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B A S I C E C O N O M I C S O F C O N T A I N E R I Z A T I O N A N D 
U N I Z A T I O N I N O C E A N S H I P P I N G *) 

by Dr. H . J . Molenaar 

1. Introduction 

Deep-sea liner shipping is entering a period of revolutionary changes. 
These w i l l have a bearing on trades to and f r o m developing countries 
and on the ports in these countries. I t seems likely that absolute and 
relative changes in the costs of the ocean transport of primary 
commodities and manufactures w i l l result f rom technological changes. 
The U N C T A D secretariat in implenting the work programme of the 
Committee on Shipping, has therefore been studying these technological 
developments, wi th special regard to their possible long-term impact on 
the relative trading positions of developing countries. 

The present paper is the first attempt to discuss some of the main 
economic factors involved in the operation of container ships as 
compared wi th conventional liners. Af te r considering these factors in a 
general way a model is constructed that brings together some of the 
main variables and describes their interrelationships. The model is, of 
course, an init ial simplified attempt to portray what is in reality a high 
complicated situation. I n future research i t is intended to refine and 
further develop the approach outlined here in due course as under
standing of this range of problem , is increased. 

Under the prevailling system of liner shipping there is no precise 
relationship between the prices quoted for the transport of individual 
consignments and the costs incurred by the carrier. The reason is that 
the major part of these costs of liner shipping cannot be allocated to 
individual consignments. The general level of rates, however, is set w i th 
reference to the total cost of ocean transport. I n particular, changes in 
the general level of rates tend to reflect variations in the total cost of 

*) This paper was presented by Hendrik J. Molenaar, Shipping Branch, Division for 
Invisibles, at the United Interrigional Seminar on Containerization and other Unitised 
Methods for the Inter-Modal Movement of freight, London 1-12 May 1967. 
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transport. Containerization w i l l change this situation; i t w i l l lead to the 
quotation of rates which, to a larger extent than at present, reflect 
relative costs of carriage. Uni fo rm space or weight rates are being 
introduced in domestic and short sea trades and w i l l probably spread in 
the near future to the transatlantic trade. 

I t may take a number of years for a new rate structure to crystallize. 
Rates quoted in the meantime for containerized transport may be 
unduly low and intended primarily to increase or maintain the carrier's 
share of the market, rather than give him the return needed to cover 
costs and to stabilize transport in the new pattern. 

Ultimately, door-to-door through rates w i l l replace the present „liner 
terms" rates wi th respect to the greater part of sea-borne cargo. When 
door-to-door rates are in general operation i t w i l l be impossible to tell 
how berth-to-berth rates would have evolved in relation to changes in 
the costs maritime transport and handling in the ports. Berth-to-berth 
rates w i l l continue to be quoted for such liner cargoes as neither lend 
themselves to containerization nor are suitable for carriage by charter 
vessels. These conventional liner rates, however, w i l l also be affected 
both in their level and in their structure. On the one hand, one might 
expect relative increases in these rates so as to compensate for the loss of 
revenue on „better paying cargo".1') On other hand, the application of 
the less sophisticated techniques of palletization, pre-slingin, packaging, 
etc. to these cargoes could here, too, produce significant reductions in 
cost f rom present levels. 

A question of overriding importance is the extent to which there w i l l 
be scope for the use of the improved techniques in the trade routes to an 
f rom the developing countries. This paper w i l l be concerned only wi th 
the economic aspects. This qualification should not be taken to imply 
that developments w i l l in practice be governed wholly by the criteria of 
costs and returns on capital. 

Nobody doubts that cost savings in liner shipping could be obtained 
even without the application of new handling and stowage methods, by 
increasing the size of ships and/or improving the load factors, at the 
price of reduced frequency of sailings and speeds. There may be scope 
for this type of change where service at present is better in quality than 
is required by the trade. But these are questions quite distinct f rom the 
economic issues raised by containerization. I t is also clear that the 

*) This study is concerned only with containerization in ocean shipping and does not 
discuss the question of competition for „better paying cargo" from air transport. 

214 



traditional pattern of liner shipping w i l l be seriously affected by the 
technological revolution and that these effects w i l l be noticeable both 
in the services which adopt the new technology and those which, 
ini t ial ly at least, do not. The question that needs to be asked is in what 
circumstances containerization and other forms of unitization can be 
expected to be economic without any impairment i n the quality of 
transport services provided. 

The transition to a f u l l y integrated system of door-to-door transport 
can be economically justified in any case where the changes w i l l lower 
the total costs involved. These total costs consist of the costs of maritime 
transport, of handling in the ports, and of inland transport. I t is 
irrelevant in which part of the whole transport chain the change in 
costs occurs. However, the main impetus behind the present development 
stems f r o m the opportunities now apparent of countering the rise of 
maritime transport costs by adopting the new techniques developed in 
inland transport for handling and carrying cargo. I t w i l l help to 
explain the impending revolutionary changes to consider first the main 
elements of the costs in traditional liner shipping. 

