezuivereeconomie goeddeels
vervangen worden door het ordinale nutsconcept, terwijl het kardinale nutsbegripzichindewelvaartseconomie handhaaft.
Metbetrekkingtot hetcollectievenutneemt meneenalgemeneafwijzing van
deUtilitaristische benadering waar. Ookwordt mensteedsmeersceptisch over
het'wealth'-begripalsvolwaardigeuitdrukkingvandewelvaartvandegemeenschap. Men komt tot het inzicht dat, welk collectief nutsbegrip men ook hanteert, menmethetconcept ook waardeoordelen inhet economisch denken introduceert. Nog steeds isechter de vraag actueel in hoeverre er in de zuivere
economie plaats isvoor een begripalshet collectieve nut, dat belangrijke nieteconomische elementen bevat. De moderne welvaartseconomie, in de ruime
zinvan hetwoord, heeft zichvan de zuivereeconomie losgemaakt door ineen
typisch economische, verklarende benadering van het fenomeen van decollectieve welvaart een ethisch denkstramien te voegen. Dejongsteontwikkelingis,
datmenzichindezewelvaartseconomieookopanderemenswetenschappen dan
deeconomie oriënteert.
In deschetsvan eeneconomische nutstheorie diein het volgende hoofdstuk
wordt gemaakt,vindt mendenieuwverworven inzichten terug.Hierbij is,waar
nodig, een voorzichtige extrapolatie van het beschreven nutstheoretische denken ondernomen.
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m . EEN ANALYTISCH ECONOMISCH N U T S B E G R I P

III.1. D E INDIVIDUELE EXISTENTIE

III.1.1. Individuele welvaartsfuncties
In het kader van deze studie die gewijd is aan de inhoud, de plaats en de
functie van het nutsbegrip in de economische wetenschap, wordt in dit hoofdstuk een omschrijving gegeven van een economisch nutsconcept dat analytisch
genoemd wordt. De aanduiding 'analytisch' wijst er op dat het niet zozeer gaat
om een begrip dat inzicht geeft in de aard van de behoeftenbevrediging, maar
primair om een begrip dat functioneel is in een theorie van de menselijke behoeftenbevrediging, ineentheorie diegericht isophet kennen van het fenomeen
van de behoeftenbevrediging, waarbij er naar gestreefd wordt dit verschijnsel in
zijn oorzaken te ontleden. Over de theorie waarin het te beschrijven begrip
functioneel is, moet nog een opmerking worden gemaakt die voor eengoed begrip essentieel is.Het gaat hier niet om een Utilitaristische theorie, noch om een
psychologische, maar om een economische theorie, om een theorie die behoort
tot de problematiek van de schaarste. Daar wij een economisch begrip verstaan
als een begrip dat functioneel is in een economische theorie, wijst het woord
'economisch' in de term 'analytisch economisch nutsbegrip' naar een dergelijke
theorie. Hoewel in dit hoofdstuk de begrippen welzijn en welvaart zowel als het
begrip nut een functie hebben, wordt de betreffende theorie aangeduid als een
nutstheorie en wordt het nutsconcept als het centrale begrip aangemerkt. De
betekenishiervan ligtindedefiniëring vandegenoemdebegrippen.Hierbij wordt
'nut' gezien als een typisch beïnvloedbare grootheid; het nutsbegrip wordt volledig betrokken op de economische beslissing, op het formele object van de
economie. Dit houdt in dat het nut het kernbegrip is van de aan de orde zijnde
theorie.
Bij de beschrijving, in dit hoofdstuk, van een economisch nutsbegrip wordt
uitgegaan van het individuele existentieniveau. Op deze basis steunen enkele
samenhangende collectieve existentie-concepten. Deze benadering vindt zijn
weerspiegeling in de indeling van het hoofdstuk in vier paragrafen, die achtereenvolgens handelen over de individuele existentie, over de analytische waarde
van functies die beschrijven hoe het individuele existentieniveau wordt bepaald,
over de collectieve existentie en over de analytische waarde van collectieve existentie-functies. Een schets van een economische nutstheorie vindt men in deze
beschrijving van het nutsconcept, alsmede in de nutsmaximalisatiemodellen
die men in het tweede deel aantreft, in welke modellen dit nutsbegrip is geïntegreerd.
Woorden als 'welzijn', 'welvaart' en 'nut' kan men, zo men wil, beschouwen
alssynoniemen. Vaak ishet echter zinvol dezewoorden een specifieke betekenis
toe te kennen. Bij het concipiëren van dergelijke begrippen heeft men echter wel
rekening te houden met vrijheidsbeperkingen. Het begrip moet namelijk func92
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tioneel zijn in de economische theorie. De economische onderzoeker die zijn
denkbeelden vorm wil geven, geniet op het punt van de aanduiding endeomschrijving vanbegrippen evenwel ookeengrote matevan vrijheid. Mitshijdisciplinair isten opzichte van het wetenschappelijke taalgebruik, kan hij zelf de
termen kiezen omdebegrippen aanteduiden dietypischzijn voor het ontworpen denkschema. Van deze vrijheid wordt met name in dit hoofdstuk gebruik
gemaakt. Aan de woorden welzijn, welvaart en nut worden specifieke betekenissentoegekend. Dezebegrippen wordenzowelinindividuelealsincollectieve
zin gedefinieerd.
Bijdeindithoofdstuk tebeproevenomschrijvingvandeverschillendebegrippen op het gebied van de behoeftenbevrediging, wordt gesteund op de in de
vorigehoofdstukken en met name in hoofdstuk II beschreven nutsopvattingen
van toonaangevende auteurs en wordt gebruik gemaakt van de in het vorige
hoofdstuk omschreven begrippen endedaar gegeven afleidingen op het gebied
vandemetingvannut. Hierbij wordt hetuitgangspunt nietgelegdbijdebevrediging die deconsumptie van een afzonderlijk goed oplevert, welke relatie nadien wordt uitgebreid tot een functie van quanta van meer goederen, maar bij
het 'existentieniveau' van hetindividu, welk niveau gedetermineerd isdooreen
bundel welzijnsbepalende factoren. Bij alle twijfel over het realiteitsgehalte en
deanalytischewaardevanhetbegrip'nut' isnamelijk deerkenningvanhetbestaanvaneenindividueelexistentieniveau gebleven,eenexistentieniveau datbepaald isdoor een groot aantal factoren, economische en niet-economische. De
problematiek van de individuele en de collectieve welvaart, zijnde tevens die
van het individuele en het collectieve nut, wordt benaderd van uit de realiteit
van het existentieniveau van demens.
Bij een principieel gelijke opbouw van de functie die het individuele welzijn
beschrijft, in welkefunctie alle sociale factoren diehet existentieniveau van de
mens bepalen als variabelen zijn opgenomen, wordt men niettemin geconfronteerd met twee tegenstellingen bij de waardering van dit existentieniveau. De
eerstetegenstellingisgegevenmetdevraagwiedeexistentie-situatie beoordeelt,
hetindividuzelfofandereledenvandegemeenschap.Inde theorievanhetconsumentengedrag staat de waardering van het individu zelf centraal. In dewelvaartstheorie kan echter ook de beoordeling van andere leden van degemeenschapeenrolspelenenisvooral devisievandeoverheid ophetwelzijn vande
verschillende leden van de gemeenschap belangrijk.
Detweedetegenstellingisgegeven metdevraagofdeexistentie van demens
beoordeeld wordt van uit een typisch individualistisch standpunt, dan welvan
uit detypische gezichtshoek van de mens als gemeenschapswezen. Dezetegenstellingtreedt bijvoorbeeld duidelijk naarvorenbijdebestuderingvandewaarderingvancollectievegoederen.Inhetalgemeenzijnzowelindetheorievanhet
consumentengedrag als in de welvaartstheorie beide uitgangspunten relevant.
Zij voeren tot een geïntegreerde beoordeling van het existentieniveau. Normaliter ligtechter in detheorie van het consumentengedrag denadruk optypisch
individualistische overwegingen, terwijl sociale overwegingen ten volle tothun
recht komen in dewelvaartstheorie. Terzijde valt op te merken dat het woord
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'welvaartstheorie' in dit verband kan worden opgevat in zijn beperkte, nietnormatieve betekenis,enwelalsaanduidingvanhetdeelvan dezuivereeconomie waarin het empirische collectieve welvaarts- of nutsoptimum wordt verklaard. In het algemeen zullen wij echter het begrip welvaartseconomie in zijn
ruime,tevens normatievebetekenisgebruiken.
Alvorens tot begripsbepaling op het gebied van de individuele existentiesituatie over te gaan, dient te worden vastgesteld wat in dit verband onder 'individu' moet worden verstaan. Demeesteenvoudigeindividuele huishoudingis
de huishouding die uit één persoon bestaat. Men betrekt de term 'individu'
echter ook op gezinnen. Dit is verantwoord omdat het hier gaat om een 'natuurlijke leefgemeenschap'. In het algemeen sprekend kan men zeggendat elke
gemeenschapwaarbij deverdelingvandeschaarsemiddelenoverdeledeninhet
kader van de aan de orde zijnde probleemstelling een datum is, kan worden
aangemerkt alseen 'individuele huishouding', alseen 'individu'.
Het basisbegrip van onze nutstheorie is het individuele welzijn. Zoals
reeds werd opgemerkt worden in de functie die het individuele welzijn beschrijft alle socialefactoren verantwoord die het existentieniveau bepalen. Het
gaatnietalleenomdatgenewatdemensaanindividueleencollectievegoederen
voor zijn inkomen kan verwerven en om de opofferingen die hij zichmoet getroosten om dit inkomen te verdienen, maar ook om alle andere sociale data
die deexistentie-omstandigheden van demensvormen. Zo valt te denken aan
dekwaliteitenvanhetleefmilieu, defactoren diehetfysische leefmilieu bepalen.
Voortszijnerdebestedingenvandeandereledenvandesamenleving,diemede
het psychische leefmilieu vormen. In het laatstgenoemde verband heeft men
ook tedenken aan bijvoorbeeld dehoedanigheden vanderechtsorde enaan de
aard en het niveau van het culturele leven van de gemeenschap. Het is noodzakelijk dat men bij de formulering van dit welzijnsbegrip niet 'aprioristisch'
denkt. Men mag bijvoorbeeld niet bij voorbaat aannemen dat elke inkomensoverdracht hetindividueleexistentieniveauverlaagt,of dat het individu bereid
isallewelzijnsbepalende factoren tegenelkaar aftewegen.
Bovenstaand welzijnsbegrip is voor een deel extra-economisch. Elementen
als'rechtsorde' en'cultureel leven' liggenbuiten het specifiek economische studiegebied. Erisdan ook behoefte aan eentypischeconomische aanduidingvan
het existentieniveau. Een weergave van een door economische factoren bepaaldexistentieniveauligtbesloteninhetbegrip'socialstate'vanARROW(1963).
Deauteur beschrijft zijn concept als:'a complete description ofthe amount of
eachtypeofcommodity inthehandsofeachindividual,theamountoflabor to
be supplied by each individual, the amount of each productive resource invested in each typeofproductive activity, and theamounts ofvarious typesof
collective activity'. Wij zullen van het eerder beschreven welzijnsbegrip een
economisch welvaartsbegrip afleiden, dat in verschillende opzichten gelijkenis
vertoont met Arrow's 'social state'. Deze afleiding is ontleend aan GRAAFF
(1957) die opmerkt: 'So we shall ...regard a person's choices, or general welfare, as determined by a large number ofvariables, some ofwhich havetraditionally interested economists andsome of which have not. Thosewhich have
94
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we shall call economic variables. Welfare economics then proceeds on the assumption that the non-economic ones all remain unchanged'. GraafFs beantwoordingvandevraagwateconomischevariabelen zijn isnietin strijd met onze
benadering waarbij als economische variabelen grootheden gelden met een
schaarste-aspect, die men als variabelen kan aantreffen in een zinvol economisch model, dat iseen model dat binnen het probleemgebied van de schaarste
ligt. Een stilerend element in ons welzijnsbegrip isde hypothese, datdeverschillendecomponenten van het individuele welzijn gekwantificeerd kunnen worden.
Een stilerend element is ook de veronderstelling dat de consument in staat is de
verschillende welzijnsniveaus naar grootte te rangschikken en wel zodanig dat
de ordening 'transitief' en 'consistent' is.
Het individuele welzijnsbegrip is dus gebonden aan een 'individuele welzijnsfunctie'. Het individuele welzijn (Wg, met de g van 'generaal welzijn') is een
functie van een aantal variabelen. Het zijn economische variabelen (x) en nieteconomische variabelen (z). De functie heeft voor m economische en n nieteconomische variabelen de vorm:
w

s = W g (xi>x2> ••• xm, z l5 z 2 , . . .zn)

(III.l)

Uit deze welzijnsfunctie wordt een economische welvaartsfunctie, kortweg welvaartsfunctie, afgeleid door de niet-economische variabelen (z) te transformeren in parameters. Dit impliceert dat afstand genomen wordt van de opvatting
dat alle sociale verschijnselen onderling samenhangen. Aangenomen wordt namelijk dat de economische variabelen onafhankelijk van de niet-economische
kunnen veranderen. Deze veronderstelling lijkt met name voor niet bijzonder
grote veranderingen in de existentie-situatie realistisch. Vanzelfsprekend zijn de
verbanden tussen economische grootheden wel onderwerp van studie. Hierbij
moet men zich realiseren dat het begrip economische variabele dusdanig ruim
wordt opgevat dat verschillende van de variabelen die het leefmilieu bepalen
er onder kunnen vallen, terwijl in sommige analyses ook het inkomen of componenten van het inkomen alszodanig kunnen gelden.In de 'individuele economische welvaartsfunctie', of 'individuele welvaartsfunctie' zonder meer, is de
individuele (economische) welvaart (We, met deevan 'economisch') een functie
van louter economische variabelen (x):
We = We ( Xl , x 2 , . . .x j

(III.2)

Voor een goed begripvan dezeafleiding moet worden opgemerkt dat het individuele welzijnsniveau (Wg) gelijk is aan het individuele welvaartsniveau
(We). De symbolen linksvan 'is gelijk aan' in (III.l) en (III.2) brengen hetzelfde
tot uitdrukking, zodat er sprake isvan de identiteit:
We = Wg

(III.3)

De identiteit (III.3) geldt niet voor de betreffende symbolen in de betekenis
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van 'is een typische functie van', zoals men dezein de tweevergelijkingen rechts
van het 'is gelijk aan' aantreft. In deze betekenis geldt:
Wg ± We

(III.4)

Het onderscheid tussen 'welzijn' en 'welvaart' schuilt dus niet in een niveauverschil, maar berust op de omstandigheid dat de twee groepen welzijnsverklarende variabelen niet identiek zijn. Neemt men alleen economische welzijnsverklarende factoren in ogenschouw, dan wordt de term (economische) welvaart gebruikt. Betrekt men bovendien de niet-economische variabelen in debeschouwing, dan wordt van welzijn gesproken.
Op de individuele economische welvaartsfunctie wordt, in eerste instantie,
niet de veronderstelling van toepassing gebracht dat de grootheden die in de
functie kwantitatief worden weergegeven continu variëren. Wel zal bij een
analytisch gebruik van de functie deze veronderstelling in veel gevallen zinvol
en vaak zelfs noodzakelijk zijn. Ook wordtin eersteinstantie geen uitspraak gedaan over het al dan niet 'lexicografisch' zijn van de ordening van bevredigingsniveaus. Bij een analytisch gebruik van de functie zal in het algemeen ook op
dit punt een bepaalde veronderstelling moeten worden gemaakt. De term
'lexicografische ordening' is ontleend aan DEBREU (1954). Deze auteur noemt
een situatie lexicografisch wanneer een bepaalde welvaartsbepalende factor
domineert. Een andere heeft slechts invloed wanneer de dominerende factor
onveranderd blijft. Deze situatie kan men verwachten wanneer er uitgaven in
het geding zijn die bijvoorbeeld met een bepaalde levensbeschouwing verband
houden. Men treft de situatie ook aan bij een individu dat niet bereid blijkt
individuele goederen op te offeren ter vergroting van de collectieve produktie.
Van een lexicografische ordening is sprake bij uitgaven die zo belangrijk worden geacht, datzijniettegenuitgaven inandererichtingen worden afgewogen.
Devraagdientzichaan,welkebelangrijke door economische omstandigheden
geïnduceerde psychologische invloeden zich op de individuele waardering doen
gelden. Wij zullen ter beantwoording van deze vraag de opvattingen van een
aantal auteurs, waarop ons nutsconcept mede is georiënteerd en welke opvattingen zich dan ook in onze beschouwing laten integreren, summier weergeven.
Ten slotte wordt ook een eigen denkschema over deze beïnvloeding gegeven.
DUESENBERRY (1952) beschrijft in zijn boek 'Income, saving and the theory of
consumer behavior' een 'demonstratie-effect' op de bestedingen, waarbij gedoeld wordt opdeinvloed dieuitgaatvan hetconsumptieve gedragvan anderen.
Elders in zijn boek vestigt de schrijver de aandacht op de invloed, ophet consumptieve gedrag, die uitgaat van een vroeger genoten inkomen. PIGOU(1932)
stelt dat de individuele behoeftenbevrediging niet zozeer verband houdt met het
absolute niveau, maar meer met het relatieve niveau van voorziening met goederen en diensten; het individu betrekt de waardering van zijn existentiesituatie op de voorzieningsniveaus van de andere leden van de gemeenschap.
Zoals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, neemt PIGOU (1903) in een
vroegere publikatie de consumptie van andere individuen op in de individuele
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nutsfunctie en wel zo, dat de invloed sterker is naarmate de 'sociale afstand'
geringer is. MEULENBERG (1962) merkt terzakein zijn 'Vraaganalyse' op: 'De
maat, waarin de individuele consument zich in zijn gedragingen door de omgeving laat beïnvloeden, is afhankelijk van de frequentie, waarin hij dit goed
in zijn omgeving ziet gebruikt worden.' Deze auteur neemt het gemiddelde verbruik van een bepaald goed, in de omgeving van de consument, op in een dynamische individuele vraagfunctie naar dat goed.
Ook moet de theorie van het consumentengedrag van D'IRIBARNE (1970) vermeld worden, waarbij het individu geplaatst wordt in één van de vele sociale
groepen waaruit de samenleving volgens de schrijver bestaat. De auteur formuleert de individuele welvaartsfunctie, in de meest elementaire vorm, aldus: 'On
représentera dans la fonction de satisfaction l'élément correspondant par une
fonction linéaire de la différence entre la consommation de l'individu i et la
consommation moyenne du groupe auquel ilappartient:
K^Q-C)
Cj représente la consommation de l'individu i
Creprésentelaconsommation moyennedu groupeauquell'individu appartient'.
De visie van d'Iribarne vormt een waardevolle bijdrage bij de inspanning het
individuele welvaartsbegrip te doorzien. Dit houdt echter niet in dat de benadering van deze schrijver geheel bevredigt. Geconstateerd moet worden dat een
aantal vragen onbeantwoord blijven. Is de hypothese van het bestaan van
een sociale groep voor elke consumptiehuishouding realistisch? Is de theorie
even actueel voor individuen waarvan het consumptieniveau boven het groepsgemiddelde ligtalsvoor diewaarvan het onder dit gemiddelde ligt?Komt voorts
de invloed van een inkomen uit het verleden in deze theorie voldoende tot zijn
recht? Enige scepsisishier opzijn plaats.
SCHALL (1972) geeft, ineen gedachtengang die men ook bij SAMUELSON (1956)
aantreft, de interdependentie van de welvaart van verschillende individuen op
de volgende manier weer. Wanneer er sprake is van twee goederen X en Y met
quanta x en y en twee individuen A en B met achtereenvolgens de individuele
welvaart U a en U b , dan luidt de welvaartsfunctie van individu A:
U a = U a (xa, ya, xb, yb)

(1II.5)

Schall vestigt er de aandacht op dat de helling van de indifferentiecurve van
individu A gegeven is met de formule:

A

5Ua _ 5 U .
dxa
dxb

dxa

<3Ua

3Ua

dy.

Syb

h=

(III.6)

De formule (III.6) geldt in een model waarin elk van de hoeveelheden van de
goederen X en Y, die de personen A en Bte verdelen hebben, gegeven zijn.
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Schall stelt dat de helling van de betreffende indifferentiecurve nimmer positief wordt ener zichaltijd een nutsoptimum kan instellen. Met betrekking tot de
opmerking over de helling van de indifferentiecurve dient naar voren gebracht
te worden dat men weleen situatie kan beschrijven waarin deze helling positief
is. Is er namelijk sprake van een sterk altruïstische instelling van individu A
ten opzichtevan deconsumptie van individu B,welk altruïsme aan een bepaald
goed gebonden is,bij voorbeeld aan goed X, dan kan men zich voorstellen dat:
5U;<öUa
dxa

5xb

De vergelijking geeft weer dat de altruïstische gevoelens die zich richten op een
bepaalde consumptietoename van het andere individu, domineren boven de
gevoelens van bevrediging die samenhangen met een toename van de eigen
consumptie van het betreffende goed. Deze situatie wordt gekarakteriseerd door
een indifferentiecurve met een positieve helling. Niettemin is er van een consumptie-optimum sprake. De prijsverhouding, waaraan de marginale substitutieverhouding in het optimum gelijk is, heeft namelijk een uitzonderlijk teken.
Deze is dan, evenals de marginale substitutieverhouding, negatief. Dit vindt
zijn oorzaak in een negatieve prijs van goed X, zijnde de kosten die A zich
per eenheid van dit goed getroost om het aan B over te dragen. Het denkschema laat zich plaatsen in het gebied van de interpersonele en de internationale hulpverlening.
De gedachte van aan bepaalde goederen gebonden psychologische externe
effecten van de consumptie treft men aan bij DALY en GIERTZ (1972). Deze
auteurs schrijven de individuele welvaartsfunctie van individu A als:
U A = U A (xf, . . .x A ; x ï , . . .xi; . . . ;x k 1; . . .xkn;U 1 , . .. U k )

(1II.7)

Hierbij iser sprake van ngoederen met quanta x 1 ; . . .xnen k + 1consumenten
die van de verschillende goederen xA,x 1 , . . . xk verbruiken. Volledigheidshalve
moet opgemerkt worden dat het bij de interdependentie in de consumptieve
sfeer niet uitsluitend om altruïsme gaat. Dit is ook niet datgene wat Duesenberry intrigeert. Bij hem gaat het om een toename van de individuele waardering van goederen onder invloed van de consumptie van anderen. Gaan wij uit
van de welvaartsfunctie (III.7) en wensen wij een ogenblik te denken in termen
van het in II.1.5. behandelde criterium van Auspitz en Lieben, dan gaat het in
de eerste plaats om het teken van het gemengde differentiaalquotiënt van de
tweede orde:
c2UA

äxfäx]

=

0 (j = 1,2 , . . .k)

Het gaat om de invloed die uitgaat van de consumptie van goed Xi door elk
van de k leden van de samenleving, op de waardering van dat goed door in98
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dividu A. Wanneer individu A minder bevrediging aan de consumptie van het
goed Xj ontleent naarmate het goed minder exclusief wordt, is het teken negatief. Het demonstratie-effect manifesteert zichdaarentegen in een positief teken.
Het hier gegeven criterium heeft analytische waarde voor zover geabstraheerd
kan worden van inkomenseffecten van prijsveranderingen en de vraagcurve, op
de wijze van Marshall, geïnterpreteerd kan worden als een weergave van de
grensnutsfunctie van het betreffende goed.
Men zou het probleem van de beïnvloeding van het menselijk gedrag ook
kunnen benaderen door, bij wijze van werkhypothese, te stellen dat het waarderende individu in één van de twee volgende situaties verkeert. Zijn welvaartsniveau (W) is gelijk aan of verschilt van een 'ideëel welvaartsniveau' (W), dat
het individu verbindt aan het bestedingspatroon van een denkbeeldige persoon
waarmee hij zich wenst te conformeren. Op deze wijze kan, in een elementaire
analyse, het demonstratie-effect dat uitgaat van het gedrag van leden van de
eigen gemeenschap ofvan dat vanledenvan eenheelandere gemeenschap, zowel
als de invloed van een hoger consumptieniveau in het verleden, op een genuanceerde wijze worden verantwoord. In het tweede deel zal er op worden gewezen
dat ook vertragingen in de individuele reacties op prijs- en inkomensveranderingen met behulp van deze gedachtenconstructie kunnen worden verklaard. In
onze visie op het individuele economische gedrag wordt aangenomen dat men
veelal met slechts één individuele welvaartsfunctie te maken heeft. In dat geval
geldt:
W= W

(III.8)