2. The main elements of maritime transport costs 

I n a somewhat simplified framework, total costs of liner transport 
can be presented as consisting of the following four elements: 

(a) costs which are broadly proportionate to the time taken up by the 
voyages as determined by liner schedules: capital costs, comprising 
depreciation of ships and interest on capital invested in the ships; 
crew costs in the widest sence; insurance; maintenance and repairs; 
surveys; 

(b) costs which are determined by the routes followed, distances 
covered and speed maintained: fuel and lubricants; port and canal 
dues; 

(c) costs dependent on the volume of cargo transported: costs of 
loading and discharging; commissions; claims; 

(d) costs depending on the size of the fleet operated: the costs of 
management and administration, and conference costs. 
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The relative share accounted for by the various items in the total 
voyage costs has changed considerably since before the Second World 
War. Fuel expenses have falle relatively, despite the increase in service 
speeds. I n general, the costs of ship-board and port labour and of 
administration have gone up more than capital costs, since there has 
been little scope for improving the productivity of labour wi th in the 
traditional concept of carrying general merchandise by sea. The costs 
mentioned under both (a) and (b) above are essentially fixed costs; they 
are determined, independently of the volume of cargo actually carried 
on the voyage, by the allocation of tonnage and by the voyage 
schedules regarded as commercially optimal and operationally feasible 
(taking into account service speed, minimum stability, bunker require
ments, crew changes etc.). One could identify these collectively as 
„capacity costs"; the costs of administration also come under this 
heading. Only the costs under (c) above are dependent on the volume of 
cargo actually carried. The labour-intensive character of these costs, 
however, has caused these costs to rise so high that they now account 
for 30 to 60 per cent of the total liner transport costs. 

I t follows f rom all this that total average unit costs of carriage are: 

(a) very sensitive to changes in the load factor, i.e. the degree of 
utilization of the carrying capacity per voyage; 

(b) rather strongly influenced by total voyage time required: time 
spent in ports is admittedly less expensive than time spent at sea, 
but the difference, accounted for mainly by fuel and lubricant 
expenses, rarely exceeds 40 per cent of vessel cost per day at sea, 
and may, in fact, be even less than 25 per cent. 

I n the long run, the size of ships enters as a further determinant of 
costs. As their size increases, the costs of construction, fuel and manning 
increase, but at a far less than proportionate rate. Such items may 
account for 40 to 70 per cent of total costs for the conventional liners 
of recent construction. The balance of costs, in particular the unit costs 
of handling cargo, may be assumed not to vary greatly wi th the 
size of the vessel. 

A further note is appropriate on the time element in the service 
provided by traditional liner shipping. To establish and maintain a 
competitive position a line must offer sailing dates at regular intervals, 
which f i t in wi th the normal weekly and monthly cycle in commercial 
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l i fe . As a matter of necessity for the smaller companies and as a rule 
for the larger ones, the tonnage allocated to the various services is fixed. 
Round voyage times are therefore normally determined rather rigidly 
according to the fol lowing equation: 

T s + T p = i.n 

in which T s = sea time, T p = port time and their sum is equal to the 
interval in days between successive sailings (i) multiplied by the number 
of ships maintaining the service (n). W i t h liner schedules usually 
providing for sailings at regular intervals of 7, 10, 14 or 15, and 30 
days, round voyage times have to be multiples of these numbers. 
Therefore, to save on the number of ships plying in a service, at least 7, 
but more commonly 10, 15 or 30 days must be saved on port and/or 
sea time. I n the pre-containerization period such savings generally 
appeared feasible only through a combination of increased service 
speeds and reduced port time. W i t h the advent of containerization, 
however, reductions in port time may themselves become a significant 
source of saving on the number of ships required to maintain a service. 
The present paper accordingly assumes that i t is practicable to take 
advantage of any saving on voyage time. 

3. Break-even freight rates as influenced by voyage time, turn-round 
time in ports and costs of loading/discharging 

I t is possible to analyse further the impact of differences in the main 
cost elements on the total costs of maritime transport by reference to a 
hypothetical example. 
Let us assume a service, scheduled on a 3 month's round voyage, 50 
days of which are steaming days en 40 days spent in ports. Vessel costs, 
including $ 700 depreciation, amount to $ 2,140 per vessel day; fuel, 
lubricants and water to $ 640 per sea day. The ships plying in this 
service are on the average carrying 6,000 freight tons in each direction, 
and the cost of loading and unloading is $ 6.35 per ton at one end and 
$ 2.50 per ton at the other. I f $ 20,000 port dues are incurred and an 
appropriate share of all other expenses of administration, communi
cation, conference membership is included ($> 17,000) total round voyage 
costs work out at $403,200 or $ 33.60 per freight ton, of which 
$ 8.85 represent stevedoring expenses and $ 2.95 commission. 