Ontwikkelt zich echter een ideëel welvaartsniveau, zodanig dat:
W< W

(III.9)

dan heeft men met twee individuele welvaartsfuncties te maken, te weten een
functie die in de uitgangssituatie geldt en een functie die in de nieuwe situatie
relevant is. In de volgende sub-paragraaf zal het begrip individueel nut (U)
worden gedefinieerd als een variant van het begrip individuele welvaart (W).
Waar dit nutsbegrip aan de orde is treedt een vergelijking van U met W in de
plaats van een vergelijking van W met W.
De welzijnsbepalende factoren van (III.2), in dezeformule ook aan te duiden
als welvaartsbepalende factoren, kan men desgewenst in drie groepen indelen.
De eerste groep wordt gevormd door de quanta 'individuele goederen', dat zijn
economische goederen diehet individu kan verwerven met zijn individueeltebesteden inkomen. De tweede groep wordt gevormd door de quanta 'collectieve
goederen' waarvan het individu mede profiteert. In de derde groep kan men de
variabelen opnemen die de kwaliteit van het leefmilieu registreren, voor zover
dit milieu vatbaar isvoor degeneratie als gevolgvan deproduktie. Deze 'milieuvariabelen' dienen endogene grootheden te zijn in een economisch model. De
individuele welvaartsfunctie laat zich dus schrijven als:
We = We (x1( . . .xk, x k + 1 ; . . .x„ x 1+ „ . . .xm)
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waarin:
x t , . . .x k : hoeveelheden individuele goederen X 1 ; . . . Xk
x k + 1 , . . . x t : hoeveelheden collectieve goederen X k + 1 , . . . X,
x1+1 , . . . x m : waarden van de milieufactoren X1+1 , . . .Xm
De grootheid We in deze functie is een index van de individuele welvaart.
Voor zover (III.8) geldt, kan interpersonele vergelijkbaarheid van welvaartsniveaus als aanvullend postulaat in de welvaartstheorie worden opgenomen.
Bij het geponeerde individuele welvaartsbegrip wordt aangenomen dat bij zeer
lage niveaus van voorziening met goederen en diensten de menselijke voorkeuren en daarmee het menselijk gedrag zodanig van karakter verandert, dat
inconsistenties in de preferentie-structuur moeten worden verwacht. Onze
grootheid welvaart is dan ook meetbaar met een ordinale schaal zonder unieke
nulwaarde. De hypothese van kardinale meetbaarheid laat zich echter in onze
nutstheorie integreren. In dat geval wordt degrootheid meetbaar geacht met een
intervalschaal.
Over de collectieve goederen dient nog een opmerking te worden gemaakt.
Men heeft deze goederen welwillen definiëren op basis van de variabele kosten.
Zijn deze nihil of zeer gering, dan zou men met een collectief goed te maken
hebben. Deze begripsbepaling is voor onze probleemstelling weinig geschikt.
Ook in het algemeen gesproken is deze benadering aanvechtbaar. Bij sommige
marktgoederen die men traditioneel tot deindividuele goederenrekent,bijvoorbeeldbijgrammofoonplaten, zijn dekosten vaneenuitbreiding van de produktie
door vergroting van de series niet groot. Onder collectieve goederen verstaan
wij deverschillende takken van overheidsactiviteit, en meten diein het algemeen
op basis van de daarvoor te maken kosten. Hoe moet men echter vormen van
dienstverlening plaatsen dievoor eendeel door deoverheid uitdealgemene middelen worden bekostigd en voor een ander deel rechtstreeks door het individu?
Als voorbeelden kan men een gesubsidieerd vervoersbedrijf en verschillende
vormen van onderwijs noemen. In onze probleemstelling kan men dergelijke
diensten het best splitsen in een component die men aanmerkt als een collectief
goed, in grootte overeenkomend met de overheidsbijdrage in de kosten, en een
component die men beschouwt als een hoeveelheid individuele goederen, overeenkomend met de door de betreffende individuen verschuldigde bedragen. In
ons onderwijsvoorbeeld kan men bovendien geconfronteerd worden met een
'prijsdiscriminatie', en wel als de individueel te betalen bijdragen niet uniform
zijn. Over het vraagstuk van het karakter van de waardering van collectieve
goederen zal, naast hetgeen hierover reeds eerder in deze paragraaf isgezegd, in
de derde paragraaf van dit hoofdstuk, wanneer de collectieve nutsfunctie aan
de orde is, nog een opmerking worden gemaakt. Ook in sub-paragraaf IV.2.2
komt dit onderwerp ter sprake.
De welvaartsfunctie inde vorm van (III.10)biedt,insamenhangmet(III.9),de
mogelijkheid een belangrijk deel van de externe effecten van produktie en consumptie te verantwoorden. Onder 'externe effecten' worden die invloeden op de
omstandigheden van produktie en consumptie verstaan, die van economische
oorsprong zijn doch zich niet doen gelden via de markt. MISHAN (1969) onder100
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scheidt 'psychic external effects' en 'tangible external effects'. Bij de eerste
denkt hij aan de psychologische beïnvloeding van het individu, die reeds ter
sprake kwam en nog in de volgende sub-paragraaf alsmede in sub-paragraaf
IV.2.3aan de orde komt. BOURGUINAT(1964)spreekt indit verband van 'économies externes de satisfaction'. Wat de 'tastbare' externe effecten betreft, deze
behandelen wij op basis van bovenstaande welvaartsfunctie. Vanzelfsprekend
gaat het hier niet om een methode die de pretentie draagt 'beter' te zijn dan
bijvoorbeeld die welke Mishan volgt. Het gaat om een andere wijze van abstraheren.
Alle produktie mondt uit in consumptie. Men kan ook zeggen: consumptie
impliceert produktie. Het isuit een theoretisch oogpunt dan ook niet nodig om,
bij de bestudering van tastbare of wel fysische externe effecten, onderscheid
te maken tussen die van de produktie en die van de consumptie. Het economische proces beïnvloedt het fysische leefmilieu. Het geürbaniseerde en geïndustrialiseerde leefmilieu heeft, ook in materiële zin, aspecten die men positief
pleegt te waarderen. De nadelige aspecten, de degeneratie van het milieu, gaan
echter steeds meer domineren en bedreigen zelfs de samenleving. In onze benadering worden de fysische externe effecten verantwoord door indicatoren van
het fysische milieu, dat onderhevig is aan degeneratie onder invloed van produktie en consumptie en dat ook voor verbetering vatbaar is, in de welvaartsfunctie optenemen. Debetreffende verbanden dienen metafzonderlijke functies
te worden beschreven.
III.1.2. De individuele nutsfunctie
De term 'nut' heeft lange tijd gediend om een ethisch geladen begrip aan te
duiden. Inmiddels is echter door gezaghebbende economen dusdanig gefulmineerd tegen overbodige waardeoordelen ineconomische begrippen, dat wij deze
term kunnen gebruiken zonder de verdenking op ons te laden in 'utilitarisme'
te vervallen. Het woord heeft echter nog een andere klank, die wij wel laten
resoneren. Nut is niet slechts een grootheid waarvan de mens wenst dat deze
zo groot mogelijk is, maar ook een grootheid die hij door doelgericht handelen zo groot mogelijk doet zijn. Op grond van de laatste overweging is er in
onze nutstheorie het volgende onderscheid tussen de begrippen individuele welvaart en individueel nut. 'Individuele welvaart' is een grootheid die het waarderende subject graag zo groot mogelijk ziet, maar waarbij hij de optimalisering slechts voor een deel in eigen hand heeft. In onze gedachtengang kan het
individu de optimalisering van het individuelenut daarentegen welzelftot stand
brengen. Onder 'individueel nut' wordt dus het individueel beïnvloedbare aspect van de individuele welvaart verstaan; het is datgene wat het economisch
handelende individu maximaliseert. De individuele nutsfunctie wordt afgeleid
van de individuele welvaartsfunctie op dezelfde wijze als de welvaartsfunctie
van de individuele welzijnsfunctie, namelijk door 'reductie' van de functie als
gevolg van transformatie van variabelen in parameters. In de economische welvaartsfunctie neemt men slechts die welzijnsbepalende variabelen op die tevens
economische variabelen zijn. De overige welzijnsbepalende factoren behandelt
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men als parameters. In de meest volledige individuele economische nutsfunctie
neemt men diewelvaartsbepalendefactoren alsvariabelen op,waarvan de variatiebinnen het machtsbereik van hetindividu ligt. De overige welvaartsbepalende
variabelen verantwoordt men, evenals de niet-economische welzijnsbepalende
factoren, als parameters.
Wanneer men aanneemt dat de invloed van het individuele politieke gedrag
op de individuele welvaart te verwaarlozen is, dan bestaat de groep nutsbepalende variabelen uit de in formule (III.10) opgenomen welvaartsbepalende
variabelen x 1; . . .xk. Het gaat hier om de variabelen die de hoeveelheden individuele economische goederen uitdrukken of die, zo men zou willen, de eigenschappen van deze goederen kwantitatief weergeven. Beschouwt men de vrije
tijd alsindividueel beïnvloedbaar, dan kan men de betreffende variabele ook tot
deze groep rekenen en in de nutsfunctie opnemen. De functie die het volledige
individuele economische nut (U„ met de t van 'totaal') beschrijft, heeft dus de
vorm:
Ut = U t ( X l , x 2 , . . . x k )

(III.11)

Men kan de reductie van de functie voortzetten tot een willekeurig aantal variabelen n, mits n < k . De k-n nutsbepalende factoren die buiten beschouwing blijven worden behandeld als parameters, die men een bepaalde waarde kan toekennen maar die geen 'veranderlijken' zijn. De algemene vorm van de individuele economische nutsfunctie, kortweg individuele nutsfunctie te noemen, is:
U = U(Xl,x2,...xn)

(111.12)

In het geval n = 1 herkent men de traditionele nutsfunctie. Is de welvaartsindicator kardinaal meetbaar, dan drukt de afgeleide van deze functie het traditionele grensnutsbegrip uit.
Met betrekking tot de symbolen links van 'is gelijk aan' in (III.1), (III.2),
(III.11)en (III.12)valt op te merken dat er geen verschil in niveau in het geding
is. Er is sprake van de volgende identiteit:
Wg s We s U t = U

(III.13)

Waar de symbolen echter worden gebruikt in de betekenis van 'is een typische
functie van', geldt daarentegen:
Wg # We # U, # U

(111.14)

Men kan het verband tussen welzijn, welvaart en nut ook aldus onder woorden
brengen. Afgezien van de vraag wie er waardeert en hoe er gewaardeerd wordt,
kan men zeggen dat individueel welzijn, individuele welvaart en individueel nut
termen zijn die op eenzelfde existentieniveau betrekking hebben, maar dat bij
de gelijknamige dit existentieniveau beschrijvende functies typische verzame102
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lingen welzijnsbepalende factoren als variabelen worden aangemerkt, terwijl de
overige welzijnsbepalende factoren in de betreffende functietekens worden verantwoord. Bij de in bovenstaande volgorde vermelde begrippen worden, bijde
beschrijving van het existentieniveau dus,steedsmeerwelzijnsbepalende elementen verzwegen.
Sprekend over de nutsfunctie neemt men meestal stilzwijgend aan dat de
functie differentieerbaar is. Men gaat er dan van uit dat partiële differentiaalquotiënten van de eerste en de tweede orde bepaalde waarden hebben, of dat
verhoudingen van deze differentiaalquotiënten - dan welvan bepaalde determinanten waarin deze differentiaalquotiënten voorkomen - bepaald zijn. Bovenstaande definiëring van denutsfunctie impliceert deze differentieerbaarheid echter niet. Over het al dan niet continu zijn van de welvaartsbepalende variabelen
en het al dan niet lexicografisch zijn van de ordening zijn namelijk nog geen veronderstellingen gemaakt.
Het is veelal ook niet nodig voor elke variabele de veronderstelling van continuïteit in te voegen, zoals het in het algemeen ook niet nodig is de veronderstelling te maken dat de ordening bij variatie van elke nutsfactor niet-lexicografisch is. Men kan normaliter volstaan met de hypothese dat de in de theorie
relevant zijnde differentiaalquotiënten van de eerste en de tweede orde, van de
ter zake zijnde functie die het existentieniveau bepaalt, bepaalde waarden
hebben. Dit impliceert dat de betreffende grootheden continu variëren en, met
betrekking tot de gemengde differentiaalquotiënten, dat de ordening van het nut
alsgevolgvan verandering van de betreffende twee welzijnsverklarende variabelen niet-lexicografisch is.Immers, wanneer de ordening van U in de functie:
U = U(x1;x2)

(III.15)

lexicografisch is, zodat een variatie van x2 slechts invloed heeft als x t onveranderd blijft, of omgekeerd, dan heeft het differentiaalquotiënt :
c2U
5x15x2
geen betekenis. Dit brengt mee dat het criterium voor complementariteit of
substitueerbaarheid van Auspitz en Lieben niet hanteerbaar is. Hetzelfde kan
gezegd worden van het in het tweede deel te behandelen meer verfijnde substitutie-criterium van Hicks, waarin dit gemengde differentiaalquotiënt van de
tweede orde eveneens een essentiële rol speelt.
In het kader van het in dit hoofdstuk beschreven nutsbegrip is geen ruimte
voor een absolute grootheid 'disutility'. Voor de grootheid nut kan namelijk
geen unieke, dat is een aan het begrip inherente nulwaarde worden bepaald,
zodat er ook geen sprake kan zijn van negatief nut. De term 'marginal disutility' heeft daarentegen wel inhoud. Is een differentiaalquotiënt van de eerste
orde van de nutsfunctie positief dan is de term 'grensnut' op zijn plaats;
iseen dergelijk differentiaalquotiënt negatief dan ligtdeterm 'marginal disutiliMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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ty' voor de hand. In de ordinale nutsopvatting hebben de waarden van de genoemde differentiaalquotiënten zonder meer geen betekenis. Een differentiaalquotiënt van deeerste orde heeft welrelatieve betekenis, en welten opzichte van
een ander differentiaalquotiënt van de eerste orde van dezelfde functie. Men
spreke dan, met Hicks,van de 'marginale substitutieverhouding'.
Een eenvoudige toepassing van het eerder in dit hoofdstuk geponeerde denkbeeld, dat de behoeftenbevrediging beïnvloed wordt door het aldannietbestaan
van een welvaartssituatie waarin het individu zich geplaatst zou willen zien,
vormt het volgende 'introspectie-model'. Het model heeft betrekking op drie
kardinaal meetbaar te achten indicatoren van de behoeftenbevrediging, te weten het welvaartsniveau {W) dat het waarderende individu toekent aan een
'homo exemplaris', dat is een denkbeeldig mens in een denkbeeldige situatie
waarmee dit individu zichzou willen identificeren, voorts het nutsniveau (U)dat
het individu aan een gegeven inkomen ontleent, welk niveau zich instelt als de
actuele en de gewenste situatie samenvallen, en tenslotte het nutsniveau (U) dat,
bij een zelfde inkomen, zich instelt als de actuele en de gewenste situatie van
elkaar verschillen.
De volgende relaties treft men in het model aan:
Ü = !^U
en:

(III.16)

jx = f(W - U), waarbij:f(0) = 1

(III.17)

In dit stelsel drukt de waarde van de variabele jx(van modificatie) de verandering van de intensiteit van de behoeftenbevrediging uit. Deze intensiteitsverandering in de introspectieve sfeer is dus het gevolg van een confrontatie
met het ideële welvaartsniveau (W), onder ongewijzigde inkomensomstandigheden. Van de waarde van de grootheid ;xkan slechts weinig worden gezegd.
De waarde is,zoals aangegeven, 1,wanneer U, U en Wsamenvallen.
Betrekt men (111.16)op de nutsfunctie (III.12)en op een analoge nutspresentatie met de symbolen U en ü, naast die van U en u, dan geldt:
ü r = [xur (r = 1,2, . . . n )

(111.18)

Deze formule geeft weer dat door de beschreven confrontatie met een ideëel
nutsniveau, het grensnut van alle goederen verandert door vermenigvuldiging
met de 'nutsmodificator' \L.
Hierboven is verondersteld dat de confrontatie met een hoger ideëel nutsniveau geen 'distorsies' in de behoeftenstructuur meebrengt. De kans dat de
individuele welvaartsfunctie, en dus ook de individuele nutsfunctie, in meer of
mindere mate principieel verandert is echter vrij groot. Het is zeer wel mogelijk
dat de denkbeeldige mens, waarmee men zich wenst te conformeren, een ascetische instelling of een grote zorgzaamheid voor de toekomst wordt toegedacht.
In dat geval zal de confrontatie waarschijnlijk niet in een verminderde spaarneiging resulteren. Dit zal daarentegen wel het geval zijn als bij de beschreven
104
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homoexemplarishetactuelebestedingsgedragopdevoorgrond staat.Indatgeval mag verwacht worden dat de door Duesenberry gesignaleerde vermindering van de spaarneiging zich zal manifesteren. Distorsies in de behoeftenstructuur behoeft men echter niet alleen teverwachten ten opzichte van debesparingen. Ook in het patroon van de actuele behoeften kunnen wijzigingen
optreden.Zokanerdeneigingzijnom,wanneeralgeheleidentificatie nietmogelijkblijkt, zichalthansnaar hetuiterlijk metdehomoexemplaristevereenzelvigen. Als voorbeelden kunnen gelden: de netto bovenkleding in tijden van armoedeenheteigenzwembad intijden van welvaart.
Dehierbeschrevenveranderingen vandenutsfunctie bijconfrontatie meteen
ideëel welvaartsniveau, dat ook wel beneden het welvaartsniveau in de uitgangssituatie zou kunnen liggen, kan men op devolgende wijze in het gegeven
model verantwoorden. Men vervangt de universele nuts-modificator door een
verzameling van aan deverschillende nutsfactoren gebonden modificators. De
relatie(III.18)wordtdanvervangen door:
% = [itut (r = 1,2, . . . n )

(111.19)

De confrontatie brengt een wijziging van het bestedingspatroon teweeg. De
karakteristieken van het nutsoptimum, dieinhettweededeelworden geformuleerd,veranderen namelijk. Immers,isergeensprakevaneenconfrontatie met
een ideëel nutsniveau, dan zijn de marginale substitutieverhoudingen gegeven
met:
Rrs = ^

(r en s = 1,2,. ..n)

(11.19)

Na het verschijnen van een homo exemplaris zouden bij een ongewijzigd bestedingspatroon deze subjectief bepaalde substitutieverhoudingen gegeven zijn
met:
Rrs = I^Lr (r en s = 1,2,. . .n)

(111.20)

Tenzij [xr/jxs = 1,wathet gevalisin deeerstevariant vanhetmodel,zullendeze
marginale substitutieverhoudingen ongelijk zijn aan de prijsverhoudingen en
zal zich via substitutie een nieuw optimum instellen, waarbij dezegelijkheidis
hersteld.
Over het hier gegeven introspectie-model valt op te merken dat het zich op
de grens van de economie en de psychologie bevindt. Dit brengt mee dat de
variabelen een tweeslachtig karakter hebben. Wellicht is het verantwoord ze
eeneconomisch aspect toe te denken. Hierbij moet dan deopmerking worden
gemaaktdatvooreenmeervollediginzicht indeaard vandezegrootheden een
visievanuit depsychologische wetenschappen noodzakelijk zou zijn.
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III.1.3. Dimensies dervariabelen
Het isgoed om, teneinde inzicht te krijgen in het in dit hoofdstuk teformuleren nutsconcept, even stilte staan bij deaard van dedimensiesvan de variabelen
die men in de ordinale individuele welvaartsfunctie aantreft, en bij die van
enkele hiervan afgeleide begrippen als 'grensnut' en 'marginal disutility', alsook bij die van de 'marginale substitutieverhouding'. Reeds JEVONS (1879)
vestigde de aandacht op de wenselijkheid van een dergelijke dimensieanalyse.
Bij de globale bestudering die hier is ondernomen kan volstaan worden met
het onderscheiden van een beperkt aantal dimensietypen.
Allereerst is er het dimensietype, kortweg dimensie genoemd, van de geen
tijdselement bevattende welvaartsbepalende factoren die zich in geldeenheden
laten uitdrukken. Aan deze grootheden kennen wij de dimensie [V] toe. Hiernaast zijn er, bij voorbeeld, de geentijdselement bevattende grootheden die het
fysieke leefmilieu karakteriseren en het resultaat zijn van externe effecten van
produktie en consumptie. Dergelijke grootheden hebben in onze nutstheorie de
dimensie [E].Voorts iser dedimensie tijd, [TJ.Welvaartsbepalende grootheden
met een tijdselement, aan te duiden als 'stroomgrootheden', hebben een samengestelde dimensie.
Dedimensievan degrootheid 'welvaart' heeft eenbijzonder karakter. Wij zullen ons oriënteren op de omschrijving die DE JONG (1962)terzakegeeft, zonder
hierbij de gedachtengang van deze auteur in alle opzichten te volgen. De Jong
zegt over de dimensie van datgene wat hij aanduidt met de Paretiaanse term
'ofelimiteit' : 'Noemt men de verzameling van alle denkbare satisfactie-indices
van een zeker subject "de dimensie satisfactie", [S],van dit subjetc, dan ishiermedeeen nieuwe gronddimensie ingevoerd'. Het bestaansrecht van deze dimensie is echter niet onbetwist. RIJKENVAN OLST (1963) is de opvatting toegedaan
dat het begrip dimensie niet van toepassing gebracht mag worden op ordinaal
meetbare grootheden. Wij zullen naar de tegengestelde gezichtspunten refereren door van een 'oneigenlijke' dimensie te spreken. De toevoeging herinnert
er aan dat de definitie van deze dimensie een element bevat dat naar de problematiek van de ordinale meetbaarheid verwijst. Onder het aldus gemaakte
voorbehoud geldt:
W e e [S]

(111.21)

U e [S]

(111.22)

Vanzelfsprekend vervalt dit voorbehoud wanneer op zinvolle wijze kardinale
meetbaarheid wordt gepostuleerd. Men nemeer nota van dat in onze opvatting
in dedimensie van de grootheid nut geen tijdselement isverantwoord. De waardering van het existentieniveau wordt namelijk op een bepaald tijdstip betrokken en wel op het moment waarop de waardering plaats vindt. Deze waardering omvat tevens de behoeftenbevrediging en de opoffering in de toekomst,
waarbij het kanselement en de perspectivische verkleining van toekomstige
behoeften in de waardering zijn verdisconteerd.
In de traditionele visie op de nutsfunctie geldt voor de verklarende variabelen:
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x e [VT-1]

(111.23)

Men dacht met betrekking tot de nutsbepalende grootheden uitsluitend in termen van goederenstromen. Deze voor het economische proces karakteristieke
gedachte neemt ook in onze benadering een belangrijke plaats in. Dit neemt
echter niet wegdat in ons nutsconcept plaats isvoor de dimensie:
x e [V]

(111.24)

Dit is bijvoorbeeld het geval als men recreatieterreinen in de nutsfunctie verantwoordt. Ook bij duurzame verbruiksgoederen kan men deze constructie aantreffen. Is de periode - waarop de functie die de existentie-situatie beschrijft betrekking heeft - voldoende groot dan is(in.23) relevant. Isdezeperiode echter
korter dan de levensduur van het goed dan zijn er de volgende twee mogelijkheden. Men kan een 'afschrijving' van het goed, inde betreffende periode, in het
beeld brengen. Ook dan heeft men met een stroomgrootheid te maken en geldt
(111.23)eveneens. Men kan het duurzame gebruiksgoed dan echter ook als een
tijdloze grootheid aanmerken zodat (111.24) geldt. Met betrekking tot stoffelijke goederen kan men zelfs stellen, dat als de periode maar ruim genoegisal
deze variabelen de met (111.23)gegeven dimensie hebben en alsde periode maar
klein genoeggenomen wordt aldeze variabelen demet (111.24)gegeven dimensie
kunnen hebben.
Omtrent de dimensie van de factoren die het fysische leefmilieu bepalen kan
men opmerken dat het als regel zal gaan om tijdloze indicatoren. In het algemeen zal gelden:
x e [E]

(111.25)

Niettemin kan men zich voorstellen dat men te maken heeft met een indicator
die een tijdselement bevat. Als voorbeeld kan de neerslag van verontreiniging
genoemd worden. Dan geldt:
x e [ET-1]

(111.26)

Eigenschappen van goederen hebben een vergelijkbare dimensie [E],respectievelijk [ET" 1 ].
Voor de begrippen 'grensnut' en 'marginal disutility' geldt:
^ e ^
ôx [VT _ 1 ]

(111.27)

™ s m.
ôx
[V]

(111.28)

of:
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Deze begrippen kunnen dus zowel een tijdselement bevatten als tijdloos zijn.
Tenzij men kardinale meetbaarheid postuleert, moeten zij worden aangemerkt
als grootheden met een afgeleide oneigenlijke dimensie.
De marginale substitutieverhouding (11.19) kan verschillende dimensies hebben. Doordat de [S] in de teller weg mag vallen tegen die in de noemer, kan
deze grootheid de volgende volwaardige afgeleide dimensies hebben:
m.s.v. e t

A
[VT-1]

(111.29)

m.s.v. e ÇXI
[V]

(111.30)

m.s.v. e t

i
[V]

(111.31)

m.s.v. e

^
[VT _ 1 ]

(111.32)

In een welvaartseconomische analyse kunnen ook de grootheden die door
externe effecten bepaald zijn beïnvloedbaar geacht worden. In het kader van
een dergelijk denkschema kan men, waar zulks opportuun is, in de formules
(111.27)tot en met (111.32)voor de [V] een [E]lezen. Voor een produktanalytische beschouwing geldt hetzelfde.
Met betrekking tot de bovenstaande samengestelde dimensies dient nog het
volgende te worden opgemerkt. De in (111.27) en (111.28) gegeven dimensies
laten zich herleiden tot achtereenvolgens [SV _1 T] en [SV - 1 ]. Men kan de betreffende differentiaalquotiënten weliswaar lezen als quotiënten, maar de gedachte dat het hier om een limiet gaat ligt meer voor de hand. De in (111.29)tot
en met (111.32)gegeven dimensies schrijve men echter, op de aangegeven wijze,
als quotiënten en wel omdat het verhoudingselement essentieel is voor het
begrip marginale substitutieverhouding.

m . 2 . D E ANALYTISCHE WAARDE VAN SUBJECTIEVE FUNCTIES

in.2.1. De prijstheorie
Wat isdeanalytische waarde van deindividuele welvaartsfunctie, respectievelijk de individuele nutsfunctie in de zuivere en in de toegepaste economische
wetenschap? Bij de behandeling van dit onderwerp zal eerst worden gevraagd
naar de functie van de begrippen 'individuele welvaart' en 'individueel nut' in
dealgemene economischetheorie,waarin inprincipealleeconomische verschijnselen die zich in de samenleving voordoen in een samenhangend complex van
gedachten, in een stelsel van economische modellen, worden gevat. In de vol108
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gende sub-paragrafen wordt de aandacht gevestigd op de specifieke studiegebieden: de huishoudeconomie en de economische produktontwikkeling. In
de algemene of sociale economie manifesteert de individuele welvaartsfunctie
zichindeeersteplaats indevormvandeindividuelenutsfunctie. Indealgemene economische analyse zijn echter ook de welvaartsbepalende variabelen die
buiten het machtsbereik van het individu liggen interessant, doch in het kader
van decollectieve en niet indievan dehier aan de ordezijnde individuelewelvaartsproblematiek. De overheid kan de omvang en de samenstelling van het
pakket collectieve goederen bepalen en de milieuvariabelen beïnvloeden. Zij
doet dit echter niet zozeer ter bevoordeling van de enkeling, maar terverbetering van de existentie van de gemeenschap, ter vergroting van het collectieve
nut. Deanalytische waarde van de individuelewelvaartsfunctie in dealgemene
economische theorie wordt bepaald door dievan decollectieve nutsfunctie en
zaldanook,inparagraaf4vandithoofdstuk, indatkaderwordenbeschouwd.
De functie van het individuele nutsbegrip in de algemene economie wordt
primair uitgeoefend indeprijstheorie. Dezetheorieisdatdeelvan dealgemene
economische theorie waarin de aandacht op het prijsmechanisme is gericht.
Daarbij gaathetomdetotstandkomingvandeprijzen vanproduktiefactoren en
Produkten. De prijstheorie houdt zichbezigmet de 'interactie' van het gedrag
van de deelnemers aan het marktverkeer. In de prijstheorie maakt men veronderstellingen omtrent het gedrag van de economische subjecten. Deze veronderstellingen moeten zodanigzijn, datdewerkelijkheid opeenverantwoorde
wijze wordt afgebeeld en met name de marktverschijnselen op bevredigende
wijzeworden verklaard.
Betrektmeninprincipe alleeconomische factoren diehetindividueleeconomischegedragbeïnvloeden indebeschouwing,dandenktmenintermenvaneen
individueel economisch optimaliseringsmodel. Het in aanmerking nemen van
factoren diehet menselijk gedrag beïnvloeden veronderstelt een streven vande
mensnaar een optimale positie. Dit relateren vanhet menselijk gedrag aan de
omstandigheden is een essentieel element van de economische theorie in het
algemeen en van de prijstheorie in het bijzonder. Voor een verklaring van de
interacties van het gedrag van deverschillende economische subjecten, consumenten en producenten, is de veronderstelling van het bestaan van een te
maximaliseren grootheid onontbeerlijk. Datgene wat de consument maximaliseert,enblijkbaar zijn behoeften bevredigt,duidenwijaan als'individueel nut'.
De laatstgenoemde hypothese correspondeert met dewerkwijze van Gossen
die,inzijn in hoofdstuk I genoemdewerk, metzijn nutsbegrip opeendoor het
individu temaximaliseren grootheid doelt, albetrekt hij dit begripzowel opde
producent als opdeconsument. Mag Gossen met dezebenadering dan algeen
economische Copernicus zijn, zoals hij zichzelf graag wilde zien, wel heeft hij
hiermee de sleutel gevonden tot het inzicht in de interdependentie van het gedrag van de verschillende huishoudingen in een algemeen economische conceptie.OokParetobrengtzijnnutsbegriptevensvantoepassingopdeproduktiehuishouding. Soms vervang hij de term 'maximum d'ophélimité collective'
echter door 'profit maximum'. Hiermee formuleert hij een visie op het gedrag
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van deze huishouding die men heden ten dage vaak in de economische theorie
aantreft. De laatstgenoemde grootheid is ook veel gemakkelijker te kwantificeren dan eengrootheid nut. Eenprincipiële overwegingishierbij, dat het zinvolis
onderscheid te maken tussen het probleem van het optimaal functioneren van
het bedrijf en dat van het nut dat de bij dit produktieproces betrokken personen
aan hun produktieve bijdrage ontlenen. Niettemin kan men aan de gemeenschap die het bedrijf vormt een nutsfunctie toekennen, om vervolgens na te
gaan of op deze wijze het producentengedrag beter kan worden verklaard dan
op grond van een winstfunctie.
Voor de nutsfunctie van de consument bestaat geen alternatief. In de prijstheorie heeft men aan te nemen dat de positie waarnaar de consument streeft
een 'relatief nutsmaximum', een 'nutsoptimum', is. Met betrekking tot de consumptiehuishouding kan dan ook opgemerkt worden dat de optimalisering
van het individuele existentieniveau - waarop een volwaardige prijstheorie gebaseerd is - het bestaan van een nutsfunctie impliceert. Bij een oppervlakkige
beschouwing zou men misschien denken dat een bevredigende prijstheorie kan
worden gevormd, zonder het in hoofdstuk III behandelde 'integrability case' te
postuleren. Men zou van mening kunnen zijn dat een prijstheorie opgebouwd
kan worden waarin geldt:
Rrs = - ^Ls = ?.' (r en s = 1,2 , . . . n, r # s)
dxr p s

(111.33)

waarin p r en p s de prijzen van de n consumptiegoederen X r en X s voorstellen,
en wel zonder dat wordt verondersteld dat de marginale substitutieverhouding
(R rs ) een unieke continue functie is van xr en xs. De vraag die hier naar voren
komt luidt: Iser geen prijstheorie mogelijk dievoert tot een gelijkheid van marginale substitutieverhoudingen en prijsverhoudingen, als weergegeven met
(111.33), zonder dat het bestaan van de volgende continue functie f wordt gepostuleerd:
(R

r s

dx
= ) - ^ = f(x„x s ) ?
dxr

(111.34)

Het bestaan van de funktie f impliceert namelijk dat aan de voorwaarde voor
integreerbaarheid van de indifferentiefunctie is voldaan. De vraag luidt dus:
Kan men een prijstheorie baseren op de indifferentiefunctie :
u r dx r + us dxs = 0

(111.35)

terwijl men ruimte laat voor de mogelijkheid dat deze functie zich niet laat
integreren tot de nutsfunctie:
U = U r s (x r ,x s ) ?

(111.36)

De vraag laat zich ook aldus formuleren: Kan men een prijstheorie baseren op
deindifferentiefunctie :
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u t dxj + u2 dx2 + . . .un dxn = O

(111.37)

terwijl men ruimte laat voor de mogelijkheid dat deze functie zich niet laat
integreren tot de nutsfunctie:
U = U(x1,x2,...xn) ?

(111.38)

LEVENSON en SOLON (1964) demonstreren in hun boek dat de 'voldoende
voorwaarde' voor een optimum dat gekarakteriseerd wordt door (111.33), de
marginale substitutieverhouding isgelijk aan de prijsverhouding, gelijkluidend
is aan die voor een optimum dat luidt in nutsmaximalisatie-termen. Uit de
manier van werken van de schrijvers blijkt dat zij uitgaan van twee identieke
situaties. Zij differentiëren het differentiaalquotiënt waarmee de marginale substitutieverhouding gedefinieerd is namelijk naar de variabelen die er in voorkomen. Aldus handelend aanvaardt men het bestaan van een continue functie
als f in (111.34) en erkent men in principe het bestaan van een ordinale nutsfunctie. Iets dergelijks is het geval met de economische theorie van Pareto. De
op de indifferentiefunctie gebaseerde prijstheorie van deze auteur impliceert een
ordinale nutsfunctie, die men kan zien als identiek met of als een monotoon
toenemende transformatie van de door Pareto separaat geformuleerde nutsindexfunctie.
Wanneer de indifferentiefunctie niet differentieerbaar is,ishet onmogelijk een
'voldoende voorwaarde' voor een nutsoptimum te formuleren. Bovendien kan
men de optimale situatie niet zodanig karakteriseren dat er inkomens- en prijsreacties uit zijn af te leiden. Dit brengt mee dat men van de verfijnde maatstaf
voor complementariteit of substitueerbaarheid, ontwikkeld door Slutsky, Hicks
en Allen, geen gebruik kan maken. Deze overwegingen voeren tot de stelling
dat een volwaardige prijstheorie de nutsfunctie impliceert. De ordinale individuele nutsfunctie heeft een integrerende analytische functie in de prijstheorie
en daarmede in de algemene economische theorie. Men zou het bovenstaande
ook aldus onder woorden kunnen brengen. Tot een volwaardige prijstheorie
kan men slechts komen wanneer met uitgaat van een opconsistente wijze economisch handelende mens, van een 'homo oeconomicus', die zich onder verschillende omstandigheden in een optimale positie laat waarnemen. Deze hypothese
is namelijk analoog met die van het bestaan van een ordinale individuele nutsfunctie.
FRISCH (1964) is van mening dat men het in de economische theorie zelfs niet
buiten een kardinaal nutsbegrip kan stellen. In zijn artikel 'Dynamic utility'
zegt hij: 'there are many domains of economie theory where it is absolutely
necessary to consider the concept of cardinal utility if we want to develop a
sensiblesort ofanalysis'. De stelling dat voor het door hem genoemde probleem
een kardinaal nutsconcept noodzakelijk is, laten wij voor verantwoording van
de auteur. Wij volstaan met de opmerking dat Frisch zijn visie baseert op het
door BÖHM-BAWERK (1921) geformuleerde beginsel van de perspectivische verkleining van toekomstige behoeften. Frisch introduceert een 'perspective
shortining factor' ß„ die aldus gedefinieerd is:
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Qt+i|tO0 _ « _ o

nt(Y)"
Deteller vanhet linker lidiseenkardinale indexvan dewaardering inperiode t
van een bepaald inkomen dat in periode t + 1 zal worden genoten. De noemer
bevat een uitdrukking van de waardering van dat inkomen, eveneens in periode
t, wanneer het inkomen inperiode twordt genoten.
De nutsopvatting van Frisch kan men aldus ten opzichte van de onze plaatsen. De eerste past in een analyse die beoogt aan te geven hoe een behoeftenbevrediging in de toekomst in een vroegere periode wordt gewaardeerd, terwijl
in onze analyse slechts sprake isvan een aan een bepaaldtijdstipgebondenexistentieniveau, waarin de toekomstverwachting is verdisconteerd. Een verdergaande introspectieve analyse, eenhypothetische relatie tussen de waardering in
het heden van een behoeftenbevrediging in de toekomst bevattend, laten
wijbuiten beoordeling.
III.2.2. Nutsfuncties in de toegepaste economie
Vrijwel overal waar de zuivere economie wordt toegepast kan men met de
individuele nutsfunctie geconfronteerd worden.Indezesub-paragraaf richtenwij
de aandacht op de nutsfunctie in de studiegebieden van de huishoudeconomie
en de produktontwikkeling. De analytische functie van het individuele nutsbegrip is in deze theorieën voor een groot deel dezelfde als die in de algemene
economische theorie en als zodanig zullen wij aan dit onderwerp ook aandacht
besteden. Hiernaast kan men in de toegepaste economie echter een nutsopvatting ontwaren die een ander karakter heeft dan het empirische nutsbegrip uit
de zuivere economie, dat in deze studie centraal staat. Dit andere nutsbegrip
komt aan de orde wanneer men tegenover de mens zoalshij pleegt te handelen,
de mens plaatst zoals hij zou kunnen handelen. In deze context gaat het om het
zuiver economische nutsbegrip, dat wij plaatsen tegenover een typisch toegepast
economischindividueel nutsbegrip.
In de huishoudeconomie staat de kennis van het materiële object van dit
studiegebied, deconsumptiehuishouding, centraal. Door hypothetisch endeductief te denken en door waar te nemen, waarbij het budgetonderzoek een belangrijke plaats inneemt, verwerft men inzicht in het feitelijke gedrag van consumenten. In deze primaire benadering heeft de individuele nutsfunctie een
empirisch karakter. Deze functie is een beschrijving van de waargenomen
prioriteiten van eenbepaalde consument ofvan een groep consumenten. Voorts
houdt men zich in de huishoudeconomie bezig met datgene wat men in de traditionele economische theorie enigszins misleidend 'vrije tijd' noemt. Een meer
realistische benadering van de tijdsbesteding in de consumptiehuishouding
biedt de theorie van BECKER (1965). Deze auteur neemt datgene wat in de consumptiehuishouding vervaardigd wordt in de individuele nutsfunctie op. De
produktiefunctie van debetreffende 'produkten' luidt:
Z i = f i (x i ,T i ) (i = l , 2 , . . . m )
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In deze functie staat Z, voor de hoeveelheden van m in de consumptiehuishouding te vervaardigen en in de nutsfunctie te verantwoorden produkten,Xj
voor dequanta van demarktgoederen dievoor devervaardigingvan dezeprodukten nodigzijn enTivoor dehoeveelheden tijd dieaan deindeconsumptiehuishoudingtevervaardigen goederenwordenbesteed.
Bij de genoemde activiteiten is de huishoudeconoom bezig met een zuiver
economischeanalyse.Hij gaat echter nogeenstapverder, waarbij degrensvan
dezuivere economie wordt overschreden en hij in het toegepaste deel van zijn
studiegebied belandt. Hij vraagt zichniet slechts af hoe de mens zijn huishoudingpleegt interichten, maar stelt ook devraagaan deordehoedeconsumptiehuishoudingingerichtzoumoetenworden.Delaatstgenoemdevraagisgoeddeelsbeantwoord metdeopmerkingdatdit dienttegeschieden overeenkomstig
debehoeften vanhet individu. Dit antwoord houdt voor de huishoudeconoom
detaak ininformatie teverstrekken,waardoor deconsument zichenerzijdsvan
zijn behoeften bewustwordtenanderzijdskennisverwerft omtrentdemogelijkhedendezebehoeften tebevredigen.
Huishoudeconomie, ookwelaangeduid alshuishoudkunde, iseentoegepaste
multidisciplinaire wetenschap, die zich met de problematiek van de inrichting
van deconsumptiehuishouding bezighoudt. De analyse van het gedrag van de
consument levert een denkstramien voor de inrichting van de consumptiehuishouding. Het iseendenkstramien dat dient alssteunbijhetnemenvanbeslissingen. Het gaat dan om een operationeel individueel nutsoptimaliseringsmodel.Ditmodelbevateennutsfunctie, diesomsindevormvaneen indifferentiefunctie wordt gepresenteerd, en een bestedingsrestrictie. Onze belangstelling
concentreert zichopdezeindividuele nutsfunctie.
Dehuishoudeconoom waagtzichsomsaanhetpropageren vaneenbepaalde
manier van leven. Hij hanteert dan een individuele nutsfunctie die ethisch bepaald isenprincipieel verschilt van deempirische functie uit dezuivereeconomie.Dehuishoudeconoom brengtdaneenstuk elitairdenken inzijn toegepast
economische studiegebied. Onder 'elitair denken' valthet denken van bepaalde
mensen te verstaan, dat door anderen ofhenzelf als toonaangevend wordt beschouwd. Het studiegebied van dehuishoudkunde leent zichwelvoor een dergelijke integratie, mits debetreffende gedachten op dejuiste wijze geplaatst en
toegelicht worden.In ieder gevalmoet wordenvoorkomen dat van hetgestelde
desuggestieuitgaatdatmenzuiverwetenschappelijkemaatstaven hanteert.
Richten wij nu onzeaandacht opdeproblematiek van de produktontwikkeling,dieinverschillendeopzichten aansluit opdievandehuishoudkunde.Onze
aandacht betreft de 'economische' produktontwikkeling, dat isde vormgeving
gezien van uit de tegenstelling tussen enerzijds schaarse produktiemiddelen en
anderzijds debehoeften aandeverschillendeeigenschappenvanhetprodukt.De
kern van dit studiegebied wordt gevormd door de produktanalyse. Verondersteld wordt dat het produkt zich in kwantificeerbare eigenschappen laat ontleden.Hetrealiteitsgehaltevandezehypotheseisbepalendvoordemogelijkheid
van een integrale economische benadering van de produktontwikkeling, voor
het bestaansrecht van een 'economische produktontwikkeling'.
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De gedachte dat een goed ontleedbaar isin eigenschappen is geenszins nieuw.
Voor zover ons bekend, treft men de eerste volwaardige presentatie van een
theorie van het consumentengedrag, waarin dit denkbeeld is geïntegreerd, aan
in een artikel van LANCASTER (1966) getiteld 'A new approach to consumer
theory'. Lancaster noemt in dit artikel een aantal economisten die in vroegere
publikaties een dergelijke benadering volgden. De kern van Lancaster's nieuwe
consumptietheorie vindt men in zijn opmerking: 'Utility or preference orderings are assumed to rank collections of characteristics and only to rank collections of goods indirectly through the characteristics that they possess'. De
economische produktanalyse waarop wij het oog hebben is alleen uitvoerbaar
wanneer men te maken heeft met een groep onderling gedifferentieerde goederen, van voldoende 'dichtheid', VAN PRAAG (1968) spreekt in dit verband van
een 'non-homogeneous commodity group'.In onze nutstheorie, waarin de nutsindex geen unieke nulwaarde heeft, gaat het om kwantitatieve verschillen van
eigenschappen. Interessant zijn vooral de partiële afgeleiden van een nutsfunctie
met quanta van eigenschappen als nutsbepalende variabelen. Belangrijk zijn, in
kardinale termen gezegd, grensnut en 'marginal disutility' van eigenschappen.
Men kan zichafvragen ofin dit verband de prijs van het produkt niet gezien
kan worden als een negatief te waarderen eigenschap. Het antwoord moet bevestigend zijn. Dit houdt echter niet in dat het steeds zinvol is de prijs als eigenschap in de nutsfunctie te verantwoorden. Uit eenanalytisch oogpunt verdient
het in het algemeen de voorkeur de prijs zijn traditionele plaats alsparameter in
debestedingsrestrictie telatenbehouden, dan welinhet modelte verantwoorden
in de vorm van de in hoofdstuk V te formuleren 'prijsfunctie'.
De prijs van een goed ismede bepalend voor de vormgeving van het produkt.
Deze vormgeving stemt men af op de behoeften en de koopkracht van potentiëlekopers. Een 'specifiek goed'isafgestemd opde specifieke behoeften van een
beperkt aantal personen. Een 'universeel goed'isafgestemd opdebehoeften van
een relatief grote groep personen. In het laatste geval,bijvoorbeeld bij een automobiel uit wat men de middenklasse noemt, of bij een volkswoning, blijven
specifiek geaccentueerde behoeften in relatief grote mate onbevredigd. Eigenschappen van goederen zijn echter in zekeremate onderling substitueerbaar. De
tekortschietende geaccentueerde eigenschappen laten zichdanook compenseren
door een lagere prijs.
Datgene wat tot hiertoe is gezegd over activiteiten op het werkterrein van de
economische produktontwikkeling, heeft betrekking op een zuiver economische analyse, in casu produktanalyse. Ook in het wetenschapsgebied van de
produktontwikkeling zet men echter de stap naar de toegepaste economie. In
het laatstgenoemde deel van de economische produktontwikkelingkan,naastde
empirische individuele nutsfunctie, de ideële functie worden aangetroffen. Dit is
het geval wanneer er niet slechts sprake is van een aanpassing van het produkt
aan relevante behoeften, maar ook van een vormgeving aan nog sluimerende
behoeften. Dit aspect isoverduidelijk in de reclame,die ook gezienmoet worden
als een produktieve activiteit. Van het produkt zelf gaat vaak eveneens een
suggestieve werking uit. Het produkt kan bij het individu een heroriëntatie te114
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weegbrengen bij debeoordeling vanzijnexistentie-situatie. MEYER-DOHM(1965)
spreekt van 'Produktgestaltung', de vormgeving van het produkt, en van
'Bedarfsgestaltung', de beïnvloeding van de behoeften van de consument. De
auteur merkt opdat tussen beidegeen scherp onderscheid kan worden gemaakt;
in het algemeen is men, zegt Meyer-Dohm, met beide bezig. Het bewust maken
van latente behoeften kan inderdaad een aspect zijn van de materiële vormgeving. Of de elitaire nutsopvatting van de ontwerper voldoende suggestief is,
moet blijken uit het marktgedrag van potentiële kopers.

III.3. D E COLLECTIEVE EXISTENTIE

III.3.1. Collectieve welvaartsfuncties
Handelen de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk over de individuele
existentie, de laatste twee zijn gewijd aan de existentie van de gemeenschap, de
collectieve existentie. In deze paragraaf wordt het collectieve nut afgeleid van
het collectieve welzijn, zoals in de vorige paragraaf het individuele nut afgeleid
is van het individuele welzijn. Collectief nut wordt hierbij niet gezien als een
aggregaat van individueel nut. Wel wordt het collectieve nut gerelateerd aan de
individuele welvaart van elk van de leden van de gemeenschap, welke relatie
geïnterpreteerd kan worden als een aggregatie in de in het vorige hoofdstuk beschreven ruime betekenis van het woord.
Wat verstaan wij onder 'collectief welzijn', onder het welzijn van de gemeenschap? Een uitputtende beantwoording van deze diepgaande vraag kan niet
worden ondernomen. Volstaan moet worden met het belichten van de aspecten
van dit begrip die in het kader van deze beschouwing interessant zijn. Van het
collectieve welzijn zou men kunnen zeggen dat het een sociale constellatie is,
waarin het welzijn van elk lid van die samenleving een inbreng heeft en wel zodanig dat dit welzijn groter wordt als - ceteris paribus - het welzijn van ten
minste één lid van de samenleving groter wordt, en kleiner wanneer - onder
eensluidende voorwaarde - het welzijn van ten minste één lid kleiner wordt. In
deze omschrijving komt tot uitdrukking dat het gehanteerde welzijnsbegrip aan
een bepaalde cultuur gebonden is. Het begrip past niet in culturen waarin de
opvatting domineert dat een verlaging van het existentieniveau van een groep
binnen de samenleving wenselijk is. Het hier beschreven welzijnsbegrip houdt
een afwijzing in van het streven naar discriminatie van sociale minderheden.
Het welzijnsbegrip blijkt ethisch geladen te zijn.
In het aldus beschreven collectieve welzijnsbegrip schuilen enkele belangrijke
vraagstukken. Is bijvoorbeeld de hier gehanteerde maatstaf van individueel
welzijn dezelfde alsdiewelkeaan deprijstheorie ten grondslagligt? Eerder in dit
hoofdstuk hebben wij, afziende van de formele analogie van de het individuele
existentieniveau beschrijvende functies in de welvaartstheorie en in de theorie
van het consumentengedrag, deze vraag ontkennend beantwoord. Deze gelijkheid zou alleen bestaan in het zeer uitzonderlijke geval waarin de opvatting van
elk lid van de gemeenschap, alsmede die van de overheid, wat betreft de afMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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wegingvan typisch individualistische behoeften tegen de typische behoeften van
de mens als gemeenschapswezen, identiek zouden zijn. In deze paragraaf zullen
wij ons afvragen wat een realistische, uit een analytisch oogpunt aanvaardbare
basis voor de beoordeling van de collectieve existentie zou kunnen zijn. Een
ander aan het collectieve welzijnsconcept gebonden probleem is de vraag naar
de beoordeling van de inkomensverdeling. Hoewel in de hedendaagse denkwereld een dynamische sociale stratificatie geen negatieve invloed op het collectieve welzijn behoeft te hebben, staat men in het algemeen toch gereserveerd
tegenover inkomensongelijkheid. Naarmate deze ongelijkheid een meer extreme
vorm aanneemt, neemt ook een vrij algemeen gevoelde aversie daartegen toe.
Men kan dan spreken van een zich steeds duidelijker aftekenende negatieve
welzijnscomponent.
Een in het kader van dit onderzoek belangrijk facet van de moderne welzijnsopvatting is voorts, dat de mens zich bewust is van zijn mogelijkheden om het
welzijn van de gemeenschap tebeïnvloeden enin staat is,gegeven de omstandigheden, een sociaal optimum te realiseren. Het is goed nog even stil te staan bij
de historische ontwikkeling van het denken dat in deze sociale instelling uitmondt. In de Fysiocratische opvatting is het welzijn van de gemeenschap optimaal ineen orde diegeworteld isinhet 'natuurlijke recht' van demens,van welk
recht de individuele economische vrijheid een belangrijke component is. Men
huldigde de opvatting dat, wanneerhetDeïstischeontwikkelingsprocesnietdoor
menselijk ingrijpen wordt gefrustreerd, zich vanzelf de meest gunstige situatie
instelt. Turgot propageerde de liberale orde op meer rationele gronden. De
doelmatigheidsoverweging isook belangrijk in het liberale denken van de Britse
Klassieken. Utilitaristen als Bentham en Stuart Mill, en latere auteurs als
Röpke en von Mises, om enkele namen te noemen, gaven elk op eigen wijze een
algemeen filosofische dimensie aan de positieve waardering van het liberale optimum, dat zich instelt als men de maatschappelijke krachten op hun beloop
laat.
Typisch voor het moderne denken over het welzijn van de gemeenschap is
daarentegen het groeiende inzicht, dat de mens zichniet slechtsalsindividu richt
op de realisering van de individuele existentie maar ook, en wel als lid van de
gemeenschap, op deinrichting van de samenleving. Men ziet het regeringsbeleid
niet meer als louter gefundeerd op een complex van normen en idealen diein de
loop van de tijd in de samenleving gestalte hebben gekregen, maar men beschouwt de overheid tevens als vertegenwoordiger van de mens als gemeenschapswezen, van een mens diezijn verantwoordelijkheid voor de inrichting van
de samenleving aanvaardt, VAN PEURSEN (1972) getuigt van deze instelling wanneer hij zegt: 'De utopie blijkt niet verwerkelijkt; integendeel, steeds nieuwe
spanningen en vragen aangaande een verantwoord beleid doen zich voor. Dat
geldt ookten aanzien van decultuur alsgeheel.Dezeisniet meereen onpersoonlijke macht, diezichin degeschiedenis buiten de mens om voltrekt. De moderne
mens gaat beseffen dat de mensheid op weg is naar een omvattende wereldcultuur, die zich niet vanzelf voltrekt, maar die gedurig door de mens bijgestuurd
moet worden'.
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Alslaatste aspect van dehedendaagse opvatting van collectief welzijn wordt
het ontbreken van het 'welvaartsoptimisme' genoemd, dat lange tijd een substantieel deelvan het westerse denken heeft gevormd. Deconfrontatie meteen
groeiendewereldbevolking,eendreigendeuitputtingvandenatuureneendegeneratie van het leefmilieu heeft het uit de Verlichting stammend geloof in de
vooruitgang, dat onder invloed van de groei van de produktie lange tijd zijn
economische component kon behouden, grotendeels teniet gedaan. De begrippen welzijn en welvaart ziet men algemeen ook niet meerdusdaniggeïsoleerd,
dat het welvaartsoptimisme zich als een zelfstandige denkwereld zou kunnen
handhaven.
Het fenomeen van de naar welzijn strevende gemeenschap vindt, voor een
gemeenschap van pleden, zijn weerslag in decollectieve welzijnsfunctie:
Wcg = Wcg(Wgl,Wg2, ...Wgp)