The figure of $ 33.60 per ton constitutes the break-even rate, that is 
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the freight rate at which total voyage costs are covered. I t is now 
possible to determine the effects on this break-even rate of a uniform 
percentage increase in each of the main cost items. On the basis of a 10 
per cent increase in the main elements of costs, the position is: 

10 per cent increase of percentage increase of freight rate 
port time 2.1 
round voyage distance 3.5 
stevedoring expenses 2.6 
port dues 0.5 
shipbuilding prices 1.6 
fuel price 0.7 
daily fixed costs 1.4 

In the same way the effects of a similar decrease in cargo volume can 
be shown: 

10 per cent decrease of percentage increase of freight rate 
cargo offered and booked 
per voyage 7.2 
cargo loaded owing to 
deterioration of despatch 
(the ships maintaining 
their schedule) 7.2 

These figures are not valid for all liner shipping, because size and 
speed of the vessels, crew costs and other factors have a bearing on 
total costs. I t is safe to conclude, however, that, apart f rom the load 
factor, changes in the time involved in completing a voyage, and 
changes in the costs of handling cargo in the ports, have a larger impact 
on rates than any other changes in the costs of operation. The inclusion 
of interest charges (which are not usually allowed for in vessel costs) 
would strengthen this conclusion. 

4. Weighing reduction in round voyage time and handling costs 
against increase in capital costs 

This section considers containerization, as an alternative means of 
transporting general cargo, f rom two angles: (a) the effects of 
containerization on the costs (on „liner terms") of rendering the service, 
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and (b) the returns on capital invested in container operations as 
compared wi th operation by conventional cargo liner. Scope for 
containerization w i l l be considered to exist whenever i t can lead to 
either reduced costs or increase returns. 

As at present developed, the technique of loading, carrying and 
unloading goods in containers considerably increases the capital required 
for ships and containers per ton of net carrying capacity. (The impact 
on capital costs of terminals and their equipment is assumed to be 
reflected in the port dues and stevedoring expenses). To carry an equal 
amount of paying cargo per voyage, the ships would need to be bigger. 
The necessary increase is not of course indicated by the size of the 
special container vessels how being built or planned, since these w i l l 
carry more cargo each than the liners at present in service. 
Containerization may well induce the industry to build larger ships 
than have been considered optimal for many years. To the extent that 
the very technique of containerization has led to a larger optimal size 
there is no objection to considering containerization for all practical 
purposes as the source of the combined economies, including those of 
scale. I t is desirable, however, to study also the scope for containerization 
on the basis of a given payload per sailing. 

I f the container ships are to be economic, the increased daily capital 
costs must be offset by reductions in either port time per voyage, or in 
stevedoring expenses per ton, or both. The changes that may be effected 
in the remaining cost items are assumed to have no major impact on the 
question at issue.*) On the assumption that these other cost items remain 
constant, critical combinations of values for the saving required in 
stevedoring expenses per ton and in round voyage times may be derived 
for any given set of values of the parameters listed in Table 1. The 
analysis w i l l be illustrated by a hypothetical example. 

Table 1 sets out some plausible values for the main variables in a 
traditional service and a container operation on the same round voyage. 

::') The optimum container ship wi l l also be designed for a higher speed than the 
optimum conventional ship, for three distinct reasons: (a) the higher capital cost of 
the container ship wi l l in itself justify incurring the extra cost of building and 
operating a faster ship to take advantage of reduced time at sea; (b) the reduction 
of time in port secured by containerization wi l l further raise the optimum speed; 
and (c) perhaps most important of all, at the higher capital investment the benefits 
of improved load factors to be obtained through the competitive advantage of the 
faster ship wi l l be much more important. While the first two factors wi l l tend to 
reduce transport costs to shippers, the net effect of the third, probably much the 
largest of the three, may on balance increase them under competitive pressure. 
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T A B L E 1. Assumed Data for Hypothetical Service 

Cargo per round voyage 
(measuring on average 
80 cubic feet per tdw) 

Depreciation per day (on 
assumption of equal l i fe 
expectancy) 

Other fixed costs per 
vessel per day 

Fuel, lubricants, water per 
voyage (50 sea days, on 
assumption of equal 
speed) 

Port expenses per voyage 
(no canal transits) 

Investment in containers 
per ship 

Cost of containers per 
round voyage (deprecia
tion and repairs), as a 
first approximation 