(111.41)

Het suffix c in deze en andere functies die het collectieve existentieniveau beschrijven, is ontleend aan het woord 'collectief'. Aan hetgeen reeds isgezegd
overhetmetbovenstaandeformulebeschrevenwelzijnsbegrip moetnogworden
toegevoegd, dat onder het individuele welzijn hier het existentieniveau wordt
verstaan zoals dit door de gemeenschap wordt begrepen. In een samenleving
ontstaat een opinie over het welzijn van de verschillende individuen. Het
vermogen van demens omzichte verplaatsen in de situatie van de medemens
maakt dat het beeld,dat indesamenlevingvanhetwelzijn vandeverschillende
leden wordt gevormd, vrij realistisch kan zijn.
Ten aanzien van de manier waarop de welzijnsoptimalisering in de gemeenschap tot stand komt moeten twee zaken worden onderscheiden. Ten eerste
vindt er in de gemeenschap een opinievorming plaats over enerzijds de actuele
enanderzijdsdewenselijkewelzijnssituatie. Tentweedeiserhetopeentoename
van hetwelzijn gerichte beleidvandeoverheid. Hierbij gaan wijuit van deopvattingdat deoverheid indezezakenhandelt alsrepresentant vandeledenvan
de gemeenschap. Wij denken hierbij aan een democratisch staatsbestel, dat de
meeste beloften in zich bergt voor een op het welzijn van de gemeenschap gericht overheidsbeleid. Er zijn echter veel vormen van democratie. NAEFELE
(1971) maakt onderscheid tussen 'representative democracy' en 'pure democracy'. In plaats van over 'zuivere democratie' zou men beter kunnen spreken
over 'directe democratie', welketerm in mindere mate een waardeoordeel suggereert.Wij merkten reedsopdat Arrow heeft aangetoond dat eensocialeorde
waarinalleoverheidsbeslissingentotindividuelebeslissingenterugtevoerenzijn,
datdevolledigdirectedemocratie,geenrealistischegedachtenconstructie is.Het
democratische bestel kan echter wel meer of minder direct zijn. Soms is het
directeelement geïnstitutionaliseerd, alsbij hetreferendum, somsisheteengegroeid gebruik, wanneer menbijvoorbeeld dekiezer pleegtteconfronteren met
duidelijke programma's en deze ook pleegt te verwerkelijken.
Het economische aspect van het collectieve welzijn wordt aangeduid als de
'collectieve economische welvaart', ofalsde'collectieve welvaart' zonder meer,
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welke grootheid gerelateerd is aan de economische welvaart van elk van de
leden. De collectieve economische welvaartsfunctie, of collectieve welvaartsfunctie, luidt:
Wce = Wce(Wel, W e 2 ,.. .Wep)

(111.42)

Decollectieveeconomischewelvaartis,evenalsdeindividueleeconomischewelvaart, gerelateerd aan uitsluitend economische variabelen. Aangenomen wordt
dat, bij het onveranderd blijven van deniet-economische variabelen, geen veranderingvanWcemogelijk iszonder dat tenminste éénvan degroothedenWel,
waarbij i = 1,2 , . . . p, verandert; elke verandering van Wce vindt zijn oorsprongineenveranderingvantenminste éénvan devariabelen Wel. Deeconomische welvaart die de leden van de samenleving gemeenschappelijk bezitten
wordt,per definitie, toegerekend aan deindividueleledenvandegemeenschap.
Dit is verantwoord omdat het gehanteerde individuele welvaartsbegrip een
collectief aspect heeft, naast het typisch individuele aspect.
III.3.2. Decollectieve nutsfunctie
Onder 'collectief nut' wordt hetcollectief beïnvloedbare aspect vandecollectievewelvaart verstaan; hetisdatgene wat deeconomisch handelende gemeenschapmaximaliseert.Aangenomen wordtdus,dater geendiscrepantieistussen
dewensen dieindegemeenschap domineren enhetbeleidvandeoverheid. Op
grond van bovenstaande omschrijving vancollectief nut kan decollectievewelvaartsfunctie aangemerkt worden als collectieve nutsfunctie, voor zover de
economische welvaartsbepalende variabelen uit de eerstgenoemde functie beïnvloedbaar zijn. De niet door de gemeenschap beïnvloedbare economische
variabelen zijn parameters in de collectieve nutsfunctie. Heeft men te maken
met eenvolledigliberaal model dan iservan eencollectieve nutsfunctie in het
geheelgeen sprake. Bij degemaakte veronderstelling kan deoverheid namelijk
geen invloed uitoefenen op het economisch leven. In een economische orde
waarin daarentegen elke economische variabele beïnvloed kan worden, is de
collectievewelvaartsfunctie tevensdemeestvolledigecollectieve nutsfunctie; in
symbolen:
Wce = Uct

(111.43)

De identiteit heeft dus op zowel het collectieve bevredigingsniveau als het
functieteken betrekking.
De collectieve nutsfunctie luidt:
Uct = U c t (W e l ,W e 2 ,...W e p )

(111.44)

In deze vergelijking is Uct een ordinaal meetbare grootheid. De grootheden
W el , W e2 ,. .. Wepworden meetbaar geacht meteenintervalschaal.Menmerke
op dat het collectieve nut niet gerelateerd isaan deindicesvan het nut vanelk
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vandeindividuen, maaraanindividuelewelvaartsindices. Degrootheid dieaan
deindividueleexistentieoptimalisering uitdrukkinggeeft isinditverbandnamelijk nietbijzonder interessant. Degrootheid collectief nut geeft uitdrukking aan
deexistentie-optimaliseringvandegemeenschap,indepersoonvandeoverheid,
waarbij ook factoren beïnvloedbaar zijn die de individuele welvaart mede bepalen doch buiten het machtsbereik van het individu liggen, bij voorbeeld de
samenstellingvanhetpakketcollectievegoederenendekwaliteitvanhetmilieu.
Dezefactoren worden niet indeindividuele nutsfunctie, maar welin deindividuele welvaartsfunctie als variabelen verantwoord.
Ten einde het collectieve nut te relateren aan meer direct waarneembare
quanta, wordt voor dewelvaart vanelkvandepindividuen demet(III.10) gegevenrelatiein(111.44)gesubstitueerd. Hierbij moetmenzichrealiseren dat het
gaat om dein de gemeenschap 'geobjectiveerde' kardinaal meetbaar te achten
individuelewelvaartvanelkvandeindividuen.Watdeaggregatievandeindividuelewelvaartsbepalende factoren betreft kan opgemerkt worden dat, wanneer
men uitgaat van dein sub-paragraaf II.2.5 van het vorige hoofdstuk geformuleerdeaggregatiehypothesen, devariabelen x1; ...xkuit (III.10)zichdooreenvoudige sommering laten aggregeren. De variabelen x k + 1 ,. ..xm kan men,
wanneerdestructuur vanhetcollectieveproduktnietopdeverschillendesociale
groepen isafgestemd, buiten de sommering houden.
Erisechter nog het probleem dat niet alleen een niveauverandering van Wei
invloeduitoefent opUc„maardatookdeverhoudingwaarinhetgeproduceerde
tussen deleden van degemeenschap wordt verdeeld, dat ook de inkomensverdeling eeneigen invloed opUct moet worden toegekend, welk probleem inhet
vorige hoofdstuk aan de orde isgesteld. Wij menen dat het verantwoord isde
matevaninkomensongelijkheid aantemerkenalscollectievewelzijnsbepalende,
en tevens collectieve nutsbepalende factor. De grootheid die de mate van
inkomensongelijkheid karakteriseert nemen wij als variabele in de collectieve
nutsfunctie op.In dedoor degenoemde substitutie ontstane vergelijking wordt
de invloed van de inkomensverdeling verantwoord met de variabele a. In een
vergaand geabstraheerd model zou men voor dit symbool de op het eind van
hoofdstuk I genoemde Alfa van Pareto kunnen lezen.
De collectieve nutsfunctie laat zich dus weergeven als:
Uct = Uct(x 1; . ..xk,xk+!,. ..x„x 1+1 ,. ..xm,a)

(111.45)

Wilersprakezijn vaneenzelfstandige invloed vandeinkomensverdeling opde
collectieve welvaart, dan moet deze functie voldoen aan de in het tweede deel
geformuleerde gelijkheid (VI.5).Voorts valt op te merken dat een verandering
in de omvang en de samenstelling van de produktie in het algemeen andere
prijsverhoudingen meebrengt en een gewijzigde reëleinkomensverdeling impliceert.Defactoren diehetcollectievenutbepalenvariërendusniet onafhankelijk
van elkaar. Een onderlinge afhankelijkheid, aan de zijde van de bestedingsrestrictie, van denutsbepalende variabelen ziet menin het algemeen niet inhet
individuele optimaliseringsmodel; de individuele nutsfactoren kunnen in het
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

119

traditionele model, binnen een lineaire restrictie, onafhankelijk van elkaar veranderen. Merkt men de eigenschappen van economische goederen echter als
nutsfactoren aan, dan iserookaandebestedingszijde van hetindividuelenutsoptimaliseringsmodel vanonderlingeafhankelijkheid sprake.
Met betrekking tot de collectieve welvaartsfunctie en de collectieve nutsfunctie dient nog devraag beantwoord te worden of Pareto's restrictievecriterium bij de bepaling van een welvaartstoename van toepassing moet worden
gebracht. In Pareto's gedachtengang houdt eencollectieve nutstoename in, dat
vantenminsteéénlidvandegemeenschaphetwelvaartsniveaustijgt,terwijlhet
bevredigingsniveau vangeenvandeledenvandegemeenschapdaalt. Het alternatiefisdatmenaanvaardt dateendalingvandewelvaartvanheteneindividu
inprincipe opkan wegentegeneenwelvaartsstijging vaneenanderindividu.In
datgevalkiestmenvoordeinhetvorigehoofdstuk behandeldecollectievefunctie van Bergson en Samuelson. Door deinkomensverdeling als variabele in de
collectieve functie opte nemen, erkent men reeds datdewelvaartstoenamevan
het eneindividu zichleent omtewordenvergeleken met een welvaartstoename
van een ander individu. Is het echter verantwoord de afweging ook op een
daling van het individuele welvaartsniveau van toepassing te brengen?
De laatstgenoemde vraag zal bevestigend worden beantwoord. Dit wil vanzelfsprekend niet zeggen dat alle argumenten die ter zake naar voren zouden
kunnen worden gebracht als even steekhoudend worden aangemerkt. Aangevoerd zou kunnen worden dat Pareto's benadering tot welhaast onoverkomelijke analytische moeilijkheden leidt. Elke welvaartssituatie die ontstaat door
een socialeverandering diemeebrengt dat hetwelvaartsniveau van één ofmeer
individuendaalt,isprincipieelonvergelijkbaar metdeuitgangssituatie.Zoumen
echteropdezegrondvooreenwezenlijk anderebenaderingkiezen,danzoumen
blijk geven van een onaanvaardbaar wetenschappelijk opportunisme. Ook de
afwijzing vanhetParetiaansewelvaartsbegrip omdathetgetuigtvaneeneconomisch-politiek element in het zuiver economische denken, is niet geheel overtuigend. Het denken in termen van 'groter dan' en 'beter dan' komt weliswaar
geencentraleplaatstoeindeeconomischeanalyse, maarkan toch ooknietgemist worden in de weergave die de economische onderzoeker van de sociaaleconomische werkelijkheid geeft.
Als doorslaggevend element valt aan te voeren dat een afweging van een
(aanzienlijke) welvaartstoename vandeenegroepvandesamenlevingtegeneen
(bescheiden)welvaartsvermindering vaneenanderegroep,eenstuksocialerealiteitvormt.Ookhet'compensatie-principe',hetopeenofanderewijzevergoeden
van schade die geleden wordt als gevolgvan het veranderen van de economischeconstellatie,iseenstuksocialerealiteit,maardepraktijk isgeenszinsdatde
ontvangen vergoeding altijd opweegt tegen de individueel geleden schade. Het
is niet moeilijk voorbeelden te geven. De overheid pleegt dringende eisen van
volksrecreatie zwaarder te laten wegen dan de behoefte van enkelejagers aan
jachtterrein. Als men meren wenst in tepolderen moeten devissers een andere
vorm van bestaan kiezen. Als men van mening is dat de armsten geholpen
dienen te worden moeten derijksten hiervoor degrootste bijdrage leveren. Zo
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is de sociaal-economische werkelijkheid en de collectieve welvaartsfunctie heeft
in de zuivere economie slechts de functie deze werkelijkheid te beschrijven.
Uitgaande van de volledige individuele nutsfunctie kan men door middel van
'reductie' tot partiële individuele nutsfuncties komen. Op dezelfde wijze kan
men van de volledige collectieve nutsfunctie partiële collectieve nutsfuncties afleiden. De inhet nutsmaximalisatiemodel niet relevant zijnde variabelen worden
getransformeerd in parameters. In verscheidene analyses zal de a hiervoor in
aanmerking komen. Een dergelijke collectieve nutsfunctie schrijven wij op dezelfde wijze als de individuele welvaartsfunctie (III.10), waarop deze collectieve
functie steunt. De eerste is echter een nutsfunctie, waarvan de factoren die het
collectieve existentieniveau bepalen zich in principe alle voor variatie (door de
overheid) lenen, terwijl de laatste een welvaartsfunctie is die ook variabelen
bevat die het maximaliserende subject (de consument) niet kan beïnvloeden.
Hoe moet men, in het kader van het denken over het collectieve nut, de waardering van de individuele nutsbepalende factoren zien? SAMUELSON (1958)
plaatst, wanneer hij de sociale waardering van collectieve goederen bespreekt,
de opvatting dat hier sprake zou zijn van een 'transcendental group mind', die
hij overigens niet deelt, tegenover de opvatting dat 'a set of individual tastes'
opportuun zou zijn. In onze conceptie treft men van beide opvattingen iets aan.
Wij zijn van mening dat er sprake is van een in de samenleving dominerende
opvatting, waarin de individuele voorkeuren van de verschillende individuen
geobjectiveerd worden. Het gaat hierbij om de voorkeuren ten aanzien van
individuele goederen die zich manifesteren in het gedrag van de consument op
de markt en voorts om de voorkeuren ten aanzien van de collectieve goederen
en het fysische leefmilieu, waarbij de typische behoeften van de mens als gemeenschapswezen een belangrijke plaats innemen. Bij deze objectivering van de
individuele behoeften, gaan de behoeften aan collectieve goederen en een leefbaar milieuzichduidelijk manifesteren. De instandhouding vande gemeenschap
is namelijk een natuurlijk uitgangspunt bij het denken in collectieve termen.
Voor de overweging 'het dient mijn tijd wel uit' is in het collectieve nutsconcept
veelminder plaats dan in het individuele. Een voorbeeld van een typisch individualistische benadering van het nut, die in de theorie van het consumentengedrag zeer goed maar in een welvaartstheoretische context zeer moeilijk laat
plaatsen, is de theorie van CAZENAVE (1971) waarin de nutsmaximalisatie op de
levenscyclus wordt betrokken.
III.3.3. Het karakter vande collectieve nutsfunctie
Het concept van de collectieve nutsfunctie is gebonden aan een economisch
model. De nutsbepalende variabelen in deze functie zijn beïnvloedbaar door de
gemeenschap. In het liberale model geschiedt de beïnvloeding uitsluitend door
interactie van individuele economische beslissingen. In andere modellen kan de
gemeenschap, via de overheid, de welvaartsbepalende variabelen beïnvloeden.
In veel modellen is deze beïnvloeding indirect. Het model geeft aan hoe men
deze beïnvloeding kan zien. De welvaartsbepalende variabelen van het collectieve nutsmaximalisatiemodel zijn endogene of exogene variabelen. In het algeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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meen zullen de quanta individueel te consumeren goederen endogene en de
quanta collectieve goederen exogene variabelen zijn. De milieufactoren zijn
endogeen en soms tevens exogeen bepaald.
In onze gedachtengang wordt tot dit collectieve nutsmaximalisatiemodel niet
de relatie gerekend die, als randvoorwaarde voor een collectief nutsmaximum,
de aanwendingsmogelijkheden van schaarse middelen tot uitdrukking brengt.
Het model, in dezebeperkte betekenis, zal worden aangeduid alshet 'collectieve
nutsmaximalisatiemodel'. Dit model vormt samen met de laatstgenoemde relatie,dieaangeeft welke waarden degenoemde exogenevariabelen bij een gegeven
quantum schaarse middelen kunnen hebben, het 'collectieve nutsoptimaliseringsmodel'.
Wanneer het nutsmaximalisatiemodel evenveel onafhankelijke lineaire vergelijkingen bezit als endogene variabelen, is het oplosbaar. De endogene variabelen, dus ook het collectieve nut (U c ), laten zich dan uitdrukken in de exogene
variabelen en de structuurcoëfficiënten. De herleide-vormvergelijking voor het
collectieve nut zou men een herleide nutsfunctie kunnen noemen. Is er sprake
van nexogene variabelen z3, waarbijj = 1,2,. . .n, dan heeft de 'herleide collectieve nutsfunctie' de vorm:
U c = U c (z 1; z 2 , . . .zn)

(111.46)

Voor een relatief maximum is het noodzakelijk dat de variabelen z zodanig in
termen van schaarse middelen worden uitgedrukt, dat de volgende impliciete
functie geformuleerd kan worden:
<j>(z1,z2,...zn)

=0

(111.47)

Behalve op het modelmatige karakter van de collectieve nutsfunctie dient ook
de aandacht te worden gevestigd op het hypothetische karakter ervan. Onder
het meer of minder hypothetisch zijn van dit concept, wordt demate verstaan
waarin het zijn bestaansrecht ontleent aan onbevestigde hypothesen. Hier valt
te denken aan de hypothese van de objectivering van de individuele welvaart in
de 'geest' van de gemeenschap. Voorts is er de hypothese dat, binnen een zeker
interval, een verandering van de inkomensverdeling in de richting van meer gelijkheid een vergroting van het welzijn van de gemeenschap impliceert. Voert
men ter adstructie aan dat een bestudering van het sociale gebeuren tot dit
inzicht voert, dan moet men ook alternatieve hypothesen in de beschouwing
betrekken. Men zou bij voorbeeld kunnen stellen dat verandering van de inkomensverdeling samenhangt met verandering van de machtsverhoudingen
binnen de samenleving. Het hanteren van de specifieke hypothese dat de inkomensverdeling invloed heeft op het welzijn van de gemeenschap en dat de
gemeenschap daarnaar zal handelen, behoeft echter niet de ontkenning in te
houden dat er ook andere krachten werkzaam kunnen zijn.
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III.4.

D E ANALYTISCHE WAARDE VAN COLLECTIEVE FUNCTIES

III.4.1. Het verklarende model
Het streven naar collectieve welvaart is zo oud als de weg naar Rome. Dit
streven kan men zelfs in nog veel oudere vormen van landsbestuur bespeuren
dan in bijvoorbeeld het Romeinse urbanisatiebeleid. Het gaat ons echter om het
collectieve welvaartsbegrip in de economische wetenschap. In deze sub-paragraaf beschouwen wij de collectieve welvaartsfunctie in de zuivere, verklarende
economie; indevolgende wordt deaandacht gericht opde collectieve welvaartsfunctie in de toegepaste economie.
Gesteld kan worden dat zolang er economisch wetenschappelijk is gedacht,
men zich ook met collectieve welvaart heeft beziggehouden. Men heeft zich
altijd gerealiseerd dat de problematiek van produktie en ruil ietste maken heeft
met de existentie van het individu en van de gemeenschap. De opdracht van het
boek van Lauderdale aan de Prins van Waleszou, naar zijn bedoeling, kunnen
dienen als voorwoord van veel in de loop van de tijd geschreven economische
verhandelingen. Immers, als men zich verdiept in economische problemen is
'the welfare of people' inhet geding.Vanouds realiseert men zichdat er verband
bestaat tussen datgene wat men de 'welvaart van de gemeenschap' kan noemen
en de economische constellatie van de samenleving. Later noemt men dit verband de welvaartsfunctie. Het welvaartsconcept dat men beschrijft isvaak vaag,
maar blijkt niettemin onmisbaar te zijn bij de plaatsing van de economische
wetenschap in de wereld van de wetenschappen waarin de mens en diens gedrag
worden bestudeerd.
Niet alleen echter bij de lokalisering van de economische wetenschap, maar
ook binnen die wetenschap en zelfs in het zuiver economische denkschema, in
het 'verklarende model', heeft deze collectieve welvaartsfunctie analytische betekenis.In de negentiende eeuw dacht men in termen van een liberale economische orde. Deze orde was toen ook goeddeels realiteit. Het overheidsbeleid was
gericht op een zo goed mogelijk functioneren van deze liberale economie. In de
loop van de twintigste eeuw ging men het economische proces echter bewust
besturen. Hierbij bleek het collectieve welvaartsoptimum veel moeilijker te
formuleren dan men aanvankelijk meende. Welvaartseconomen trachtten aan
de theoretische problemen het hoofd te bieden door, met behulp van de ethica,
welvaartsfuncties te construeren.
Zonder tekort te willen doen aan de waarde van de ethische collectieve welvaartsfunctie voor de welvaartstheorie leggen wij, naar analogie van de individuele nutstheorie, het uitgangspunt van het welvaartstheoretische denken bij de
empirische collectieve welzijnsfunctie, bij de functie die beschrijft hoe de gemeenschap een sociaal optimum realiseert, en concentreren wij de aandacht op
het economische aspect van dit gebeuren. Het concept van de empirische
collectieve nutsfunctie bergtdevraaginzichnaar de wijzewaarophet overheidsbeleid,waarin dewensenvandeledenvan degemeenschap hun weerslag vinden,
vorm krijgt. Uit een reeks geschriften over dit onderwerp kiezen wij het artikel
van FREY en LAU (1968) waarin een aantal veronderstellingen ten aanzien van
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de politiek van de overheid worden geformuleerd. De schrijvers ontwerpen een
model waarin het overheidsgedrag endogeen is. Dit endogene karakter van het
overheidsgedrag isinherent aan onscollectieve nutsbegrip.
III.4.2. Het operationele model
De collectieve nutsfunctie in het operationele economische model verdient
afzonderlijke behandeling. Het 'operationele model' bevindt zich op de grens
tussen zuivere en toegepaste economische wetenschap. Enerzijds wortelt het
operationele model in de algemene economische theorie, tot uiting komend in
een analogie met een verklarend model, en anderzijds biedt het een denkschema
voor het economisch handelen, dient het als grondslag voor de economische
beslissing van het economische subject te weten van de consument, de producent, of van de gemeenschap in de persoon van de overheid. In de toegepaste
economie is men niet slechts geïnteresseerd in hoe men pleegt te handelen, maar
ook hoe men ter bereiking van een bepaald doel zou moeten handelen. De huishoudeconomie en de bedrijfseconomie stoelen achtereenvolgens opde delen van
de algemene economie die men aanduidt als de theorie van het consumentengedrag en die van het producentengedrag. De toegepaste economische wetenschap waarin men een optimale besturing van het sociaal-economische proces
beoogt te beschrijven, duidt men aan als de 'economische politiek' of de 'welvaartseconomie'.
Met de plaats van de collectieve nutsfunctie in het operationele model wordt
dus gedoeld op de plaats die deze functie inneemt in de welvaartseconomie als
toegepaste economische wetenschap, in een wetenschap diezichbezighoudt met
het formuleren van normen voor het landsbeleid. In dit verband herinnere men
zich onze eerder in dit hoofdstuk gemaakte opmerking dat men de term welvaartseconomie ook zou kunnen gebruiken om het deelvan dezuivere economie
aan te duiden waarin men zich bezig houdt met de bestudering van het streven
naar collectieve welvaart, voor zover dit tot uiting komt in het gedrag van de
gemeenschap, maar dat wij dit studiegebied hier ruimer zien. Het is, evenals de
huishoudeconomie en de bedrijfseconomie, een toegepaste multidisciplinaire
wetenschap, waarin men zoekt naar houvast bij het formuleren van normen
voor het overheidsbeleid, in casu de economische politiek. De parallellen tussen
de welvaartseconomie en de andere toegepaste economische wetenschappen
laten zich doortrekken. Zoals de nutsfunctie in de huishoudkunde zowel een
empirisch alseen ideëel karakter kan hebben, kan men in de welvaartseconomie
werken met de beschreven empirische collectieve nutsfunctie uit het verklarende
model dan wel met een ander collectief welvaartsconcept.
Het operationele optimaliseringsmodel met de empirische collectieve nutsfunctie staat het dichtst bij de zuivere economie; het is de weerspiegeling van
eenverklarend model uiteenzuiver economische theorie. De politieke betekenis
van dit operationele model kan men met de volgende uitspraak illustreren.
Wanneer men aanneemt dat de gemeenschap heden collectief datgene wenst te
bereiken wat men zich ook voorheen voor ogen stelde, en men ervoortsvanuitgaat dat het overheidsbeleid in het verleden effectief was afgestemd op de in de
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