Round voyage duration 

Stevedoring expenses per 
tdw 

Freight rate per tdw 
Freight rate less steve

doring expenses per tdw 

raditional Service 

L = 2 X 480,000 
cubic feet 

D = $ 700 

F = $ 1,400 

M = $ 37,000 

P = $ 12,000 

Y = 0 

E = 0 

r = 90 days 

S 
f 

R = f — S 

Container Operation 

V = 2 X 480,000 
cubic feet 

D ' = $ 980 

F' = $ 1,400 

M ' = $ 37,000 

P' = $ 12,000 

Y ' = $ 1.5 mill ion 

r 
E' = X 

365 
$ 300,000 

r 

S' 
f = f 

R' = f ' — S' 

As i t is intended only to assess the relative importance of the major 
variables, not to measure the over-all difference in costs of operation or 
rate of return precisely on the basis of verified data, the less important 
differences of costs and administrative overheads are disregarded. The 
arbitrary character of the assumed data should be borne in mind. 
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T A B L E 2 

Savings per Ton in Stevedoring Costs Required to Offset Higher 
Capital Costs of Container Service 

p = ratio 
new/old 

round 
voyage 

time 

saving in stevedoring expenses (S — S') 
($ per ton) 

L ' = L 
L ' = L increased container L ' = 3 / 4 L 

costs 

1. e q u a l c o s t s p e r t o n 
1.0 no interest 8.27 11.37 17.61 

4 °/o interest 9.71 
6 % interest 10.45 

0.9 no interest 5.87 8.66 14.41 
4 °/o interest 6.95 
6 % interest 7.52 

0.8 no interest 3.47 5.95 11.21 
4 % interest 4.20 
6 °/o interest 4.59 

0.7 no interest 1.07 3.24 8.01 
4 % interest 1.44 
6 % interest 1.66 

0.6 no interest —1.33 0.53 4.81 

$ 2. e q u a l r e t u r n s o n i n v e s t m e r 
1.0 R = 25 11.70 15.50 23.90 

30 15.00 19.70 30.00 
40 21.70 28.20 42.30 

0.9 25 8.40 13.60 19.60 
30 10.90 16.90 24.60 
40 15.90 23.60 34.60 

0.8 25 5.20 11.70 15.20 
30 6.80 14.20 19.10 
40 10.20 19.00 26.90 

0.7 25 1.90 9.90 10.90 
30 2.70 11.40 13.70 
40 4.40 14.30 19.20 

0.6 25 —1.40 8.00 6.50 
30 —1.30 8.60 8.20 
40 —1.30 9.70 11.50 
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Using these data, i t is possible to derive (on varying assumptions 
about the reduction in round voyage time secured by containerization 
and about the cargo carrying capacity of the vessel, costs of containers 
and interest rates) the saving per ton in stevedoring costs (S — S') that 
would he required to offset the higher capital costs of the container 
operation (a) in the sense of equalizing costs per ton and (b) in the sense 
of equalizing the rate of return on investment. The derivations are set 
out in the Appendix. Table 2 shows some selected values. (Note that in 
(b), but no in (a), the level of freight rates influences the required 
reduction in stevedoring costs. The higher the level of freight rates, the 
larger is the reduction in stevedoring costs needed to secure the same 
rate of return on the larger amount of capital invested in the container 
operation). 

I t appears, for instance, that even i f the total voyage time for the 
container operation can be reduced to 70 per cent of the original 90 
days, i.e. to 63 days, which would imply that only 13 port days would 
be lef t of the 40 days originally available, stevedoring epenses per ton 
would have to be $ 1 to $ 2 lower (depending on the assumed rate of 
interest) to make the containerization an economic proposition. A t 
freight rates leaving moderate returns somewhat higher savings on 
stevedoring would be required, as is shown in the graph (see next page). 
I t is important to note the sensitivity of these critical savings to changes 

in p = — which shows the ratio of new round voyage duration to 
r 

the old one. A t p = 0.8, corresponding wi th a reduction of the number 
of port days f rom 40 to 22, the costs of handling per ton would need to 
be reduced by $ 3.50 to $ 4.50 (depending on the rate of interest) to 
equalize costs and by even higher amounts to equalize rates of return 
(in the better case the amounts would also vary directly wi th the level 
of freight rates). P = 0.6 must be considered the absolute l imit value, 
the new port time then being one tenth of the old one (4 days).*) 
Another element having an influence on p is distance. A given per
centage reduction in p is clearly more d i f f icu l t to achieve on a longer 
than on a shorter route. Distances in the major international liner trades 
vary between 10,000 and 30,000 miles per round voyage. The values in 
Tables 1 and 2 assume an average distance of 20.000 miles. 

The extra investment for the container operation assumed in Table 1 

*) I f stevedoring expenses are running high enough, the container operation may 
break-even, even when turn-round time would be deteriorating. 
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may seem to be on the low side. Two alternatives are worked out in the 
Appendix and shown in Table 2 and the graph to indicate the signi
ficance of variations in these assumptions. The assumption that 25 per 
cent less paying cargo could be accommodated in a container vessel 
costing 40 per cent more to build seems to l imi t the range in the 
opposite direction. Savings required on stevedoring would then reach 
amounts that must definitely be considered unachievable in trades 
serving developing countries. 