125

gemeenschap levende wensen, dan zal men onder de inmiddels gewijzigde omstandigheden op deze of op gene wijze moeten handelen om tot de grootst
mogelijke welvaart van de gemeenschap te geraken. Twijfelt de welvaartseconoom echter aan deactualiteitswaarde van dedominerende collectievewelvaartsopvatting in de periode waarin men het functionele verband heeft waargenomen,danwelaandeeffectiviteit vanhetoverheidsbeleidindieperiode,dan
ishij genoodzaakt zichverdervandezuivereeconomieteverwijderen doorzelf
een meer realistische welvaartsfunctie te formuleren. Hiertoe kan hij aan de
zuivere economie weleen paar handige begrippen ontlenen, alshet individuele
nutsconcept, maar wezenlijke hulp heeft hij van deze wetenschap niet te verwachten. Misschienkanhijindeethiek,decultuurfilosofie, ofdesocialepsychologievoldoendesteunvinden omeenoperationelefunctie samentestellen.Men
dientzichechter welterealiseren dat dejuistheid vanbeslissingen, genomenop
basisvan het betreffende optimaliseringsmodel, afhangt van devraag of het in
de ideële collectieve welvaartsfunctie geformuleerde elitaire denken sociaal
aanvaardbaar is.
Men kan de vraag stellen in hoeverre een voor een bepaalde gemeenschap
empirisch vastgestelde collectieve welvaartsfunctie hanteerbaar is bij een welvaartseconomische analyse van een andere samenleving. Deze vraag vergt een
genuanceerde beantwoording, diemenzou kunnen samenvatten als:dat hangt
enerzijds afvandematewaarindesocialestructurenvandetweegemeenschappen overeenstemmen enanderzijds van de operationele context waarin mende
functie wenstteplaatsen. Menheeft zichwatdesocialestructuur betreft, tegen
de achtergrond van de analytische aspiraties die men heeft, af te vragen of de
behoeftenstructuren vanindividuenuitdeverschillendegemeenschappeninvoldoendemateuniform zijn.Ookdientmenerzichvantevergewissendathetculturele klimaat en de rechtsorde in de te vergelijken samenlevingen voldoende
gelijkenis vertonen om een 'transplantatie' van de collectieve welvaartsfunctie
te rechtvaardigen. Een dergelijk probleem zou men bijvoorbeeld ook ten aanzienvandeproduktiefunctie kunnen stellen.Zoalsdevraagmet betrekking tot
de laatstgenoemde functie voorgelegd zal worden aan een technisch-economisch onderlegd deskundige, zou de onderhavige vraag beantwoord moeten
wordendooreenterzakekundigewelvaartseconoom.
De collectieve welvaartsbegrippen van veel welvaartseconomen zijn extraeconomische concepten; zij laten zich niet binnen de zuivere economie construerenenevenminvanuit dezewetenschapbeoordelen. Deempirischecollectievewelvaartsfunctie buitenbeschouwinglatend,kanmenstellendatzowelhet
een als het ander dient te gebeuren in de welvaartseconomie. Ook Pareto's
welvaartsconcept isin dezezinextra-economisch. Het begrippast weliswaar in
deeconomische wetenschapsopvatting van dezeauteur, maar zijn economische
theorie wordt gekenmerkt door een duidelijk welvaartsaspect, dat reeds tot
uitdrukking komt in het woord 'politique' in de door hem gebruikte term
'économie politique pure'.
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IV. H E T B A S I S M O D E L

IV.1. WETTEN VAN GOSSEN

IV.1.1. Deverzadigingstendentie
In het voorliggende tweede deelvan onze beschouwing over het nut wordt de
analytische waarde van het in hoofdstuk III gegeven nutsconcept in een aantal
optimaliseringsmodellen beproefd. Hierbij wordt uitgegaan van een 'basismodel', dat in dit hoofdstuk wordt beschreven. Het iseen model met varianten,
waarbij een tweedeling tussen individuele en collectieve nutsoptimalisering in
het oog zal vallen. De analogie tussen het individuele en het collectieve model,
die een geïntegreerde behandeling wettigt, steunt op die tussen het gehanteerde
individuele nutsbegrip en het collectieve nutsbegrip. Individueel nut is dat wat
het individu maximaliseert; collectief nut is datgene wat de gemeenschap maximaliseert. Zowel de individuele als de collectieve nutsfunctie is, in eerste instantie, een empirisch gegeven en het te beschrijven basismodel is, in overeenstemminghiermee,eenverklarend model waarin een dergelijke empirische nutsfunctie past. De individuele en de collectieve nutsfunctie kunnen beide een
ethisch, een normatief karakter hebben. Als zodanig past de nutsfunctie weliswaar niet in het verklarende model, maar soms wel in het operationele model,
dat een weerspiegeling is van een verklarend model doch thuis hoort in de toegepaste economische wetenschappen.
De beschrijving van het basismodel wordt begonnen met een paragraaf die
gewijd isaan dedoor Gossen geformuleerde wetmatigheden. Eerst zal demet de
Eerste wet van Gossen beschreven verzadigingstendentie worden behandeld.
Vervolgens komt in deze paragraaf de met de Tweede wet van Gossen beschreven grensnutsnivellering aan de orde. Deze voor het individuele model geformuleerde wetten worden uitgebreid tot wetmatigheden die ook voor een
collectief model gelden. In de tweede en tevens laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de karakteristieken van de optimale situatie, ten einde
inzicht te krijgen in de veranderingen die in het consumptieve gedrag optreden
onder invloed vanveranderingen inde omstandigheden waaronder deconsumptie plaats vindt. Ook in deze paragraaf wordt zowel het individuele als het
collectieve aspect belicht.
Bij de in hoofdstuk III beschreven nutsopvatting is gedistancieerd van de
gedachte dat het afzonderlijke goed bij de consumptie een al dan niet subjectief
bepaalde hoeveelheid nut oplevert. Wel wordt gesteld dat het individu aan een
bepaald pakket goederen - algemener gezegd:aan eenbundel welvaartsfactoren
- een bepaalde met welvaart aangeduide bevrediging ontleent. De individuele
welvaart wordt, voor zover deze door het individu beïnvloed kan worden, met
de term 'nut' aangeduid. Voor een op een individueel goed betrekking hebbend
begrip grensnut is, althans in een'kardinale analyse',nog welplaats. Dit grensnut isechter nimmer eenuitdrukking van een kwantitatieve veranderingvan het
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specifieke nut van een bepaald goed als gevolg van een verandering van de
geconsumeerde hoeveelheid van dat goed, maar steeds van de verandering van
de totale individuele behoeftenbevrediging als gevolg van de hoeveelheidsverandering van het goed in kwestie.
In het kader van de benaderingswijze van het nut die bij dit onderzoek wordt
gevolgd, waarbij afgezien wordt van een typisch psychologische benadering en
gekozen wordtvooreendeductieveentevenseconomisch-empirische benadering
van het nut, heeft het grensnutsbegrip een sterk hypothetisch karakter. Het begrip laat zich namelijk bezwaarlijk toetsen. Men kan de economische werkelijkheid reeds bevredigend verklaren met een prijstheorie waarin volstaan wordt
met een ordinaal nutsconcept. Wat de weg betreft die von Neumann en
Morgenstern wijzen ter meting van de individuele welvaartsniveaus bij verschillende inkomens, met een intervalschaal, moet opgemerkt worden dat het
nog niet duidelijk is of deze weg wel begaanbaar is.
Is het echter mogelijk empirisch te staven dat bij een voortgaande hoeveelheidstoename van een te consumeren goed op een bepaald moment de situatie
ontstaat waarin een (zeer kleine) hoeveelheidsverandering geen invloed meer
uitoefent op het bevredigingsniveau en, zo ja, blijkt hieruit dan niet dat het
grensnut de neiging heeft te dalen? Om met het laatste deel van de vraag te
beginnen: ook als de beschreven tendentie valt waar te nemen, dan is nog de
grensnutshypothese niet getoetst. Het genoemde verschijnsel zou namelijk ook
passen in een ordinale nutstheorie, waarin voor het grensnutsbegrip geen plaats
is. Bij een toetsing van de betreffende zeer geloofwaardig klinkende regel wordt
men echter met nog een moeilijkheid geconfronteerd. In het dagelijkse leven
koopt de consument namelijk nimmer zoveel van een schaars goed dat het
grensnut tot nul daalt. Wil men een verzadigingstendentie waarnemen bij het
bereiken van het nulpunt, dan zal men zich aan het experiment moeten wagen.
In dat geval rijst de vraag in hoeverre de wetmatigheden die in het sociale
experiment worden getoetst, relevant geacht mogen worden voor de sociale
werkelijkheid. Toetsing is echter in principe wel mogelijk wanneer de nutsbepalende factor onder bepaalde omstandigheden zijn schaarstekarakter pleegt
te verliezen, zoals dat bijvoorbeeld bij eigenschappen van goederen het geval
kan zijn.
In een zuiver economische analyse heeft men pas vaste grond onder de voeten
wanneer men, in navolging van Hicks, in termen van marginale substitutieverhoudingen denkt. De Eerste wet van Gossen vindt men terug in het verschijnsel dat men steeds meervan een goed nodigheeft om, bij voortgaande substitutie, een eenheid van een ander goed te vervangen. Grafisch komt dit tot
uitingin de omstandigheid dat een op schaarse nutsfactoren betrekking hebbende indifferentiecurve convex is ten opzichte van de oorsprong. Dit vindt zijn
weerslag in het negatieve teken in:

Rrs = - P = öxr

(11.19)
us
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in samenhang met:
a2xs
3x?

(IV. 1)

>0

HICKS (1946) vestigt er de aandacht op dat zijn concept van de marginale sub-

stitutieverhouding eenelement heeft dat niet voorkomt indetraditionele theorie
van het dalende grensnut. De schrijver doelt op het substitutie-, dan wel het
complementariteitsaspect van de consumptie. De verzadigingstendentie als
weergegeven door een dalende marginale substitutieverhouding, is niet volledig
analoog met die welke gekarakteriseerd wordt door een daling van het grensnut
van de betreffende goederen. In de eerstgenoemde benadering heeft de waardering, in tegenstelling tot de laatstgenoemde, een relatief karakter; de waardering van het ene goed wordt betrokken op die van een ander goed, waarbij
deze waardering mede bepaald kan zijn door de beschikbare hoeveelheid van
dat andere goed.
Om meer greep te krijgen op de problematiek van de verzadigingstendentie in
termen van een dalende marginale substitutieverhouding, kan men gebruik
maken van de substitutie-elasticiteit (a). ALLEN (1938) definieert de elasticiteit
van de substitutie van goed X r door goed Xs aldus:
x,d/x,
(IV.2)

a =

R„

dR„

De betekenis van R rs is gegeven metde formulering van gelijkheid (II.19), waarbij Allen echtereen gewoonin plaatsvan eenpartieel differentiaalquotiënt gebruikt.
De grafische betekenis van de substitutie-elasticiteit kan aan de hand van
figuur IV.1worden gedemonstreerd.

haakse indifferentiecurve (CT = 0)
<- convexe indifferentiecurve (a > 0)
^ rechte indifferentiecurve (er -*co)
s (tevens raaklijn aan de kromme)

-•\ V

/ x

\

.. x,
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De substitutie-elasticiteit wordt gemeten inhetgeschetste raakpunt.
X

— = tg ß. De teller van (IV.2) stelt dus een relatieve verandering van tg ß
xr
voor. De noemer geeft de relatieve verandering van tg <xweer. De substitutieelasticiteit isgroter naarmate de kromming van de indifferentiecurve in dit punt
geringer is. Wanneer de indifferentiecurve een kromming heeft die nadert tot
een rechte,nadert atot oneindig.Is deindifferentiecurve 'haaks',dan heeft a de
waarde nul.
De verzadigingstendentie komt dus tot uiting in het positief, dochkleinerdan
oneindig zijn van de substitutie-elasticiteit. Kan men een dergelijke waarde ook
in werkelijkheid verwachten? Met betrekking tot schaarse goederen mag deze
vraag bevestigend worden beantwoord. Alleen in de exceptionele gevallen dat
de goederen in de meest volledige zin complementair zijn met elkaar, is de
waarde gelijk aan nul. Zou in een bepaald geval de substitutie-elasticiteit oneindig groot blijken te zijn, dan kan men stellen dat de betreffende goederen uit
eeneconomisch oogpunt identiek zijn ener infeite geen sprake isvan substitutie
van verschillende goederen.
Een negatieve waarde van de substitutie-elasticiteit is denkbaar, doch alleen
als ten minste één van de twee nutsbepalende factoren zijn schaarstekarakter
heeft verloren. Een indifferentiecurve met een interval waarbinnen de substitutie-elasticiteit negatief is treft men aan in figuur IV.2.
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In de punten P en S verandert de substitutie-elasticiteit van teken. Binnen de
intervallen PQ en RSiséénvan detweenutsfactoren niet schaars,en wel achtereenvolgens X r en Xs, terwijl niettemin de substitutie-elasticiteit positief is. Dit
kan men beschouwen als een beperktheid van de waarde van de substitutieAfeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)
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elasticiteit alsindicator van de mate waarin een behoefte relatief verzadigd is.
Aan een indicatie van de relatieve verzadiging van behoeften met behulp van de
eerste en de tweede afgeleide van de indifferentiecurve kleeft deze beperktheid
niet. Een verandering van het teken van de eerste afgeleide, welke afgeleide men
in formule (11.19) aantreft, duidt er op dat een nutsbepalende factor hetzij
schaars wordt, hetzij het schaarstekarakter verliest. De tweede afgeleide is een
uitdrukking van de verandering van de helling van de indifferentiecurve.
IV.1.2. Individuelegrensnutsnivellering
DeTweedewetvan Gossen zegt dat hetindividu aan deverschillende schaarse
goederen zoveel besteedt, dat het grensnut in de verschillende bestedingsrichtingen genivelleerd is. Denkt men in de kardinale termen waarin de wet in
zijn primitieve vorm luidt, dan stelt deze wet dat het individu van elk goed zoveel verwerft, dat het grensnut van elk goed gelijk is aan de prijs van het goed
vermenigvuldigd met het grensnut van de geldeenheid. Het nut dat de marginale
inkomenseenheid afwerpt is dus voor elk individu een (subjectief bepaalde)
maatstaf. De Tweede wet van Gossen zegt dus iets over een relatief nutsmaximum, over een nutsoptimum. Het individu wordt geacht kardinaal meetbaar
nut te maximaliseren, gegeven een bepaald inkomen en bepaalde prijzen.
Wij beschrijven het individuele nutsoptimum op de algemeen gebruikelijke
wijze met het volgende nutsmaximalisatiemodel.
Dit model bestaat uit de nutsfunctie:
U = U(Xl,x2,...xn)

(II.l)

en een 'inkomensrestrictie', gegeven met de functie:
y = Pi*i + P 2 x 2 + ••• P„x„

(1V.3)

In de laatstgenoemde vergelijking representeert y een gegeven besteedbaar inkomen en p l 5 p 2 , . . .p n de prijzen van de n goederen. In dit model zijn deze
grootheden parameters.
Oplossing van dit model met behulp van de onbepaalde verhoudingsfactor
van Lagrange (X)geschiedt aldus. Men maximaliseert de functie:
f = U (x,, x 2 , . . .xn) - X {plxl + p 2 x 2 + . . .pnxn - y}

(IV.4)

Een 'noodzakelijke voorwaarde' voor een optimum is,dat alle partiële differentiaalquotiënten van de eerste orde van (IV.4) gelijk zijn aan nul. Dus:
öf _ dï _
dXi

of:

Ul

Pi
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dx2

= "2 =
P2

. . . * = 0
3xn
.^ = X

(IV.5)

(1V.6)

Pn
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De willekeurig te kiezen verhoudingsfactor Xbrengt het subjectief bepaalde
grensnut van inkomen tot uitdrukking. Het nivelleringsbeginsel komt in de
laatst gegeven formule duidelijk tot uiting. In dit verband valt op te merken dat
het soms verantwoord en wenselijk is het nut te relateren aan componenten
van het inkomen. In de volgende sub-paragraaf treft men een dergelijke analyse
aan.
FRISCH (1969) is van mening dat dit grensnut van inkomen statistisch meetbaar zalblijken tezijn. Deauteur geeft debetreffende grootheid weerinde vorm
van een elasticiteit, hetgeen impliceert dat hij een met een intervalschaal meetbare grootheid nut veronderstelt, waarbij elke lineaire transformatie gelijkwaardig is.De betreffende elasticiteit duidt Frisch aan als 'the money flexibility'
en is, in onze symbolen, gedefinieerd met de formule:

y

dy X

Wenst men de met (IV.6) gegeven presentatie van een situatie waarin 'grensnutsnivellering' tot stand is gekomen vrij te maken van de bezwaren die aan
het kardinale nutsconcept kleven, dan is men aangewezen op het begrip marginale substitutieverhouding. Deze kan men als volgt uitdrukken in partiële
differentiaalquotiënten van de nutsfunctie (II.1):

Rrs = - P =dxr

(11-19)
us

dan wel in die van elke monotoon toenemende transformatie van deze functie.
Formule (11.19),toegepast op formule (IV.6),levert de Tweede wet van Gossen
op in ordinale termen:
Rrs = h

(r en s = 1,2, . . .n)

(1V.7)

Blijkbaar geldt in het nutsoptimum voor elk paar goederen, dat de marginale
substitutieverhouding gelijk is aan de prijsverhouding van die goederen.
Schrijft men:
^ =h
"s

(r en s = 1,2, . . .n)

(IV.8)

Ps

dan dient men in gedachten te houden dat de partiële differentiaalquotiënten ur
en us niet slechts betrekking kunnen hebben opeen verzameling functies van het
type (II.1), die monotoon toenemende transformaties van elkaar zijn,maar ook
op devan dezenutsfuncties af teleiden indifferentiefunctie, zijnde een impliciete
functie van het type (11.15).
De grafische weergave van het nutsoptimum voor het geval n = 2, treft men
aan in figuur IV.3.
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indifferentiecurve

x,

FIG. IV.3

In een model met twee goederen wordt de optimale situatie weergegeven door
het punt waarin de indifferentiecurve de 'inkomenslijn' raakt. Deze bestedingslijn heeft niet in elke analyse de hier geschetste lineaire vorm. In hoofdstuk V
komt een meer algemeen geformuleerde bestedingsfunctie aan de orde.
Met name wanneer men te maken heeft met een model waarin van 'marginal
disutility' sprake kan zijn, is het gewenst een 'voldoende voorwaarde' voor een
nutsmaximum te formuleren. Men dient er zich namelijk van te overtuigen dat
hetoptimum,dataandehandvandegestelde'eersteorde-voorwaarde'isgedetermineerd, geen relatief minimum of een 'zadelpunt-situatie' is. Het optimum is
een relatief maximum wanneer de d 2 U negatief is. Dit is het geval wanneer de
volgende omzoomde Hessiaanse determinanten afwisselend negatief en positief
zijn.
o p!

o

o Pi p 2
Pi Un u 1 2

P i U u U12 •

p2 u21 u22

P2 U 2 1 U 2 2 •

Pi

Pn U„l

P2 • •• Pn

U„2 •

• uln
• u 2n
•• unn

Bij de afleiding die tot dit resultaat voert geldt het Theorema van Young,
in de hier gebruikte symbolen luidend:
urs = usr
De economische betekenis hiervan is - in kardinale termen - dat verondersteld
wordt dat er sprake is van symmetrie tussen het reageren van het grensnut van
goed X r op eenverandering van de hoeveelheid van goed Xs en het reageren van
het grensnut van Xs op een quantumverandering van X r . De laatstgenoemde
hypothese ligt besloten in de keuze van een differentieerbare nutsfunctie, of een
monotoon toenemende transformatie daarvan.
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IV.1.3. Collectievegrensnutsnivellering
Ook met betrekking tot collectieve goederen valt in de samenleving een verzadigingstendentie en een grensnutsnivellering waar te nemen. Zelfs de milieufactoren kunnen in deze visie worden begrepen. In deze sub-paragraaf richten
wij de aandacht echter op de produktie en consumptie van collectieve goederen.
In hoofdstuk VII worden de milieufactoren in het model opgenomen.
Wanneer op het budget van de overheid, naar algemeen inzicht, voor een bepaalde overheidsactiviteit te weinig middelen worden uitgetrokken, wordt in de
publiciteitsmedia en in het parlement hierop de aandacht gevestigd. Dit zijn
indicaties van het relatief sterk onbevredigd zijn van de betreffende collectieve
behoeften. Richten de wensen zichin een latere budgetperiode op andere collectieve behoeften, dan zal dit als regel een indicatie zijn van het relatief minder
onbevredigd zijn van de eerstgenoemde behoeften. De grensnutsnivellering ten
aanzien van collectieve goederen manifesteert zich in het evenwichtig geachte
budget.
Hoe kan men dezevorm van grensnutsnivellering echter in een nutsoptimaliseringsmodel verantwoorden? Het vraagstuk heeft, in eerste instantie, twee
zijden. Hoe is de structuur van de overheidsproduktie en, vervolgens, hoe worden de hieraan verbonden kosten over de leden van de gemeenschap verdeeld?
STROTZ (1958) geeft een collectief optimum, uitgaande van de gedachte van
'consumers' sovereignty'. Deze gedachte houdt indat de individuele voorkeuren
ten aanzien van via de markt te verwerven goederen bepalend zijn voor het
collectieve nutsoptimum, evenals die ten aanzien van de collectieve goederen.
Bovendien wordt verondersteld dat de individuele voorkeuren ten aanzien van
de collectieve consumptie op harmonieuze wijze geïntegreerd zijn in het behoeftenpatroon van het individu, voor zover dit in het marktgedrag totuitingkomt.
Overdeconceptie van 'consumers' sovereignty' in dezevorm merken wij op, dat
het bij ons nutsbegrip niet gaat om deindividuele behoeften alseen oorspronkelijk gegeven, maar om de individuele behoeften zoals men die in het individuele
marktgedrag kan waarnemen en overigens, zoals men die in de gemeenschap
verstaat.
Voorts valt op te merken dat er in het 'consumers' sovereignty'-begrip geen
plaats is voor een discrepantie tussen menselijke behoeften gezien van uit het
typisch individualistische standpunt van het betreffende individu en die gezien
van uit het standpunt van het individu in diens typische hoedanigheid als lid
vandegemeenschap. Wijmenendateendergelijke voorstellingvan zaken slechts
een vergaande abstractie van de werkelijkheid kan zijn. Een zienswijze waarin
plaats is voor inconsistenties tussen de menselijke behoeften die zich in het
marktgedrag uiten en diewaarvan men blijk geeft door politieke stellingname, is
veel realistischer.
Wij zullen dan ook, ineen eenvoudig model, de grensnutsnivellering ten aanzien van collectieve goederen beschrijven aan de hand van een collectief optimum dat mede gebaseerd is op de typische voorkeuren van de mens als lid van
de gemeenschap. Het collectieve nutsmaximalisatiemodel bevat de volgende
vergelijkingen. Het collectieve nut (Uc) wordt gerelateerd aan de kardinaal
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meetbaar geachte individuele economische welvaart (Wi)vandemleden van de
gemeenschap. Deze collectieve nutsfunctie luidt:
U c = F (W 1; W 2 , ...W J

(IV.9)

Normaliter worden degrootheden W i , i = 1,2,... m,gerelateerd aan quanta
van economische goederen, terwijl het inkomen wordt verantwoord in debestedingsrestrictie. Hier volgen wijechter eenandere benaderingswijze, door de
welvaart van individu i te relateren aan het besteedbare inkomen (y6,)vandat
individu, alsmede aan de quanta (Xj) van de collectieve goederen (Xj),j =
1,2,... n, die worden gemeten naar de door de overheid in de verschillende
richtingen temaken kosten. Vanhetmilieuprobleem wordt hier geabstraheerd.
De individuele welvaartsfunctie luidt dus:
Wi = Ws (y* X l , x 2 , ...xn) (i = 1,2,...m)

(IV.10)

Vervolgens wordt het besteedbare inkomen gedefinieerd met:
y? = y , - t , ( i = l , 2 , . . . m )

(IV.U)

In deze vergelijking treft menhet symbool yL aan,dat staat voor het gegeven
primaire inkomen vanindividu i,hetinkomen datresulteert uitdebijdragevan
deze persoon aandeproduktie. Hierbij geldt:
yi > o
Het symbool ti in(IV.11)staat voor dedoor deoverheid vast testellen en door
individu iaf te dragen belasting. Door de mogelijkheid open te laten dat sommige van de waarden van ti5 i = 1,2,.. .m, negatief zijn, ruimt men in het
model eenplaats in voor inkomensoverdrachten.
Daar wijveronderstellen datdeprimaire inkomens en dusookhet totaleinkomen vandegemeenschap gegeven zijn, ismetdebovenstaande vergelijkingen
een nutsmaximalisatiemodel volledig, waarin het collectieve nut gerelateerd
wordt aancomponenten vanhetgegeven nationale inkomen enwaarbij men de
verhouding vandeze componenten optimaliseert. Hetiseengedachtengangdie
men ook bij Pigou kan bespeuren. Het nutsmaximalisatiemodel bestaat uit
2m + 1 vergelijkingen. Endogeen zijn U c , Wi eny V Exogeen zijn de parameters yi en devariabelen tj en Xj. De herleide collectieve nutsfunctie, waarin
het collectieve nut wordt gerelateerd aandeexogene variabelen vanhet maximalisatiemodel, laat zich aldus schrijven:
Uc = U c (t 1; t 2 , ...tm, x lf x 2 , . ..xn)

(IV.12)

De maximalisatie geschiedt onder devoorwaarde dat de kosten vandecollectieve produktie gelijk zijn aan de fiscale heffingen minus de uitbetalingen uit
hoofde vaninkomensoverdracht. Dit komt tot uitdrukking in defunctie:
136

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

t t + t 2 + . . .tm - x t - x2 . . . - xn = O

(IV.13)

Oplossing van het collectieve nutsoptimalisatiemodel met behulp van de onbepaalde verhoudingsfactor van Lagrange (x) geschiedt aldus:
f = U c (tu . . .tm, X l ) . . .xn) + x {tt + . . .tm -

Xl

. . . - xn} (1V.14)

De noodzakelijke voorwaarde voor een maximum van f luidt:

« . _ * _ „ (i= ;.2,... m )
dxj
of:

at,

0 = 1,2, . . . n )

°}?1= -8lJl
<3Xj

= x (idem)

(IV.16)

otj

Deverhoudingsfactor x kan men, in kardinale termen sprekend, interpreteren
als het collectieve grensnut van een aan collectieve goederen bestede geldeenheid, terwijl men -x kan zien als de collectieve 'marginal disutility' van een aan
belasting betaalde geldeenheid. De progressie in deinkomstenbelasting kan men
beschouwen alsde weerslag van dein degemeenschaplevendeopvatting,dat het
grensnut van inkomen voor hogere inkomens geringer is dan voor lagere. Acht
men de Bergsonse collectieve indifferentiefunctie een meer realistisch concept
dan de kardinale collectieve nutsfunctie die de laatste opmerking veronderstelt,
dan ligt hetvoor dehand dat menincollectievemarginale substitutieverhoudingen denkt. De collectieve marginale substitutieverhoudingen tussen de bestedingen door de overheid aan verschillende collectieve goederen hebben in het
collectieve nutsoptimum de waarde 1. Die tussen de belastingheffing bij de
onderscheiden individuen en de bestedingen aan verschillende collectieve
goederen hebben in dit optimum de waarde - 1 .