5. Scope for Containerization on Different Routes 

The foregoing paragraphs having set out in general terms the factors 
which mainly determine whether or not containerization w i l l be an 
economic proposition, i t may help to apply the analysis to a concrete 
comparison between actual types of trade route. In order to keep the 
discussion manageable, attention w i l l be concentrated on just two of the 
major variables: the level of stevedoring costs per ton and the ratio of 
port time to sea time in total voyage time. 

Differences between the levels of stevedoring costs in different 
countries largely reflect differences in wage standards. But they are also 
influenced by differences in the productivity of dock labour. These tend 
to reduce disparities in nominal wage levels in some cases but to 
intensify them in others. The total costs of loading and unloading may 
run f rom $ 4 per ton in trades between developing countries to more 
than $ 20 per ton elsewhere. I n the United States intercoastal trade the 
figure reaches still higher levels. 

I n traditional deep-sea shipping, port time and sea time share total 
voyage time, wi th only a few exceptions, in ratios varying f rom 
40 : 60 to 60 : 40. The larger the number of ports of call, and the 
poorer the quality of despatch in the ports, the more likely is the ratio 
to be close to or even above 60 : 40. Containerization can reduce costs 
by reducing the share of port time in total voyage time (or in terms of 
the symbols used in the preceding section, by reducing p below unity). 

The various trade routes of the world, especially those to and f r o m 
developing countries, can be tentatively classified in four categories. ( I t 
should be emphasized again that the analysis is essentially designed to 
illustrate the technique and should not be read to imply definitive 
judgments. I t also assumes that cargo is available and suitable for f u l l 
containerization. This assumption is later relaxed). 
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1. High stevedoring expenses (above $10) and relatively slow despatch 
(more than 50 port days on 50 sea days) 

The trades between Europe and Australia/New Zealand would 
seem to f a l l in this category, where conditions clearly favour con
tainerization. Even without economies of scale, the savings required 
on stevedoring at p = 0.7 (13 instead of 40 port days) do not 
reach unrealizable levels (see graph). Combining the high savings 
on American stevedoring expenses at one end wi th relative large 
savings on time at the other end, i t may be said that some of the 
American trades to developing countries could well yield savings 
above the required minimum level, despite the relatively very low 
costs of stevedoring prevailing in developing countries and despite 
the fact that most of the containers have to be packed and un
packed in their ports. 

2. High stevedoring expenses and good despatch 

The costs of traditional stevedoring must be very high indeed to 
offer sufficient inducement in a situation in which stevedoring 
performances are comparatively good. The American domestic and 
intercoastal trades are an obvious case in past and present con
ditions. The transatlantic trade also comes under this heading. I n 
other trades, too, any sustained rise in wage rates could easily 
create conditions where containerization would yield the minimum 
savings needed. A n approach which takes into account likely future 
trends in labour costs as compared wi th capital costs is appropriate 
in these cases. 

3. Low stevedoring expenses and slow despatch 

Trades between developing countries can as a rule be characterized 
by this combination of conditions, though excellent despatch is 
given in a number of ports, whilst high handling charges may also 
occur. The relatively small volumes of cargo suitable for con
tainerization in these trades make i t d i f f i cu l t to draw specific 
conclusions for this group. As a first approximation, i t may be said 
that since total stevedoring expenses here do not normaly exceed 
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$ 6 per ton, the potential savings are limited to about $ 3, perhaps 
$ 4 per ton. Concentration of the cargo on a few ports could not be 
realized without a return to feeder services, involving extra 
handling of containers and the sharing of the through rates wi th 
pre- and on-carriers for a larger part of the cargo than is now the 
case. I n the sample calculations made, the voyage times need to be 
reduced to 70 per cent (p = 0.7), leaving 13 port days and 50 sea 
days, at least on the most favourable assumptions about container 
costs and cargo carrying capacity. Where an extremely large 
reduction of port time could be expected and sufficient cargo can 
be accumulated at regular intervals, conditions could be favourable 
for a joint ef for t by the lines. 

4. Low stevedoring expenses and good despatch 

This is obviously the set of conditions least favourable to containers. 
Were i t not for the rapidly increasing stevedoring expenses and the 
presence of other conditions calling for changes, the trade between 
the European Continent and the Far East would not for some time 
yet qual i fy for such radical moves as are involved in f u l l y con
tainerized services. However, the large volume of manufactures 
moving both ways, commercial pressures brought to bear upon the 
shipping industry and developments in the United Kingdom/Far 
East trade (in which longer port times just ify an earlier shift to 
containerization) can easily make the industry decide to move 
ahead. Economies resulting f rom increasing ships' sizes can be 
realized relatively easily on a main trade route like the one 
considered, without unduly depressing the quality of service. 