IV.2. BEÏNVLOEDING VAN DE CONSUMPTIE

IV.2.1. De Vergelijking van Slutsky
In de vorige paragraaf werden enkele karakteristieken van het nutsoptimum
geformuleerd. In dezeparagraaf wordt nagegaan hoe deconsumptie reageert op
een verandering van de omstandigheden waaronder de consumptie plaats vindt.
Hierbij wordt, uitgaande van een optimale situatie, nagegaan welke veranderingen er optreden bij een in het algemeen kleine verandering van een het nutsoptimum bepalende omstandigheid. In deze sub-paragraaf wordt aandacht besteed aan reacties die het gevolg zijn van een verandering van het individuele
beschikbare inkomen en aan die welke het gevolg zijnvaneenverandering van
deprijsstructuur. Beideeffecten worden verantwoord ineen door Eugen Slutsky
in de economische theorie geïntroduceerde vergelijking. In de twee volgende
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sub-paragrafen wordt iets gezegd over veranderingen in het consumptiegedrag,
respectievelijk als gevolg van veranderingen in de sfeer van de collectieve produktie en als gevolg van een verandering van de behoeftenstructuur, onder
invloed van een confrontatie met een 'homo exemplaris'. Men kan de uiteenzettingzien alseen beknopt overzicht van detheorievan het consumentengedrag
ter zake, zoals deze zich in de loop van onze eeuw heeft gevormd.
Bij de presentatie van de inkomens- en prijsreacties zal van de volgende notatie gebruik worden gemaakt.

U=

u, u,
Ui u l t u 1 2
u, u, u,
un un

Determinant U r is de cofactor van u r in deomzoomde Hessiaanse determinant
U; U rs is de cofactor van urs in U.
De optimale situatie voor het n-goederenmodelisbepaald door de inkomensrestrictie:
(IV.3)

Pl*l + p 2 x 2 + ••• pnx„ = y
en voorts door de n vergelijkingen die uit de noodzakelijke voorwaarde voor
een optimum voortvloeien en met (IV.6) zijn geformuleerd:

(IV.17)

Xp r = 0 (r = 1,2, . . .n)

Om inzicht te krijgen in de inkomens- en prijsreacties differentiere men,in navolging van SLUTSKY (1915) en HICKS (1946), de functies van het met (IV.3)en
(IV.17) gegeven model achtereenvolgens naar het veranderende inkomen y en
eenveranderende prijs p r . Men behandelt dustelkens éénvan deparameters van
het individuele nutsoptimaliseringsmodel als variabele. Het differentiëren naar
y voert tot een stelsel van n + 1lineaire vergelijkingen, met evenveel onbekenden te weten de variabele — en de n variabelen —-,
dy
dy
Oplossing van dit stelsel geeft:
^ =^
dy
U

(r=l,2,

n)

waar het hier om gaat.

(IV.18)

Aangetoond kan worden dat, hoewel de waarden van dedeterminanten U en
U r afhankelijk zijn van devorm van denutsfunctie, elkemonotoon toenemende
transformatie een zelfde quotiënt U r /U oplevert. Slutsky geeft het verband in
de vorm:
dxr
Ur
— = — (idem)
öy
U
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(IV.19)
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Het blijkt dat zijn werkwijze overeenkomt met een oplossing door gebruikmaking van een verhoudingsfactor van Lagrange ter grootte van 1.Hicks volgt
hem niet op dit punt. In de Appendix van zijn 'Value and capital' treft men de
hier gegeven presentatie aan. Bij de interpretatie van het gevonden verband kan
men, in volgende analyses, inderdaad gebruik maken van degrootheid X. Deze
benadering is ook algemener. De verhoudingsfactor is namelijk onderhevig aan
verandering, als de condities die het optimum bepalen zich wijzigen.
Bij een voortgaande verandering van het inkomen veranderen in principe de
karakteristieken van het optimum en normaliter ook de waarde van U r /U.
Gesteld kan worden dat, wanneer discontinuïteiten worden uitgesloten, het
volgende functionele verband bestaat:
dx
- ï = 0 (y)
dy

(IV.20)

Dit differentiaalquotiënt is in het algemeen positief. Is de waarde negatief, dan
noemt men X r een 'inferieur goed'. Door integratie van (IV.20) komt men tot
een functie die het gekochte quantum relateert aan het inkomen, tot de 'Engelfunctie':

xr=L(y)dy

(IV.21)

Differentieert men de functies uit model (IV.3) en (IV.17) naar p r , dan verkrijgt men een stelsel van n + 1lineaire vergelijkingen, met evenveel onbekenden te weten de variabele — en de nvariabelen —s, waar het hier om gaat.
dpr
ÖPr
Oplossing van dit stelsel geeft:
dxs
êpT

XUrc — xrXU
- (r en s = 1,2 , . . .n)

U

(IV.22)

LANCASTER (1968) toont aan dat deze vergelijking niet verandert onder invloed
van een monotoon toenemende transformatie van het nut. Substitutie van
(IV.18) in (IV.22) geeft een formule die bekend staat als de'Vergelijking van
Slutsky':

5x!=XUIS_
3pr
U

dx,
dy

( r e n s =

! 2, . . . „ )

(IV.23)

De eerste term van het rechter lid van de Vergelijking van Slutsky drukt het
substitutie-effect van een prijsverandering uit en de tweede term het inkomenseffect.
Naast de algemene vorm van de Vergelijking van Slutsky iserde belangrijke
bijzondere formulering:
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^ =^ _ x
ôpr
U

r

^
dy

(r=l,2,...n)

(IV.24)

Uitgaande van deze functie kan men komen tot een vraagfunctie. Wanneer er
geen sprake is van discontinuïteiten geldt namelijk:
dx
P = * (Pr)
(IV.25)
dPr
Door integratie van (IV.25) komt men tot een functie die de gekochte hoeveelheid van een goed relateert aan de prijs van dat goed, de individuele vraagfunctie:
xr=[<KPr)dPr

(IV.26)

Een principieel verschil tussen deze vraagfunctie en die van Marshall is, dat bij
de laatste geen rekening gehouden wordt met een inkomenseffect, zoals dat in
de laatste term van (IV.24) zijn uitdrukking vindt.
Slutsky merkt op dat, aangezien het quotiënt U r r /U altijd negatief is, de
vraag naar een goed bij een op het inkomenseffect gecorrigeerde prijsdaling
altijd toeneemt enbij eendergelijke prijsverhoging altijd afneemt. KOYCK (1956)
spreekt in dit verband van de Eerste wet van Slutsky. Reeds werd opgemerkt
dx
dat het differentiaalquotiënt —s zowel positief als negatief kan zijn. Het laat
zich voorstellen dat men met een inferieur goed te maken heeft, terwijl bovendien geldt:
^ > x
U

r

^
dy

(IV.27)

In deze formule staat het symbool > voor 'minder negatief dan'. Formule
(IV.27) is van toepassing op het door Sir Robert Giffen gesignaleerde geval
waarin de vraag naar een goed toeneemt onder invloed van een verhoging van
de prijs van dat goed. Een voorwaarde voor het manifesteren van dit 'Giffen
case' isdat het goed in kwestie,X r ,eeninferieur goedisenbovendien opeen voldoende groot deelvan het inkomen beslaglegt. Het laatste komt tot uitdrukking
in de waarde van xr.
De Vergelijking van Slutsky in de vorm van formule (IV.23),doch mitsr # s,
vormt de basis van Hicks' criterium voor substitueerbaarheid of complementariteit van twee consumptiegoederen. Het criterium is het teken van de substitutie-term indezevergelijking, voor welketerm hij het symbool x rs kiest. Herschrijving van (IV.23) levert:
x rs = ^
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+ xr ?h
3Pr
dy

(IV.28)
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Hicks noemt de goederen Xr en Xs substitueerbaar wanneer x rs positief is en
complementair wanneer deze grootheid een negatieve waarde heeft. Daar het
niet mogelijk is dat alle goederen uit het consumptiepakket complementair zijn
met elkaar, is dit criterium slechts zinvol wanneer het te maximaliseren nut een
functie is van ten minste drie goederen.
Men kan ook schrijven:

xST =P + xsp

(IV.29)

Uit Slutsky's opmerkingen blijkt dat geldt:

Koyck spreekt in dit verband van de Tweede wet van Slutsky. Hij merkt op dat
men kan spreken van de symmetrie-eigenschap der substitutie-effecten. Koyck
formuleert desymmetrie-eigenschapindezegeest:'Het effect van eengecompenseerde prijsverandering van een goed op de vraag naar een ander goed is gelijk
aan het effect van een zelfde gecompenseerde prijsverandering van dat andere
goed op de vraag naar het eerstgenoemde goed'. De aan de orde zijnde symmetrie berust op het in de vorige paragraaf genoemde Theorema van Young.
Men kan zich afvragen of de in deze sub-paragraaf beschreven inkomens- en
prijsreacties zich ook voordoen wanneer men temaken heeft met eigenschappen
van goederen als nutsbepalende factoren. Deze vraag zal bij de bespreking van
het inhet volgende hoofdstuk aan de orde komende model worden beantwoord.
Voorts kan men de vraag stellen of het substitutie-criterium van Hicks een
concept is, dat zich ook laat betrekken op enerzijds een collectief en anderzijds
een individueel goed. Deze vraag zal in de volgende sub-paragraaf worden behandeld.
IV.2.2. De rol vande collectievegoederen
Welke invloed heeft een verandering in de samenstelling van het pakket collectieve goederen op de existentie-situatie van het individu? Over dit vraagstuk
zullen een paar opmerkingen worden gemaakt. Wij gaan er hierbij van uit dat
een vergroting van de produktie van collectieve goederen, die men pleegt te
meten op basis van de gemaakte kosten, een even grote toename van de totale
belastingdruk meebrengt. De individuen die de samenleving vormen dragen in
het algemeen niet allen evenveel bij aan dedekkingvandekosten van decollectieve goederen en profiteren er inhet algemeen ook niet in gelijke mate van. Een
verandering in de sfeer van de produktie van collectieve goederen wordt, tegen
de achtergrond van de wijze van kostendekking, in het algemeen door velen
positief doch door anderen negatief gewaardeerd. Zoals reeds naar voren is gebracht, kan men bij de waardering van collectieve goederen van twee waarderingsprincipes uitgaan. Het kan gaan om de waardering van het individu zelf,
waarbij naar verwacht mag worden het typisch individualistische standpunt
domineert, of om de individuele waardering zoals men die in de gemeenschap
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verstaat, waarbij detypische behoeften van de mens als lid van de gemeenschap
een belangrijke rol spelen. Het laatstgenoemde waarderingsprincipe laat zich
plaatsen in de collectieve welvaartsproblematiek. In het individuele nutsoptimaliseringsmodel waarover deze sub-paragraaf handelt, kan echter met het
eerstgenoemde, typischindividualistische waarderingsprincipe worden volstaan.
Bij een analyse van de effecten van een wijziging van de structuur van het
pakket van collectieve goederen op de individuele welvaart, kieze men als uitgangspunt niet een situatie waarin noch van belastingheffing, noch van produktie van collectieve goederen sprake is. Aan deze activiteiten dankt de gemeenschap namelijk mede zijn bestaan. Bij een beschouwing van de positie van een
individu in de gemeenschap, ligt het voor de hand uit te gaan van een situatie
waarin het individu een bepaalde belasting betaalt en in zekere mate van collectieve goederen profiteert. Vervolgens stelt men dat de omvang en de samenstelling van het pakket collectieve goederen zich voor verandering lenen. Een verandering brengt het betreffende individu op een nieuw welvaartsniveau W 2 . Dit
nieuwe individuele welvaartsniveau kan hoger zijn dan, gelijk zijn aan, of lager
zijn dan het oorspronkelijke welvaartsniveau W t . De verandering in de collectieve sfeer zal doorgaans zijn weerslag hebben op de individueel te betalen belastingen. De verandering van deze door het individu te betalen belastingen is
dan mede bepalend voor het verschil tussen W 2 en W t .
Wanneer geldt dat het oorspronkelijke en het bereikte individuele welvaartsniveau aan elkaar gelijk zijn, zodat geldt: W 2 = W 1 ; kan men stellen dat - in
een bepaalde periode - het individuele 'inkomenseffect' van een verandering in
de collectieve sfeer gelijk is aan de verandering van de door het individu te
betalen belastingen. Meting van het inkomenseffect in geval W 2 # W 1 ; zou
mogelijk zijn bij voldoende inzicht in de behoeftenstructuur van het individu.
Het inkomenseffect vindt zijn uitdrukking in de inkomenstoename die de welvaart van het individu, uitgaande van het oorspronkelijke welvaartsniveau
- waarop echter reeds de additionele belasting drukt - op het niveau W 2 zou
brengen, terwijl de omvang en de structuur van de produktie van collectieve
goederen onveranderd blijven. Vanzelfsprekend is dit inkomenseffect verschillend naarmate men zich op een ander waarderingsprincipe baseert.
Het individuele inkomenseffect van een toename van zinvolle overheidsbestedingen kan men op de volgende wijze grafisch en algebraïsch weergeven.
Hiertoe worden twee situaties beschouwd. Het is de situatie W 0 waarbij het individu, dat aanvankelijk het welvaartsniveau W x kende, wel de additionele
belasting betaalt maar niet profiteert van de bijbehorende uitbreiding van de
produktie van collectieve goederen, en de situatie met het beschreven welvaartsniveau W 2 , waarbij deze persoon hiervan wel profiteert. De nieuwe situatie W 2
wordt vergelekenmetdedenkbeeldige situatieW 0 en opdeze welvaartstoename
wordt de eerder genoemde inkomenstoename, die bekend verondersteld wordt,
betrokken.
Een twee-goederenmodel leent zich voor een grafische weergave van dit inkomenseffect. In figuur IV.4treft men devoor de genoemde vergelijking interessante optima aan.
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denkbeeldige bestedingslijn

x,

FIG.

IV. 4

Bij deze weergave zijn Xr en Xs individuele goederen. De geschetste welvaartstoename is het gevolg van een niet in tekening gebrachte toename van de produktie van collectieve goederen.
Het inkomenseffect (Ay,) van de in ogenschouw genomen vergroting van de
collectieve produktie bedraagt:
Ayi = (xr2 - x r0 ) p r + (xs2 - xs0) p s

(1V.30)

Voor een n-goederenmodel luidt deze formule:
^Yi = O12 - x io) Pi + (x22 - x 20 ) p 2 + ••• (xn2 - xn0)p n

(IV.31)

Hierbij kan worden aangetekend dat wanneer een goed X r inferieur is, de
grootheid (xr2 —x r0 ) negatief is.
Omvang en samenstelling van het pakket collectieve goederen hebben niet
alleen invloed ophet individuele welvaartsniveau, maar ook opde samenstelling
van het pakket individuele consumptiegoederen. Om deze samenhang aan te
duiden kan men uitgaan van demet(III.10)gegeven welvaartsfunctie. Wanneer
men de milieufactoren buiten beschouwing laat, heeft deze functie de vorm:
W = W ( x l 5 . . .xk, x k+1 , . . .xn)

(IV.32)

waarin:
x x ,. . . xk : hoeveelheden individuele goederen X x , . . .Xk
xk+i, ••• x n : hoeveelheden collectieve goederen X k+1 , . . . Xn
Tussen een individueel en een collectief goed kan sprake zijn van substitueerbaarheid, complementariteit, of neutraliteit. Is er sprake van een individueel
consumptiegoed X r en een collectief goed X u , dan kan - enigszins analoog met
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(IV.28) - als substitutie-criterium het teken van de als volgt te definiëren grootheid y ru dienen:
Air
rit,
dx.
dx
dy
r
dxu " d7 dxu

(r(r —
= 11,->2, . . .k)v\

(u = k + 1, . .. n)

(IV.33)

dy
Het differentiaalquotiënt — in deze vergelijking, is een marginale presentatie
dxu
van het in deze sub-paragraaf beschreven inkomenseffect. Men kan spreken van
substitueerbaarheid, complementariteit of neutraliteit tussen een individueel en
een collectief goed, wanneer bovenstaande grootheid achtereenvolgens positief,
negatief of nul is. De symmetrie-eigenschap geldt hier uiteraard niet. Er vindt
een aanpassing plaats van de consumptie van individuele goederen aan het
beschikbare pakket collectieve goederen. Van het omgekeerde is in deze individuele nutsanalyse geen sprake.
IV.2.3. De homo exemplaris
Dit hoofdstuk wordt besloten met enkele opmerkingen over de veranderingen
in het gedrag van de consument als gevolg van veranderingen in de behoeftenstructuur. Wij zullen hierbij gebruik maken van de in hoofdstuk III ten tonele
gevoerde figuur van de 'homo exemplaris'. Deze imaginaire mens zouden wij
ook als 'homo idealis' hebben kunnen aanduiden. Van deze term kan echter de
suggestie uitgaan dat er een waardeoordeel in het geding is, terwijl het de bedoeling is een typisch waardevrij begrip aan te duiden. De benadering van het
individuele economische gedrag op basis van het homo exemplaris-concept, is
niet gekozen omdat dit concept een geheel nieuw licht zou werpen op de motivatie van de consument. De reden is vooral dat aldus op eenvoudige wijze een
aantal psychologisch en sociaal-psychologisch te verklaren invloeden in het
nutsmaximalisatiemodel kunnen worden verantwoord. Het gaat hier om een
gedachtenconstructie die een functie heeft in een elementaire, typisch economische analyse van het consumentengedrag. Bij een meer volledige bestudering
van het economisch handelen moet deze gedachtenconstructie wellicht vervangen worden door een multidisciplinair studieschema. De homo exemplaris
is een ideaalbeeld dat de mens heeft. Het is een beeld dat de mens heeft van
zich zelf, in een situatie die hij ambieert. Wijkt dit beeld duidelijk af van de
feitelijke situatie, dan kan men een relatief sterke geneigdheid verwachten om
in deze feitelijke situatie verandering te brengen. Valt het ideaalbeeld met de
werkelijkheid samen, dan ligt een vrij sterke gehechtheid aan het bestaande
bestedingspatroon voor de hand.
De invloed van de homo exemplaris kan het eenvoudigst worden beschreven
in termen van een kardinale nutstheorie. Wanneer het ideaalbeeld van de feitelijke situatie gaat afwijken, stijgt het grensnut van consumptiegoederen in het
algemeen, of dat van bepaalde consumptiegoederen. Ontstaat het ideaalbeeld
doordat men bijvoorbeeld kennis maakt met een beter televisietoestel, een auto
met meer mogelijkheden, een meer riante woning, een fraaiere bontmantel, dan
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wordt debehoefte aan het betreffende goed geïntensiveerd. Somsziet men dat de
wens het goed te bezitten zo sterk wordt, dat men op elementaire levensbehoeften bezuinigt. Ook kan men zichvoorstellen dat, wanneer men het goed niet ten
koste van de besparingen kan verwerven, men zal mikken op een aankoop van
het goed in de toekomst door middel van een vergroting van de besparingen in
het heden. Valt het ideaalbeeld samen met de feitelijke situatie, dan kan men
zich voorstellen dat het individu ondanks een aanmerkelijke prijsdaling van een
goed toch weinig belangstelling toont voor een uitbreiding van de consumptieve
bestedingen in de betreffende richting. Het grensnut van het goed daalt dan
blijkbaar drastisch.
De denkbeeldige mens waarmee het individu zich wenst te conformeren ontstaat, verandert en vervaagt onder invloed van veel factoren. Van deze factoren
worden slechts het demonstratie-effect en deinvloed die uitgaat van een vroeger
genoten hoger inkomen genoemd. Het zijn de onderwerpen die Duesenberry in
zijn boek 'Income, saving and the theory of consumer behavior' aan de orde
stelt. Bij het demonstratie-effect ontstaat het ideaalbeeld door reclame en door
waarneming van het consumptieve gedrag van anderen. Bij de invloed van een
vroeger hoger inkomen wordt het ideaalbeeld gevormd door de herinnering aan
'betere tijden'.
Het verschijnsel dat de mens zich wenst te conformeren met een zich steeds
vernieuwend ideaalbeeld, manifesteert zich niet in elke samenleving even sterk
en soms zelfs in het geheel niet. Ook dit aspect van de homo exemplarisbenadering kan steunen op een uiteenzetting van laatstgenoemde auteur.
DUESENBERRY (1952) stelt namelijk, dat de mens gemotiveerd wordt door
'maintenance of self-esteem'. Volgens deze schrijver zou dit zich in de Verenigde Staten manifesteren in een streven naar status, die bepaald zou worden
door de consumptieve uitgaven. Hier tegenover plaatst hij een andere samenleving, waarover hij opmerkt:'In a society inwhich the criteria for status are in
terms of birth it isimpossible for an individual to raise his status.Therefore, the
drive to attain a high standard of consumption as a means to attaining high
status is blunted'.
Behalveinde gegeven context, laat de figuur van dehomoexemplariszichook
plaatsen in een dynamische analyse,waarin deuiteenzettingen passendie KOYCK
(1954) en MEULENBERG (1962) geven over de vertraagde invloed van prijsveranderingen op het consumptieve gedrag. Vertragingen als beschreven door
deze auteurs zouden ten dele verantwoord kunnen worden in het kader van dit
concept. Het individu kan zowel direct als indirect op een prijsverandering
reageren. De directe reactie behoeft geen toelichting. De indirecte reactie is die
via een wijziging van het behoeftenschema. De eerste individuen die direct op
een prijsverandering reageren zijn de pioniers van een nieuwe leefwijze. Hierna
vindt,bijdeindividuendienognietreageerdenopeenprijsverandering,dedirecte
beïnvloeding een steeds sterker wordende steun in de inspiratie die van de
nieuwe leefwijze uitgaat. Met dit proces is tijd gemoeid, en wel meer, naarmate
men minder open staat voor een verandering van de leefwijze en de communicatie tussen de leden van de gemeenschap minder intensief is. Reclame kan het
beschreven proces induceren en versnellen.
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V. P R O D U K T A N A L Y T I S C H E M O D E L L E N

V . l . DE BESTEDINGSRESTRICTIE

In dit hoofdstuk wordt een individueel nutsmaximalisatiemodel beschreven
met eigenschappen van goederen als nutsbepalende factoren. De essentie van
het probleem ligt in de analyse van het produkt in 'schaarse eigenschappen' en,
eventueel,ineigenschappen diemen innegatieve zinwaardeert. In dit hoofdstuk
gaan wij uitvan de hypothese dat het verantwoord is,althans in sommige gevallen, een economisch goed te zien als de resultante van te onderscheiden kwantificeerbare eigenschappen. Heeft men dit eenmaal aangenomen, dan levert het
behoeftenaspect van het nutsoptimaliseringsprobleem geen principiële moeilijkheden meer op, althans geenmoeilijkheden diemen niet reeds in het traditionele
nutsoptimaliseringsmodel aantreft. Een principieel verschil tussen de aan de
orde zijnde modellen en het in het vorige hoofdstuk behandelde basismodel
schuilt echter in het karakter van de bestedingsrestrictie. In het traditionele
model treft men slechts quanta van nutsbepalende variabelen aan, waarbij aan
elkeeenheid eenprijskanwordentoegekend.Neemtmenvoorts aandat- binnen
het kader van deprobleemstelling-deprijzennietvoorveranderingvatbaar zijn,
welke veronderstelling men doorgaans maakt, dan heeft de bestedingsrestrictie
een lineaire vorm. In de hier te behandelen modellen zijn de diverse bestedingsrestricties echter in principe niet-lineair. Er kan hoogstens sprake zijn van een
verband dat men in gelineariseerde vorm weergeeft, welke functie slechts in de
omgeving van het optimum actualiteitswaarde heeft. In deze eerste paragraaf
zullen wij dan ook aandacht schenken aan het bestedingsaspect van het nutsoptimalisatieprobleem. Vervolgens zullen in de tweede paragraaf de karakteristieken van het individuele nutsoptimum en deprijs-eninkomensreacties worden
beschreven, een en ander naar analogie van de beschrijving van het basismodel
in het vorige hoofdstuk. In de derde paragraaf komt, ten slotte,de problematiek
aan de orde van de prijs als welvaartsbepalende eigenschap van een goed.
Heeft men alleen te maken met quanta xs van goederen Xs, waarbij s =
1,2,... n, dan kan men de bestedingsrestrictie in de volgende eenvoudige
lineaire vorm schrijven:
Y= *iPi + x 2 p 2 + . . .x n p n

(IV.3)

De algemene vorm van deze randvoorwaarde is:
4, (x t , x 2 , . . .xn) = 0

(V.l)

Heeft men te maken met kwantitatieve uitdrukkingen xr van eigenschappen X„
waarbij r = 1,2,. . .m, dan moet men werken met de randvoorwaarde in deze
algemene vorm, zodat geldt:
4 (x„ x2, . . .xj = 0
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Bij deze analyse wordt er dus van uitgegaan dat een economisch goed een
unieke combinatie van quanta van eigenschappen kan bezitten. Een andere
combinatie heeft betrekking opeen geheel ander goed of op een gedifferentieerd
goed. De onderscheiden goederen dragen als regel verschillende prijzen. Stelt
men dat er een functioneel verband bestaat tussen de prijs van een goed en de
quanta van de eigenschappen van dat goed, dan heeft men te maken met de
'prijsfunctie' :
p = p ( x „ ...xj

(V.3)

Voor een model met slechts één goed, met m eigenschappen als nutsfactoren,
kan uit deze prijsfunctie op eenvoudige wijze een bestedingsfunctie worden afgeleid. Men kent de variabele p de waarde y toe, overeenkomend met het te
besteden inkomen. Zo ontstaat de impliciete functie:
y = p(x 1 , . . . x j

(V.4)

Bij onze analyse van het individuele nutsoptimum gaan wij er van uit dat de
functie differentieerbaar is.
In een meer gedetailleerde variant van het individuele nutsoptimaliseringsmodel nemen wij n goederen Xs op, met quanta xs, s = 2,3,. . .n, terwijl het
goed Xi ontbonden is in m nutsfactoren Xr, met quanta x„ r = 1,2,.. . m,
waarbij men de prijs van goed X1 kan zien alseen functie van de eigenschappen
van dat goed. In deze analyse heeft de bestedingsrestrictie de vorm:
y = p (x1; x2, . . .xj + p 2 x 2 + p 3 x 3 + . . .pnxn

(V.5)

V.2. KENMERKEN VAN HET OPTIMUM

De kenmerken van het optimum zullen eerst worden afgeleid voor een model
met slechts twee nutsbepalende variabelen. Elk van deze variabelen is een
kwantitatieve uitdrukking van een 'schaarse'eigenschap vaneen goed, waaraan
het gehele inkomen wordt besteed. Onder een schaarse eigenschap van een goed
wordt een eigenschap verstaan diedoor het individu positief wordt gewaardeerd
en waarvan een kwantitatieve toename een hogere prijs impliceert. Dit tweegoederenmodel wordt als uitgangspunt gekozen omdat het zich voor een grafische weergave leent.
De nutsfunctie heeft de vorm:
U = U(x 1 ; x 2 )

(V.6)

De bestedingsrestrictie luidt:
y = p (X15 x2)
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(V.7)
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De noodzakelijke voorwaarde voor een nutsmaximum voert tot:
dp
u-f

dxi

u2

dp
dx,

of

"1

=

u2

Pi

(V.8)

p2

Hierbij zijn pl en p2 partiële afgeleiden van de eerste orde van de impliciete
functie (V.7) naar x t en x2- Het zijn geen prijzen, maar marginale concepten die
gebaseerd zijn op de veronderstelling dat de prijsfunctie differentieerbaar is.
In de figuren V.l.A en V.l.B worden twee verschillende optimale situaties
weergegeven.

^u,

<-u,

F I G . V. 1

De 'bestedingscurve' y is de grafische weergave van de bestedingsfunctie (V.7).
De indifferentiecurve Ui is de grafische weergave van de indifferentiefunctie die
ontstaat uit (V.6), door de variabele U de waarde U x toetekennen.In grafiek A
raakt debestedingscurve de indifferentiecurve in één punt. In grafiek Bis er van
twee raakpunten sprake. In het laatste geval is er sprake van een model met
twee gelijkwaardige optima.
De bepaling van de kenmerken van het optimum voor een model met n
goederen, waarbij één goed in m nutsfactoren isontbonden, kan opde volgende
wijze geschieden. De nutsfunctie luidt:
(II.2)

U —U(x l5 x 2 , •. .xm, x 2 , x 3 , . . .xn)
De bestedingsrestrictie heeft de vorm:
y = p (x„ x2, . . .xj + p 2 x 2 + p 3 x 3 + . . .pnxn
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Te maximaliseren met de onbepaalde verhoudingsfactor van Lagrange (X):
f = U (x„ . . .xm, x 2 , . . .xn) - X {p(x 2 , . . .x j + p 2 x 2 + . . .pnxn - y}
(V.10)
De noodzakelijke voorwaarde voor een maximum houdt in:
(V.ll)
Pi

Pm

P2

Pn

en:
ur _ pr
u^ ~ K

(r = 1, 2, . . . m)
(s = 2, 3, . . .n)

(V.12)

De laatste vergelijking kan aldus in economische termen worden weergegeven.
De subjectief bepaalde marginale substitutieverhouding van een kwantificeerbare eigenschap van een geanalyseerd goed met een ander consumptiegoed, is
gelijk aan de verhouding van de marginale prijsverandering van eerstgenoemd
goed, bij verandering van het quantum vandebetreffende eigenschap,endeprijs
van het andere goed.
De inkomens- en prijsreacties die in hoofdstuk IV bij de bespreking van de
Vergelijking van Slutsky zijn weergegeven, gelden in principe ook voor het aan
de ordezijnde model.Aangegeven kan worden hoeeennutsbepalende variabele,
of deze nu een quantum van een eigenschap dan wel een hoeveelheid van een
goed representeert, reageert op een inkomensverandering. Wat de prijsreacties
betreft moet opgemerkt worden dat alleen de gevolgen van een prijsverandering
van niet geanalyseerde goederen kunnen worden weergegeven. In het model
kunnen de n- 1 prijzen namelijk wel,doch dem partiële afgeleiden van de prijsfunctie niet onafhankelijk van elkaar veranderen.
De determinant U heeft in dit verband de vorm:

U=

0

tij

"1

U

. . . um

u2 . . . un

U

1m

um u m 1 .

•

U

m.,

U

"2 u 2 1 .

•

U

2,„

u22 .

U

11 • • •

U

12-- -u1n

2

.

•

U
m

n

•u2n

n U n 1 . . . Unm U n 2 . . . Un

De elementen van deze determinant hebben de volgende betekenis:
u„„ =

(r en s = 1, 2 , . . . m)
dxrdxs
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ö2U
u„ =
dxrdx.s
urc =

a2u

(r = 1,2,. . .m)
(s = 2,3, . . .n)
(r Rn s = ?

T

dxtdxs

Een voorwaarde voor de gevonden verbanden is, dat er inderdaad van een
maximum sprake is en de gestelde noodzakelijke voorwaarde geen betrekking
heeft op een minimum of een 'zadelpunt'.

V.3. D E PRIJS ALS EIGENSCHAP

Het is niet moeilijk situaties te schetsen waarin de prijs van een goed zich
duidelijk aftekent als een welvaartsbepalende factor, als een eigenschap van het
betreffende goed. Wenst men, om een voorbeeld te noemen, bier te exporteren
naar een land waar reeds andere merken zijn ingevoerd, dan heeft men de keus
het produkt te offreren in de prijsklasse van de daar gangbare merken of dit
produkt tegen een aanzienlijk hogere prijs op deze markt aan te bieden. Het
tegen de relatief hoge prijs aangeboden bier heeft het karakter van een exclusief
consumptiegoed en is uit een economisch oogpunt niet identiek met technisch
hetzelfde produkt dat tegen de gangbare prijs wordt verkocht. Een ander voorbeeld vormt een parfum met een karakteristieke geur, dat voor de gegadigden
aan aantrekkelijkheid inboet als het tegen een lagere prijs wordt aangeboden.
Generaliserend kan men opmerken dat bij veel van de goederen die de verbruikers of gebruikers 'status' verlenen, de prijs gezien kan worden als een
eigenschap van het goed, met een eigen invloed op het individuele behoeftenbevredigingsniveau.
Het is geen eenvoudige opgave de prijs in de hoedanigheid van eigenschap op
zinvolle wijze in het individuele nutsmaximalisatiemodel te verantwoorden. In
het traditionele model hebben de prijzen namelijk reeds de functie van parameters, die mede het nutsoptimum conditioneren, terwijl in de eerder in dit
hoofdstuk gegeven produktanalyse de prijs niet als een zelfstandige eigenschap
kan worden opgenomen, omdat er aan de bestedingszijde van het model geen
ruimte is voor een onafhankelijk variëren van deze welvaartsbepalende factor.
Een essentiële veronderstelling in de laatstgenoemde benadering van het individuele nutsoptimum is namelijk, dat de prijs een functie is van de verschillende
eigenschappen van het geanalyseerde produkt. Het is echter wel mogelijk dit
verschijnsel in een elementaire indifferentie-analyse te doorzien.
Met figuur V.2wordt eenindifferentiekaart van degoederen X renXs gegeven,
waarbij het goed Xr in tweeverschillende hoedanigheden wordt weergegeven en
wel in die waarin de prijs een positieve invloed heeft op het behoeftenbevredigingsniveau van het beschouwde individu en die waarin van een dergelijke invloed geen sprake is. Bij de eerstgenoemde hoedanigheid hoort de indifferentie150
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curve U s (met de svan 'status') en bij de laatstgenoemde de curve U n (met de n
van 'neutraal').

FIG. V. 2

Laat de consument in kwestie zich aanvankelijk in het door P° aangegeven
optimum bevinden. Neem voorts aan dat op een gegeven moment de prijs van
goed Xr stijgt en die van goed Xs onveranderd blijft, terwijl het besteedbare
inkomen gecorrigeerd wordt op het inkomenseffect van dezeverandering van de
prijsstructuur, een en ander als aangegeven in de figuur. Bij de genoemde twee
hoedanigheden van goed X r is er sprake van twee verschillende substitutieeffecten op de individuele consumptie van dit goed. Wanneer de prijs een eigen
invloed opdeindividuelewelvaart heeft wordt laatstgenoemd effect weergegeven
door het quantum x?-x* en wanneer dit niet het geval is door het grotere
quantum x?- xnr. Uit de figuur kan men concluderen dat het substitutie-effect
geringer is naarmate de positieve invloed van de prijs op het welvaartsniveau
sterker is.
Ook aan de inkomenseffecten dient aandacht te worden besteed. Onder het
inkomenseffect van een prijsverandering verstaan wij de inkomensverandering
die nodig is om, bij een prijsverandering, het welvaartsniveau te handhaven op
het niveau in de uitgangssituatie. Het inkomen (y) definieren wij als:
x r p r + xsps

(V.13)

De symbolen y°, ys en yn geven de inkomens aan die nodig zijn om achtereenvolgensde individuele nutsoptima P°, P s en P n te realiseren. Het inkomenseffect
van de prijsverandering bedraagt, in geval zich een prijsinvloed op de welvaart
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manifesteert, ys- y° en, wanneer er van een dergelijke invloed geen sprake is,
yr - y°. Bij een positieve invloed van de prijs op de individuele welvaart blijkt
dit inkomenseffect groter te zijn dan bij het afwezig zijn van deze invloed.
Over de analytische waarde van de figuren U s en U n kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt. Het isdenkbaar dat beide realiteitswaarde hebben.
Bij het ene type individu kan de ene figuur en bij een ander individu kan de
andere relevant zijn. Ook ishet denkbaar dat beide figuren op een zelfde individu betrekking hebben, doch niet op hetzelfde tijdstip. Men kan zich namelijk
voorstellen dat de typische invloed van een prijsverandering op het welvaartsniveau zich pas na verloop van tijd doet gelden. Kunnen in de economische
theorie de twee curven echter gelijktijdig op een bepaald individu betrokken
worden? Baseert men zich op de in hoofdstuk II besproken 'revealed preference'-theorie van Samuelson, dan heeft men de neiging deze vraag ontkennend
te beantwoorden en de analytische waarde van deUn-curvein twijfel te trekken.
De theorie gaat uit van de menselijke voorkeuren zoals deze zich openbaren in
het gedragvan demens op demarkt. De IP-curve iscongruent meteen 'solution
curve' uit deze theorie. In deze gedachtengang is de Un-curve een hypothetisch
concept zonder analytische betekenis.
De erkenning van de waarde van Samuelson's benadering van het economische gedrag van de consument houdt echter niet in dat de gestelde vraag ontkennend moet worden beantwoord en evenmin dat gesteld moet worden dat het
lot van het indifferentieconcept van Edgeworth en Pareto is beslecht. Er is namelijk een marktverschijnsel dat zich alleen overtuigend laat verklaren met een
hiertoe aangepaste indifferentie-analyse van de signatuur van Edgeworth. Wij
doelen op het fenomeen dat een 'status-goed', bijvoorbeeld eenbijzonder soort
parfum, bij een prijsstijging zodanig aan aantrekkelijkheid wint, dat het gevraagde quantum toeneemt.
De verschuiving van het individuele nutsoptimum die hier in het geding is,
laat zich uitbeelden in een ruimte waarvan één der dimensies gevormd wordt
door de prijs van het betreffende status-goed. Aansluitend bij de in figuur V.2
gebruikte symbolen iseen punt (W)indewelvaartsruimte bepaald met:
W = W (xr, x„ P r )

(V.14)

Wij spreken hier niet van een nutsfunctie die punten in een nutsruimte determineert, maar van een welvaartsfunctie die punten in een welvaartsruimte aangeeft, en wel omdat variatie van p r buiten de macht van het betreffende individu
ligt. Immers, gegeven het inkomen en de prijzen zijn dewaarden van xren xsbepaald door de nutsfunctie:
U = U(x r ,x s )

(V.15)

In de drie-dimensionale individuele welvaartsruimte wordt de bestedingsmogelijkheid, gebaseerd op een gegeven inkomen (y), weergegeven door:
y = x r p r + xsps
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(V.16)
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In deze functie zijn y en p s parameters en x„ xs en p r variabelen. Deze bestedingsrestrictie is dus niet-lineair.
Men kan de verschuiving van het individuele nutsoptimum in deze welvaartsruimte waarnemen door een aantal doorsneden te maken evenwijdig aan het
xrxs-vlak. Drie van dergelijke doorsneden, geprojecteerd in het xrxs-vlak, zijn in
figuur V.3 weergegeven. Elke doorsnede beeldt uit hoe de consument, bij het
gegeven inkomen en de gegeven prijs van het goed Xs- die bij elke doorsnede
dezelfde zijn - bij een voor elke doorsnede typische prijs van het goed X r en
een daarmee samenhangende gewijzigde waardering van dat goed, zijn consumptiepakket samenstelt.

FIG. V. 3

In de individuele welvaartsruimte treft men een meetkundige plaats van
optima (P) aan. In de figuur zijn het de optima P ^ P 2 en P 3 , achtereenvolgens
behorend bij eentelkens hogereprijs van goed X r . Deze meetkundige plaats kan
zeer wel een zodanige vorm hebben dat het onderhavige marktverschijnsel tot
uitdrukking wordt gebracht, hetgeen figuur V.3 illustreert. Bij de punten P l 5 P 2
en P 3 in deze grafiek behoren de abscissen xlt x2 en x 3 , uitdrukking gevend aan
toenemende waarden voor xr,zijnde degeconsumeerde hoeveelheid van statusgoed X r .
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VI. H E T I N K O M E N S V E R D E L I N G S O P T I M U M

VI.1. D E COLLECTIEVE NUTSFUNCTIE

In hetinhoofdstuk III beschreven nutsconcept wordt dematevan inkomensongelijkheid aangemerkt alseen factor diede collectieve welvaart mede bepaalt.
In dit hoofdstuk wordt een eenvoudig model gegeven waarin dezefactor als een
variabele is opgenomen. Het is niet onze opzet op deze wijze de kennis van de
inkomensvorming teverrijken. Daarvoor zou het model ook veel gedetailleerder
moeten zijn. Het is slechts de bedoeling enkele afleidingen te geven waarin de
variabele in kwestie een essentiële functie heeft. Het model is een verklarend
model, dat thuis hoort in de zuivere economie. De inkomensverdeling die door
het model wordt verklaard duiden wij aan als een positief-optimale verdeling.
Dit ter onderscheiding van een normatief-optimale verdeling,welk begrip in een
toegepaste, welvaartstheoretische context betekenis heeft en waaraan ethische
overwegingen ten grondslag liggen. Het begrip 'positief inkomensverdelingsoptimum' uit onze beschouwing vindt dus zijn weerslag in het begrip 'actuele
inkomensverdeling' uit de welvaartseconomie. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk wordt een confrontatie van het positieve met het normatieve inkomensverdelingsoptimum aan de orde gesteld.
Aan het begin van onze elementaire analyse zal moeten worden aangegeven
wat wij onder 'inkomensverdeling' verstaan. De inkomensverdeling vindt in
tweerichtingen plaats. Er iseeninkomensverdeling tussen deverschillende leden
van de samenleving in een bepaalde periode,de 'inkomensverdelingçerperiode'
te noemen, en een inkomensverdeling tussen de gemeenschap in de lopende
periode en de gemeenschappen in de toekomstige perioden, aan te duiden als de
'inkomensverdeling inde tijd'. Wij treden niet in de problematiek van de sociale
waardering van een verandering van de bevolkingsomvang en betrekken onze
beschouwing op een gemeenschap met een constante omvang en een constante
leeftijdsopbouw. Wanneer de inkomensverdeling per periode zich laat karakteriseren door a, en er zich m perioden laten onderscheiden, dan wordt naar analogie van (111.45) in elke de collectieve welvaart bepaald door de functie:
W cj = W cj ( Xl , x 2 , . . .xn, OCJ) (j = 1,2 , . . .m)

(VI.l)

De collectieve welvaart in de tijd laat zich vervolgens voorstellen door de
functie:
Wc = Wc( x n , . . .x lm , x 21 , . . .x 2 m ,. . .x n i,. . .xnm,<*!,. . .am) (VI.2)
In de laatste formule staat x l l 5 . . . x l m voor de quanta die de gemeenschap
achtereenvolgens van goed X! consumeert in de m perioden die de analyse omvat. De gemeenschappelijke consumptie van goed X 2 in de m perioden wordt
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weergegeven door x 2 1 , . . .x 2m , etc. De symbolen a l 5 . . .am karakteriseren de
inkomensverdeling in de onderscheiden perioden.
Met betrekking tot de invloed van de grootheid a in de collectieve welvaartsfunctie (VI.1), respectievelijk in de collectieve nutsfunctie, dient het volgende te
worden opgemerkt. Een verandering van de inkomensverdeling brengt een verandering in de samenstelling van de individuele consumptiepakketten mee en,
naar mag worden aangenomen, ook in dievan de per periode bepaalde geaggregeerde quanta x l 5 x 2 ,. . . xn uit (VI.1). Wil men dan ook, uitgaande van de collectieve nutsfunctie:
U c = U c ( Xl , x 2 ,. . . xn,a)

(VI.3)

de invloed van een zeer kleine verandering van a op het existentieniveau van de
gemeenschap formuleren, dan schrijve men:
dU c OIL o Xl dUc dx2
3UC dxB öUc
—- =—ï
+—
+ .. .— - •~? + — da
dxl da. dx2 da
dxn da
da

(VI.4)

De invloed via de wijzigingen in de samenstelling van de pakketten consumptiegoederen dient evenwel geëlimineerd te zijn, wil er althans sprake zijn van een
zelfstandige nutsbepalende factor a. Dit ishet gevalwanneer men de nutsfunctie
een zodanige vorm geeft dat geldt:
^ 1 . dl± + ^Hf . ^1 +
dx1 da. dx2 da.

^

.^ = 0
8xa da.

(VI 5)

zodat:
dU, = 5U,
da

(VI.6)

da.

Wenst men op basis van een collectieve welvaartsfunctie een optimum te bepalen, dan heeft men zich af te vragen welke van de welvaartsbepalende variabelen direct of indirect door de gemeenschap beïnvloed plegen te worden. Met
betrekking tot de ter zake zijnde welvaartsfunctie (VI.2) kan men stellen dat de
inkomensverdeling in het heden (a t ) wel, doch die in de toekomst ( a 2 , . . .am)
niet in de lopende periode kan worden vastgelegd. Voorts valt op temerken dat
de gemeenschap in de lopende periode de samenstelling van de individuele en
de collectieve consumptie in deze periode bepaalt. Er isook sprake vaneenbeïnvloeding van het niveau van de toekomstige consumptie en welvia de investeringen in de lopende periode. De collectieve nutsfunctie die zich uit deze welvaartsfunctie laat afleiden heeft dus de vorm:
U c = U c ( x n , . . .x lm , x 2 1 ,. . .x 2 m , . . .x„i,. . .xnm,ai)
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Wat de invloed van a op het existentieniveau aangaat kan opgemerkt worden
dat, bij een gegeven totaal inkomen dat in de lopende periode aan consumptiegoederen wordt besteed, een ongelijkheid in de inkomensverdeling een grotere
druk legt op het collectieve welzijn naarmate deze zich verder ontwikkelt naar
extreme ongelijkheid. Er isechter geen reden bij voorbaat aan te nemen dat elke
nivellering op dit punt, door de gemeenschap positief wordt gewaardeerd.
Reden tot twijfel iservooral bij samenlevingsvormen meteen geringe inkomensongelijkheid.

VI.2. D E INVLOED VAN DE INKOMENSVERDELING OP DE PRODUKTIEOMVANG

Een samenleving van vrije mensen waarin ieder werkt naar vermogen en
waarbij dehonorering van deproduktieve bijdragen geen verband houdt met de
kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde prestaties, heeft nog nimmer zijn
bestaansmogelijkheid bewezen. In de feodale samenleving dient de inkomensongelijkheid primair om de gezagsverhoudingen in en het defensieve vermogen
van de gemeenschap te ondersteunen. Inkomensongelijkheid iseen voorwaarde
voor de bestuurbaarheid van deze gemeenschap. In de geïndustrialiseerde samenleving met zijn ver voortgeschreden arbeidsverdeling en zijn behoefte aan
mensen met bijzondere bekwaamheden op bepaalde posten in het produktieapparaat, in het landsbestuur en bij onderzoek en onderwijs, dient de honorering mede om de mens de functie te laten vervullen waarbij zijn capaciteiten zo
goed mogelijk worden benut. Inkomensongelijkheid is één van de factoren die
hetproduktieve vermogen van degemeenschap instand houdt. Binnen bepaalde
grenzen zal een toenemende inkomensgelijkheid dan ook een nadelige invloed
hebben op de produktieve activiteit van de gemeenschap. Dat dit slechts het
geval is binnen een bepaald variatie-interval van de grootheid die de mate van
inkomensongelijkheid aangeeft, ligt besloten in deerkenning dat niet alleen volledige inkomensgelijkheid in een periode, maar ook extreme inkomensongelijkheid zich niet laat verenigen met een goed functioneren van het maatschappelijk
bestel in het algemeen en dus ook niet van de produktie.
Betrekt men de invloed van de inkomensongelijkheid op het produktieproces
dat plaats vindt in dezelfde periode, dan dient men een ruime periode te kiezen.
Verandering van de richting waarin produktiefactoren worden aangewend,
onder invloed van wijziging van de beloning van deze factoren, pleegt namelijk
met aanmerkelijke vertraging tot stand te komen. Onder voorbehoud kan het
totale inkomen van de gemeenschap (y) dus gezien worden als een afnemende
functie van dematevan inkomensgelijkheid ( a j :
y = y(a,)

(VI.8)

Bij deze voorstelling van zaken geldt dat a toeneemt naarmate de inkomensverdeling gelijkmatiger wordt. Dit inkomen wordt gedeeltelijk besteed aan in de
lopende periode te consumeren goederen ( x n , x 2 1 , . . . x n l ). Het overige deel
156

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

van het inkomen wordt in dezeperiode geïnvesteerd (I).De bestedingsmogelijkheden van de verschillende totale inkomens van de gemeenschap worden beschreven met de functie:
y= F(Xll,x21,...xnl,I)

(VI.9)

Uit de functie blijkt dat een toename van de investeringen een beknotting van
de consumptie impliceert, terwijl ook het omgekeerde geldt. De consumptieniveaus in de komende perioden hangen samen met de investeringen in de
lopende periode. Het laatstgenoemde verband laat zich uitdrukken met de
functie:
1 = I (X|2, . . - X l m , X 2 2 , • • • X 2 m , • • •X n2' • • •Xnm)

(VI.10)

De bestedingsrestrictie die ontstaat door substitutie van (VI.8) en (VI.10) in
(VI.9) laat zich schrijven als de impliciete functie:
(j> ( x n , . . .x lm , x 21 , . . .x2m, . . .x n l , . . .xnm, <x,) = 0

(VI.11)

VI.3. KENMERKEN VAN HET OPTIMUM

De techniek van de optimalisering van het collectievenut diein dit hoofdstuk
wordt gehanteerd, is niet diewaarbij het optimaliseringsgedrag van de overheid
gescheiden wordt gezien van de ordening dietot stand komt door interactie van
individuele beslissingen. Er wordt van uitgegaan dat de gemeenschap optimaliseert via de optimalisering van de individuele posities van de economische subjecten, via de aanpassing van het pakket collectieve goederen aan de collectieve
behoeften door de overheid, viainkomensoverdrachten enviaeenbesturing van
het proces van produktie en consumptie door deze overheid. Bij deze benaderingswijze wordt geen gebruik gemaakt van het concept van de herleide collectieve nutsfunctie.
De noodzakelijke voorwaarde voor een maximum van de collectieve nutsfunctie (VI.7), die zowel op collectieve goederen als op aggregaten van individuele goederen betrekking kan hebben, onder de in vergelijking (VI.11) geformuleerde beperkende voorwaarde, voert tot de volgende gelijkheden die het
optimum karakteriseren:
u ri
u sj

^"

0„

= — en
<£sj

"ri

= 4>ri

dVc ' ~ 3(j)
da1

(r en s = 1,2, . . .n)
(i enj = 1 , 2 , . . . m)

(VI.12)

da.l

Hierbij is de volgende vereenvoudigde schrijfwijze gevolgd:
aU c
d<j>
,
(r = 1,2, . . .n)
— - = u ri en — = éri
).
' '
dxti
"
dxTi V"
(i = 1,2, . . . m)
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De met (VI.12)voor het optimum van het onderhavige model met n goederen en
m perioden geformuleerde gelijkheden brengen tot uitdrukking, dat telkenseen
verhouding van collectieve grensnutten - waarvoor men ook een collectieve
marginale substitutieverhouding kan lezen - gelijk is aan een technisch-economisch bepaald quotiënt, dat de kwantitatieve repercussie van een marginale
verandering van de ene grootheid voor de betreffende andere grootheid tot uitdrukking brengt.
Beperkt men de beschouwing tot de lopende periode, dan valt het oog op de
volgende collectieve variant van de Tweede wet van Gossen:
u

l± = tl±

Usi

(ren s = 1,2, . . .n)

(VI.13)

<*si

Dezegelijkheid zou men aldus onder woorden kunnen brengen. In het optimum
is de collectieve grensnutsverhouding tussen twee, al dan niet collectieve goederen, gelijk aan de verhouding van het beslag dat de marginaal geproduceerde
eenheden van de twee consumptiegoederen op het produktievermogen leggen.
In deaan de orde zijnde analysevan collectieve nutsmaximalisatie in de lopende
periode, gaat het echter om de gelijkheid:
^IL = ÈH
d\Jc

( r = l , 2 , ...n)

(VI.14)

d4>

De gelijkheid brengt tot uitdrukking dat in het optimum de verhouding van het
collectieve grensnut van een willekeurig consumptiegoed en het nut voor de
gemeenschap van een marginale verkleining van inkomensverschillen, gelijk is
aan een technisch-economisch bepaald quotiënt, dat het gevolg van een marginale verandering van de inkomensverdeling op de omvang van de produktie, en
dus ook op de geproduceerde hoeveelheid van goed X r , omvat.
Bij de analyse van de inkomensverdeling in de tijd gaat het vooral om de
gelijkheid:
uIi = ^ i
u si
4>si

(rens=12,...n)
0 = l,2,...m)

De vergelijking drukt uit dat in het optimum de verhouding van het collectieve
grensnut van de consumptie van een willekeurig goed in de lopende periode en
die van een willekeurig goed in een toekomstige periode, gelijk is aan een technisch-economisch bepaald quotiënt, dat aangeeft welke implicaties een marginale verandering van de beschouwde toekomstige consumptie heeft voor de
omvang van de investeringen en daardoor voor de omvang van de consumptie
in het heden. Het optimum zou kunnen verschuiven onder invloed van een toenemend gevoelvan verantwoordelijkheid voor detoekomst van de samenleving.
Het collectieve grensnut van consumptie in de toekomst gaat dan relatief
zwaarder wegen en deinvesteringen nemen toetot degelijkheid tussen decollec158
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tieve grensnutsverhouding en het quotiënt <£rl/0si is hersteld. Een verschuiving
van het optimum in deze richting treedt ook op wanneer de investeringen
blijken te moeten toenemen om bij voorbeeld de natuur te sparen dooropkapitaalintensieve wijze verontreiniging tegen te gaan, of om op deze wijze te bezuinigen op grondstoffen. De voor het optimum geformuleerde gelijkheid zal zich
weer manifesteren, waarbij echter de actuele consumptie van economische goederen opeenlager peilisgekomen.