Actual developments largely correspond to the order of priori ty 
indicated above. Fully containerized transport by sea started in the 
American coastal and inter-coastal trade, including that to Hawai i . 
This was done by conversion of existing tonnage (no increased size) 
w i th much loss of carrying capacity. The Australian domestic trade 
followed suit. Part containerization was tried out in various American 
trades, but i t is mostly considered as an uneconomic but necessary step 
towards the introduction of ships exclusively carrying containers. This 
does not necessarily apply to all such experiments, for instance, like the 
one in the United Kingdom-West Afr ican trade, noted for its very slow 

226 



turn-rounds. The first f u l l y containerized transatlantic services started 
operating in 1966, sti l l w i th converted tonnage. 

6. Other considerations 

I t need hardly be stressed that the suitability of particular routes for 
containerization cannot be adequately determined without taking into 
account several considerations in addition to those mentioned above. I t 
is generally agreed, for one thing, that the technique w i l l yield its f u l l 
benefits only i f applied to the inter-modal movement of goods. I t is also 
agreed, however, that consolidation (grouping) of less-than-container 
lots w i l l remain a major function to be performed both in the ports and 
at interior depots. I n the early stage a significant proportion of the 
containers w i l l have to be packed and unpacked on ships' account. I t is 
estimated that this proportion may be as high as 50 per cent on the 
transatlantic trade. This operation could possible be performed in 
straight time by very small gangs at considerably reduced stevedoring 
expenses per ton. To this must be added the costs of handling the con
tainers themselves. The American data show considerable variations in 
the saving of handling costs but, on the whole, are most impessive. I n 
one case i t was possible to reduce the terminal costs f r o m about $ 12 to 
less than $ 1 per ton; i n another case, f rom $ 9.50 tot $ 0.25 per ton. 
Reductions of this order would certainly not be achieved in ports where 
the costs of traditional handling are much lower, for while port wages 
vary widely f rom country to country, capital costs are internationally 
determined. What counts are the total savings that can be achieved, on 
average, at both ends of any route, not how this total is made up. One 
might well imagine a route on which containerization could be found 
to be economically sound without any propects of reduced handling 
expenses at one end. 

Another important factor is the number of ports of call. Both the 
United States and Europe are favourably placed in this respect. I n each 
area the number of ports called at can be cut to a bare minimum, as 
most of the ports traditionally visited are competitive wi th respect to a 
considerable part of the inbound and outbound cargo. A l l tend to have 
good communications wi th the inland areas or origin and destination. 
By virtue of this geographical structure the transatlantic trade offers 
ample opportunity to cut out ports since containerized cargo can be 
pre-carried and on-carried very quickly by rai l or truck. 
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As regards the second, more important, element of port time per 
voyage, viz. time needed to work a given quantity of cargo, more 
specific prospects can be given. Special quay cranes have been designed 
to handle the heavy containers, and these are now almost universally 
used or planned for the special terminals. These cranes are able to l i f t 
20 to 30 loads onto the quay or ship per hour. This means that 400 to 
500 tons of cargo can be handled per crane-hour and i f two cranes were 
used a f u l l cargo of traditional size could be handled in one day (in one 
port). The comparative handling rate for general cargo traditionally 
stowed is f rom 10 to 20 tons per gang-hour, giving a total rate of 50 to 
120 tons per hour i f a sufficient number of gangs is emploved. I f the 
maximum amount of overtime were worked - an expensive basis, giving 
a wider scope for reduction of stevedoring expenses - a f u l l traditional 
cargo could be loaded or unloaded in 4 to 5 days by conventional 
methods. 

A crucial point in the development of containerization w i l l be reached 
when newly designed container vessels larger than those employed for 
liner tonnage begin large-scale operations, aiming for satisfactory load 
factors. Despite the facts noted in paragraph 11, the size of traditional 
liner vessels has not increased beyond 700/800,000 cubic feet bale space. 
A t the conventional rates of handling the cargo, the additional port 
times in round voyages required by bigger vessels could easily absorb 
all the economies that could be gained by the lower transport costs of 
bigger ships. The fol lowing estimates applying to the case given in 
paragraph 14 would illustrate this proposition: 
Break-even freight rate for 12,000 ton vessel on 90 days' voyage 
(Tp40 ; Ts 50): $ 33.60 
Break-even freight rate for 24,000 ton vessel on 130 days' voyage 
(Tp 80; Ts50): $ 35.35 
Break-even freight rate for 24,000 ton vessel i f the cargo could be 
handled wi th in the time allocated for the 12,000 ton vessel at un
changing expenses: $ 28.50. 