VI.4. POSITIEF VERSUS NORMATIEF OPTIMUM

In het bovenstaande model is met betrekking tot de inkomensverdeling de in
de micro-economie vaak toegepaste gedachtengang gevolgd: datgene wat de
mens doet en tot uitdrukking komt in zijn economisch gedrag, wenst hij blijkbaar. Zoals men meestal veronderstelt dat de individuele huishouding zich in
een optimale situatie bevindt, maken wij een overeenkomstige veronderstelling
ten aanzien van de volkshuishouding. Zoals een kritische beschouwing van het
empirische individuele optimum plaats vindt in de huishoudeconomie, respectievelijk in de bedrijfseconomie, zo vindt een kritische beoordeling van het collectieve welvaartsoptimum, dat ook het positieve inkomensverdelingsoptimum
omvat, plaats in het toegepaste wetenschapsgebied van de welvaartseconomie.
Toetsingvan eenfeitelijke inkomensverdeling aan een aantal ethische normen
is onder anderen door FAIR (1971) beproefd. In het welvaartstheoretische
model van deze auteur spelen individuele 'earning functions' een essentiële rol.
De schrijver stelt, op grond van statistisch onderzoek, dat de beloning van de
arbeid bepaald wordt door aanleg, door een aangeboren geschiktheid voor een
maatschappelijke functie en voorts door de genoten opleiding, door vorming in
het hoger onderwijs. Het ethische element in de toetsing schuilt in de eerste
plaats in de waarden die de schrijver toekent aan deparameters inde 'earning
functions' uit zijn model. Een ander ethisch element schuilt in het gehanteerde
collectieve nutsbegrip, waaraan egalitaire principes ten grondslag liggen en
waarop de belastingpolitiek wordt geacht te zijn afgestemd. Op grond van een
dalend collectief grensnut van individuele inkomens, dat in de collectieve nutsfunctie ligt besloten, is deze hypothetische belastingpolitiek gericht op inkomensnivellering. Op grond van de omstandigheid dat in het model van Fair
een grotere inkomensgelijkheid een verminderde ambitie voor de studie en een
geringere arbeidsinspanning tot gevolg heeft, moet de overheid voor de realisering van eencollectief welvaartsoptimum echter eenzekere inkomensongelijkheid in stand houden.
Fair beschrijft, resumerend, de ethische basis van zijn normatief inkomensverdelingsoptimum aldus:'Ithasbeenassumedthateveryoneshouldbeweighted
equally in the social welfare function, that all people should be given an equal
opportunity to achieve their potential, and that all people should be given the
freedom to maximize their individual utility functions'. Fair's normatieve inkomensverdeling blijkt echter, voor de Verenigde Staten, gelijkmatiger te zijn
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-4 (1974)

159

dan defeitelijke inkomensverdeling aldaar. Deauteur zoekt deoorzaken onder
meerindiscriminatiesbijdebeloningvandearbeid,inongelijke studiemogelijkheden en in de welvaarstpolitiek van de overheid, waarin de belangen van de
beter gesitueerden een groter gewicht zouden hebben dan in het model isverondersteld.
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VIL H E T O P T I M A L E L E E F M I L I E U

VII.l.

HET STREVEN NAAR EEN OPTIMAAL MILIEU

In de milieuproblematiek kan men, in principe, de in het vorige hoofdstuk
aangegeven dualistische benadering van het positieve en het normatieve optimum volgen. Het valt echter te betwijfelen of dit heden ten dage een effectieve
aanpak van het milieuprobleem zou zijn. In eenrechtsorde dieop democratische
wijze vorm heeft gekregen is het positieve inkomensverdelingsoptimum een vrij
realistisch te achten concept. Reeds meer dan een eeuw staat de vraag naar de
meest wenselijke inkomensverdeling ter discussie. Dit kan men echter niet zeggen met betrekking tot het milieuoptimum. Wel is het verschijnsel van het
schaars worden van zaken die voordien vrij ter beschikking stonden vroegtijdig
door economen onderkend. In de Klassieke school aarzelde men om de waarde
van het geproduceerde te zien als maatstaf van welvaart. De overweging was
dat de schaarste een positieve invloed heeft op de in geld uitgedrukte waarde en
een negatieve op de welvaart. Hedendaagse pogingen het nationale inkomen te
corrigeren met een factor die de vermindering van de waarde van het leefmilieu
tot uitdrukking brengt, liggen in het verlengde van dit denken. Een bewust
streven van de gemeenschap naar een zo gunstig mogelijk leefmilieu, om de
nadelige gevolgen van de produktie op te vangen, is echter recent en wel omdat de degeneratie van het milieu zich pas heden ten dage manifesteert en voor
het overige omdat men zich pas in de laatstejaren in brede kring bewust wordt
van de vermindering van de kwaliteit van het leefmilieu.
De naar een milieuoptimum strevende samenleving heeft behoefte aan aanwijzingen voor de hiertoe te bewandelen wegen. Het valt niet te verwachten dat
men, bij de huidige stand van kennis over deze zaken, in de welvaartseconomie
in staat zal zijn een normatief milieuoptimum te beschrijven. De formulering
van essentiële karakteristieken van een hypothetisch positief optimum kan
echter reeds steun verschaffen aan het milieupolitieke denken, vooral wanneer
men tevens inzicht krijgt in de vorm van de functies van het betreffende optimaliseringsmodel en de waarden van de parameters in deze functies. Tot een
dergelijk optimaliseringsmodel zullen wij ons beperken. Het gaat hierbij om een
eenvoudige statische optimalisering. In het model staat een collectieve nutsfunctie centraal, waarin 'milieuvariabelen' als nutsbepalende grootheden zijn
opgenomen. Deze milieuvariabelen (qj) zijn een kwantitatieve uitdrukking van
de factoren die de leefbaarheid van het milieu karakteriseren, van de 'milieufactoren' (Qi).In dit model isvan n milieufactoren sprake, zodat i = 1,2,... n.
Van het model worden twee varianten gegeven. Er is een benadering die uitmondt in een oplimalisering zonder gebruikmaking van een herleide collectieve
nutsfunctie en vervolgens is er een die wel tot optimalisering van een dergelijke
functie voert. In de eerstgenoemde variant beperkt de milieuzorg van de overheid zich tot waarneming en analyse van de milieu-situatie en het geven van
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voorschriften aan producenten en consumenten, eventueel aangevuld met een
systeem van 'lozingsquota's' voor bedrijven. In de tweede is de overheid tevens
direct actief bij de instandhouding en de verbetering van het leefmilieu.

VTI.2. INVLOEDEN OP HET MILIEU
De milieuproblematiek is zo complex, dat deze in ons eenvoudige model
slechts zeer summier kan worden weergegeven. Met een belichting van enkele
belangrijke facetten zalworden volstaan, terwijl van andere facetten zal worden
geabstraheerd. Zo is de degeneratie van het milieu tijdelijk of permanent. Het
milieubederf is in meer of mindere mate geografisch beperkt of mondiaal. De
milieuzorg hoort soms thuis op het niveau van de 'lagere overheid', soms op dat
van de landsregering en soms op internationaal niveau. Vaak openbaart de invloed van de produktie op het leefmilieu zich pas na geruime tijd en wel nadat
het 'ecosysteem' zich in deze richting heeft ontwikkeld. De hier genoemde en
veel andere belangrijke facetten van het milieuvraagstuk vereisen een grondiger
behandeling dan in dit bestek geëntameerd kan worden. Wij willen echter niet
nalaten teverwijzen naar FREY (1972)diede 'economische kringloop' ende'ecologischekringloop'in ééngedachtengang integreert.
Men kan stellen dat de milieuproblematiek binnen het gezichtsveld van debeoefenaar van de economische wetenschap valt, omdat debeschouwde tendentie
tot degeneratie van het milieu het gevolg is van het proces van produktie en
consumptie, en omdat met de instandhouding en de verbetering van het leefmilieu kosten zijn gemoeid. Het eerstgenoemde verband vormt de grondslag van
ons model. Aangenomen wordt dat het quantum (qf) van elke milieufactor (Qi)
gerelateerd is aan de omvang van de produktie (y). Er is dus sprake van de
functie:
qi = qi(Y) ( i = l , 2 , . . . n )

(VII.1)

Het functieteken q, heeft betrekking op situaties die zich kunnen voordoen bij
een bepaalde reglementering van de afvallozing. Worden de voorschriften verscherpt, dan verandert de functie om twee samenhangende redenen. De afvallozing per geproduceerde eenheid van een bepaald goed wordt geringer, terwijl
hetprocentuele aandeelvan detypischvervuilende produkten inhet maatschappelijke produktiepakket afneemt als gevolg van het kostenverhogend effect van
de verscherpte milieuvoorschriften.
Wanneer de overheid rechtstreeks bij de milieubeheersing betrokken is en
uitgaven doet in elk van de n richtingen die met de milieufactoren Q, gegeven
zijn, is er sprake van de volgende functie:
q, = q, (y,z;) (i = 1,2, . . .n)

(VII.2)

Dezefunctie beschrijft hoehet milieu beïnvloed wordt door het produktieniveau
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(y) en de kosten van de directe milieuzorg van de overheid (zj), welke gericht zijn op verbetering van de milieufactor Qj. Elk van de functies (VII.1)
en (VII.2) dient alsbasis vanéénvandetwee varianten vanhet model.
Worden er in de gemeenschap 1gcederen Xr geproduceerd, met quanta xr,
zodat r = 1,2,... 1,dangeldt metbetrekking tot(VII.1)datdetotale produktie bepaald wordt door devan elkgoed geproduceerde quanta:
y= y(x1,x2,...xl)

(VII.3)

Substitutie van de grootheid y van functie (VII.3) in devergelijkingen (VII.1),
voert tot een relatie diekan worden geschreven als:
<P (x„ x 2 , ...x„ qu q 2 , ...qn) = 0

(VII.4)

Deze impliciete functie kandienen alsrandvoorwaarde ineeneenvoudig collectief nutsoptimaliseringsmodel waarin slechts van indirecte milieuzorg van de
overheid sprake is.Kenmerkend voor vergelijking (VI1.4) isdevolledige complementariteit tussen q 1; q 2 , .. . qn envoorts detechnisch bepaalde substitutiemogelijkheid tussen dekwaliteit vanhetmilieu enerzijds endeomvang vande
produktie anderzijds.
Met betrekking tot (VII.2) kan menopmerken dat, wanneer geldt:
zx + z 2 + ...zn = z

(VII.5)

en het totale aan economische goederen te besteden inkomen (yb) gegeven is
met:
yb = y - z

(VII.6)

geschreven kan worden:
y = yb + Z l + z 2 + ...zn

(VII.7)

Door yalsgegeven teveronderstellen kan(VII.7) dienen alsrandvoorwaarde in
een eenvoudig optimaliseringsmodel metdirecte milieuzorg vandeoverheid. In
deze variant van ons model is de verhouding van de waarden van de milieuvariabelen niet star en kan zich een leefmilieu meteen optimale samenstelling
instellen.

VII.3. D E COLLECTIEVE NUTSFUNCTIE

Wanneer de indicatoren voor de mate van milieuverontreiniging bepaalde
drempelwaarden overschrijden, ervaart men in de gemeenschap de milieusituatie als onaangenaam. Neemt, ceteris paribus, een milieuvariabele dieeen
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bepaald aspect van de verontreiniging weergeeft toe, dan iser zowel van individueel als van collectief 'marginal disutility' sprake. Abstraheert men van de
degeneratie van het milieu in toekomstige perioden, dan heeft de collectieve
nutsfunctie in dit verband de vorm:
U c = U c (x l5 x 2 , . . .x„ q l5 q 2 , . . .qn)

(VII.8)

Deze collectieve nutsfunctie kan in deze vorm worden opgenomen in ons model
met slechts indirecte milieuzorg. De variant van het nutsmaximalisatiemodel
waarbij de overheid het leefmilieu tevens direcht beïnvloedt, maakt echter de
afleiding van een herleide collectieve nutsfunctie noodzakelijk. Het betreffende
model bestaat uit de volgende vergelijkingen. In de eerste plaats is er de laatst
gegeven vergelijking (VII.8), vervolgens zijn er de n vergelijkingen (VII.2) en
tenslotte is er de functie:
yb = y b ( x i , x 2 , . . . x , )

(vii.9)

Wanneer men ervan uitgaat dat door het functioneren van deeconomische orde
de verhouding waarin de goederen Xj, X 2 , . . . X, geconsumeerd worden gedetermineerd is, laat het model zich in principe oplossen. De herleide vormvergelijking voor U c luidt:
U c = F (yb, z t , z 2 , . . .zn)

V1I.4.

(VII.10)

KENMERKEN VAN HET OPTIMUM

Optimalisering van de collectieve nutsfunctie (VII.8),onder de met de impliciete functie (VII.4) gegeven randvoorwaarde, in de variantmet slechtsindirecte
milieuzorg, voert tot degelijkheid:
5U C

d(j)

dx r

dx r

dÜe~ 30
dqi

(r = 1 , 2 , . ..1)
(i = 1 , 2 , . . . n )

(VIL11)

dq ;

De formule brengt tot uitdrukking dat de omvang van deproduktie wordt afgewogen tegen de kwaliteit van het leefmilieu, waarbij enerzijds (linker lid) de
collectieve subjectieve waardering van de betreffende grootheden een rol speelt
en anderzijds (rechter lid) detechnisch en institutioneel bepaalde mogelijkheden
vaninvloed zijn. Met dezeformulering isechter geenszinshetlaatstewoord over
de optimalisering gezegd. De gemeenschap streeft primair naar een optimum via
een aanpassing van de voorschriften voor afvallozing en dergelijke. Hierdoor
vermindert het ongerief per geproduceerde eenheid van de verschillende ver164
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ontreinigende Produkten en, als gevolg van kostenverhogingen, het relatieve
aandeel van deze produkten in het totale produktiepakket. Via een verandering
van functie q{, waarbij i = 1,2,. . .n, verändert«^. De gemeenschap zal, door
institutionele aanpassingen, streven naar die vorm van <f> waarbij U c zo groot
mogelijk is.
In de variant van het model waarbij van de hierboven beschreven optimalisering wordt geabstraheerd, maximaliseert de overheid de herleide collectieve
nutsfunctie (VII.10)onder de voorwaarde van de bestedingsrestrictie (VII.7), in
welke functie y een parameter is. Dit voert tot de gelijkheid:
3U,
dVç
dz-.

= 1 (i = 1,2 , . . .n)

(VII.12)

Omdat, in tegenstelling tot de eerst gegeven variant, er geen sprake is van complementariteit tussen milieufactoren geldt ook:
3U«

Oh. = 1
au.

( i e n j = 1,2, . . . n )

(VIL13)

3z.

Vergelijking (VII.12) brengt tot uitdrukking dat in het optimum het collectieve grensnut van een gulden individueel of collectief aan goederen te besteden
inkomen gelijk is aan het collectieve grensnut van een door de overheid aan
milieuzorg te besteden gulden. Hoewel dit reeds met (VII.12) impliciet wordt
gesteld,brengt (VII.13)expliciet tot uitdrukking dat het collectieve grensnut van
de overheidsuitgaven op verschillende gebieden van milieuzorg genivelleerd is.
Het linker lid van de vergelijkingen (VII.12) en (VII.13) kan men desgewenst,
evenals overigens dat van (VII.11), interpreteren als een collectieve marginale
substitutieverhouding.
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SUMMARY

This studycontains areviewofthedevelopment ofthought on welfare, and an
outline of an economic utility theory: a utility concept is described from an
individual and a collective point of viewand simple models are givento test this
concept. The inquiry into the evolution of thought goes back to the time of the
Enlightenment, to include the ideas of the Physiocrats, their central idea being
'le droit naturel' with respect to economic freedom. These Physiocrats are
regarded as part of the Classical School, in the broad sense of the word. This
school includes, besides the central figure Smith, his followers Ricardo and Say,
and writers like Malthus and Stuart Mill,the authors Lauderdale and Bentham.
In this Classical School the formation of 'richesse' or 'wealth' was examined. It
was considered as an expression of the productive efforts of the community. In
the Classical Thought, production is realised in a liberal order, whereby
Lauderdale paid attention to the consumption aspect of economic freedom.
Moreover this author, likethe Utilitarians Bentham and Mill,placed the formation of wealth in the striving for general welfare, with an economic as well as a
non-economic content.
Although the Classics saw that a positive valuation of produce by the consumer is necessary if the goods are to have value, they thought that the value
was determined by the production costs. The members of the Marginal Utility
School - whose foundations were laid by Jevons,Menger and Walras - thought
that the subjective valuation of a good, and particularly the estimation of its
last unit consumed, determines the value, whilethe scarcity ofthe good istherefore a condition. Just asin the Classical theory, the liberal order was thought to
be a 'trait d'union' between individual and collective economic welfare. If one
increases it implies that the other also increases.
At the turn of the century, the Neo-classical authors Marshall and Pareto
integrated the theories of the Classical and the Marginal Utility Schools. The
writersidentified valuewithmarket price,whichtheyconsidered was determined
by both demand and supply. In Marshall the relation between individual and
collective welfare is defined by the liberal economic order. This is also so in
Pareto, but this economist formulated the relation somewhat more subtly.
Pareto only talks of an increase in collective economic welfare, if the economic
welfare ofat least one member ofthe society increases and thewelfare of no one
decreases.
An outstanding, more recent Neo-classical writer is Hicks, who replaced in
theeconomic theory theconcept ofmarginal utility,measurable with an interval
scale, by an ordinal utility concept. His idea 'marginal rate of substitution' is
related to the indifference function of Edgeworth, which was also an important
function inthetheory ofPareto. Another outstanding author isSamuelson, who
substituted his 'revealed preference' idea for the traditional utility function and
the indifference function, which is derived from it. The relation between indi166
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vidual and collective economic welfare is built by this economist on the theory
of theNew welfare economist Bergson. In Bergson and Samuelson the collective
welfare is an increasing function of the welfare of any of the members of a
society.In thistheory theindividual welfare changesofthemembers areweighed
against one another.
By describing a topical utility theory, I attempted to synthesize the ideas of
leading authors. The basis of the given analytical utility concept is formed by
the individual general welfare function. From these variables that determine the
existence level of the individual, the non-economic variables are transformed
into parameters, according to Graaff. This function can be written as follows:
We = W e (Xi, . . . x k , x k + „ . . .x„ x1+I, . . .x j

(S.l)

in which:
x 1 ; . . . xk : quantities of private consumption goods Xlt . .. X k
x k + ! , . . .Xi :quantities of collective goods X k + u . . . Xj
x1+ 1 , . .. xm:values of the environmental factors Xi+1 , . . . X m
Collective goods are expressions of public expenditure in different directions.
Environmental factors are quantitive characteristics of the environment. Physical external effects of production and consumption change the values of these
environmental factors. Psychological external effects of the consumption are
included by the idea of the Homo exemplaris, an imaginary man on whom the
individual consumer models himself. The individual economic behaviour is
related to the intensity of this ideal figure.
The individual utility function is formed by parameters which give an indication of the welfare determining variables which can not be influenced by the
individual. The variables x 1 ; . . .xk in Eqn (S. 1) are the existence level determining variables in the most complete individual utility function.
The collective part of the given utility concept is based on the collective
utility function of the Bergson-Samuelson type:
U c = U c (W„ W 2 , . . .Wp)

(S.2)

The function refers to a society with p members. Substitution of (S. 1)in (S.2)
gives:
Uc = U C (X!,. . .x k , xk+1 , . . .x„ x 1 + 1 , . . .xm,oc)

(S.3.a)

In this equation the variable a shows the degree of income inequality. One can
onlytalk ofan autonomous influence oftheincomedistribution onthe collective
welfare, if this function satisfies the condition:
^ . ^ l + d}^.d^l
+ ...dXJl.dS
=0
ôx t da. dx2 da.
<3xn da

(S 3 b)

In pure or positive economics both the individual and the collective utility
functions are empirical functions. In the empirical collective utility concept, the
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government behaviour isendogenous. However ethical functions have meaning
in an applied economic context:individual utility functions in home economics
and product development and collective functions in welfare economics considered as an applied science.
Finally some conclusions are mentioned which are indicated by the given
utility optimalization models. Thus Gossen's theorem of equalization of marginal utilities is applied on collective goods. If there are 1-k collective goods
(Xj), to be measured in relation to public expenditures (Xj), so that j =
k + 1 , . . . 1, and the p members of the society are charged for amounts tj,
i = 1,2,... p, then:
^

=

-

c>Xj

^

=x

(S.4)

dtj

TheLagrange multiplierxin this formula reflects the collective marginal utility
of money spent on collective goods, while -x can be seen as the collective marginal disutility of taxed money. Sincethere is place left for negative values of tj,
transfer payments can be included in this trend of thought.
In another model an individual utility optimum is determined in such a way
that one of the consumption goods isincluded in the utility function as acollection of properties of that good. This economic product analysis is based on the
assumption that the consumer is free to choose from an unlimited number of
differentiated designs of the good, while the price of the good is a continuous
function of quantitative expressions of the properties of the good. If the good
has a number of a properties, the 'price function' takes the form:
p = p (xu x2,...

xa)

(S.5)

At the optimum:
ur _ pr
"s

Ps

(r = 1,2,.
s

2 3

( = ' >•

..a)
..k)

(S.6)

In the last formula the left term gives the rate of marginal utilities, or the marginal rate of substitution of a property (Xr) of a good X x for another good (Xs).
The numerator of the right term is the partial derivative of the price function
(S. 5) for the variable xr. This variable represents the quantity of property Xr.
The denominator expresses the price of good Xs. Further the Equation of
Slutsky, with a certain restriction, holds in a model with properties as utility
determining factors as well.
Likewise the price can be included in the individual welfare function as a
property of the good. With a graph of a three-dimensional individual welfare
space, we can show how, with a 'status good', demand can increase as a consequence of a rise in price.
On the basis ofa collectiveutility maximalization model, some characteristics
are described of a 'positive' income distribution optimum. This optimum is
168
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connected to the concept of the empirical collective utility function. On the
basis of another collective model a hypothetical environmental optimum is
formulated. For this optimum two variants are given: at one optimum the
government activity is confined to environmental legislation and at the other
the government takes measures for the preservation and improvement of the
environment.
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