Leaving aside other factors which have imposed size limites in liner 
shipping, containerization economically justifies the increase of vessels' 
sizes by virtue of its favourable effect on port times per voyage. I t 
seems as i f in the age of containerized transport port times w i l l 
definitely cease to exert any l imiting influence. Neither would 
limitations of draught appear to be important in the main trade routes. 
Consequentley, only the total volume of cargo available and suitable for 
containerization would seem to be relevant. 
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7. Palletization as a short-term and as a long-term substitute 

There is still much difference of opinion among shipowners as to the 
future development of container t raf f ic . The preceding purely economic 
analysis itself gives rise to a wide divergence of opinion in that i t 
stresses the fact that scope for the economic application of containeri
zation is highly sensitive to differences in a number of key factors. 
There seem to be only a few routes wi th respect to which the case is 
beyond doubt. I n this situation there is clearly a need for alternative 
short-term solutions, in which modern mechanical handling methods can 
be applied without the need to tie up and risk large capital investments 
in new, rather vulnerable, ships. Palletization may offer such a solution. 
But the attractiveness of pallets is not limited to their use as a stop-gap 
measure. 

The analysis so far has taken for granted that on the routes con-
sedered there would be a regular two-way f low of cargo, suitable and 
sufficiently large to feed fully-containerized services at proper fre
quencies. But this very aspect is the critical point. „Suitable" may mean 
technically feasible or economically worthwhile. The need for grouping 
(consolidation) of less-than-container load shipments is obvious on 
every route, certainly for the transatlantic route, where 80 per cent of 
the cargo is said to be physically suitable for containerization, as i t 
happens 80 per cent, too, would consist of individual consignments which 
are too small to f i l l a container. This is mainly a matter of organization, 
however. Small freight rate inducements may be a sufficient incentive 
for the grouping of cargoes. The volume of goods physically suitable for 
containers may cause the imbalance of total liner tonnage to move either 
way on any one route, either to increase or to diminish. Great efforts 
are already being made to add tropical produce to the range of cargoes 
that can be carried in containers. I t is impossible to generalize about the 
affect this aspect w i l l have on the crucially important round voyage 
load factors of containerized services as compared wi th those now 
experienced. These structural imbalances favour the use of, for example, 
one-way (throw-away) pallets which are becoming popular. Containers 
can, of course, be returned empty, but such returns w i l l be uneconomic 
on a large scale. 

Other technical devices, pre-slinging, for instance, were conceived to 
tackle the problem of handling cargo that is to be carried together wi th 
palletized cargo. Because of the relatively low additional investment 
required to adapt existing ships to carry palletized cargo and reap the 
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benefits therefrom, palletization can readily be an economic proposition 
on a moderate scale. While part containerization is not well regarded, 
part palletization does not raise similar doubts. 

The merits of palletization are not confined to trades which are not 
yet suitable for containerization. Palletization using new tonnage is 
being suggested as quite a satisfactory and long-term substitute for 
containerization wi th respect to predominantly parcel trades between 
industrial areas. Few data are available on the comparative economics 
of palletization and containerization. The principal economic features 
of palletization can be summed up as follows: 

(a) handling of the cargo in units of 1 to 2 or 3 tons only; 
(b) very moderate expenses are incurred in pallets and handling 

equipment; 
(c) moderate additional investment is involved in existing or new 

vessels; 
(d) a speeding-up of the process of loading and discharging is achieved 

which is impressive, in relation to the outlay involved; 
(e) the unit costs of stevedoring decrease, though probably not to an 

extent comparable to that attainable under f u l l door-to-door 
containerization in 10 to 30 ton units; 

( f ) considerable loss of space in the ship is involved as compared wi th 
conventional stowage; 

(g) there is far less scope for economies on the costs of inland 
transport, packing, insurance, etc. 

Both f u l l containerization and f u l l palletization w i l l be practised in 
future, though probably not in direct competition wi th one another. The 
deciding factor seems to be to what extent the f ina l objective of con
tainerization, a completely integrated transport chain, is feasible. 

8. Impact of containerization and palletization on the level and 
structure of ocean freight rates 

Unitization of the carriage of goods derives its immediate interest 
f rom the favourable impact i t w i l l eventually have on the costs of 
maritime transport, including those of handling in ports. Beyond this, 
i t w i l l yield benefits in the form of cost reductions elsewhere in the 
chain of inland transport, storage, packing, insurance premiums, etc. 
The benefits which are not reflected in the costs of maritime transport 
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may, f rom a national point of view, make the change advantageous 
even without any direct impact on shipping costs or even at the expense 
of some increases. This point, however, need not be brought into the 
discussion here. 

Containerization is already making itself fel t in some trades in terms 
of rate reductions granted. These are primarily meant to stimulate the 
movement of containerized cargo. They are not indicative of the 
magnitude of cost reductions experienced by the carrying lines. There 
are, however, a few exceptions to this statement in cases where con
tainerization has reached a very advanced stage and the respective rates 
have gone through a lengthy period of successive changes towards a 
proper reflection of the new costs. I n the United States Pacific/Hawaii 
trade rates have decreased since 1957 in contrast w i th the general rise 
experienced in comparable trades. The result of using containers has 
been very encouraging too, in the Irish Sea, wi th a f a l l in quay-to-quay 
rates of about 40 per cent over the past three years. 

I t may take many years before a new, more or less stabilized rate 
level emerges on a route opened up for f u l l container services, 
depending on the degree of intercarrier competition, the rate of progress 
made wi th the switch-over to cargo suitable for containers and the 
ultimate relationship between container and non-container services. N o 
major trade routes are seriously engaged in this process so far. I t is 
therefore a matter of speculation how rates w i l l develop. 

The question of potential rate behaviour is complicated, as already 
pointed out in the introduction. As a matter of fact, uniform (so-called 
„freight-all-kinds") rates have already been introduced for a trans
atlantic carrier, foreshadowing the end of the era when the principle of 
charging „wha t the t ra f f ic can bear" had a great bearing on the 
structure of freight rates. I n the practice of traditional liner shipping, 
total voyage costs are often covered by a structure of rates under which 
a relatively small part of the cargo volume contributes a rather heavy 
share of the earning, enabling the carriers to accept large quantities of 
low-value cargo, or cargo wi th a d i f f icu l t export position, at rates 
which are too low, for the capacity utilization of the ships. Even in 
trades in which few true bulk cargoes are carried by liners, the unit 
tar iffs usually cover a wide range of values. This practice, though open 
to criticism because of its arbitrariness, must in general have had a 
favourable effect on the total volume of seaborne trade. I t has tended 
to stimulate exports of developing countries, which are often of low 
unit value, and to discourage imports of high value goods, because the 
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principle of value-related rates is applied also as between the two 
different legs of a round voyage. 

I f this practice is to come to an end and uniform space or weight 
tariffs are to be adopted in these trades (assuming that a sufficiently 
large volume of general cargo is available to run f u l l y containerized 
services) the export trade of developing countries could be adversely 
affected. Import and export rates on relatively high value goods would 
most likely show a sharper f a l l than rates on raw materials and 
manufactures of lower value, especially on those that continue to be 
dependent on non-container carriage. 

As regards the level of freight rates in liner shipping, containerization 
is bound to affect most sharply the rates in trades where stevedoring 
expenses are relatively high and/or port performances bad, taking both 
ends of the trade together. Containerization w i l l largely neutralize 
differences of stevedoring expenses and of costs in ports, making 
differences of distance a more prominent factor. There is no assumption 
that this change in importance of the various factors w i l l work out 
generally to the detriment of developing countries. First, the scope for 
containerization is traderoute-determined, not determined by national 
conditions. Secondly, there are two dominant factors behind containe
rization, one of which is typical for developed countries-relatively high 
stevedoring expenses - whereas the other - relatively slow despatch in 
ports - is more typical for the less developed world. 

The bigger the total volume of general cargo moving on a route, the 
more likely is i t that the container vessels w i l l become larger than the 
conventional ships and w i l l be able to operate at lower unit costs of 
transport by sea. Fiere again the trades to and f rom developing countries 
are in a less favourable position. 

One might be inclined to draw up a balance-sheet at this point. 
However, the substitute developments of palletization and barge-type 
services,*) which may hold out good prospects for trades outside those 
offering scope for containerization, might well prevent the balance 
f rom turning seriously against developing countries. 

9. Unitization and liner shipping 

The reader of this short study on a high technical and intriguing 
subject w i l l be aware of important gaps lef t in considering the economics 

*) Not further considered in this paper for practical reasons; this should not be 
interpreted as implying any preconceived rejection on economic grounds. 
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of unitization. Only a few concluding lines are available for touching 
upon the future patterns of liner shipping. I n the transatlantic trade a 
real threat of serious surplus capacity of container tonnage is already 
apparent in the industry. The industry is organizing itself into large 
powerful groups. I t is said that the new freight structure rings the death 
knell for the shipping conference system because the main facilities 
provided by them w i l l no longer be of value to shippers, and could be 
provided by the big groups as well. Another vision, more provocative 
still, is that the transport of containerized cargo could gradually be 
built up as a f ield for chartering at fluctuating market rates. Either of 
these developments could well affect the established pattern of general 
cargo transport services and their prices in a manner detrimental to the 
trade of developing countries. The substitute development of other 
transportation techniques, better geared to serve the trades of these 
countries as regards nature of cargo, function of ports and inland 
transport problems, would not seem to have similar implications. A t 
this stage, i t is a matter of pure speculation how the various techniques 
w i l l develop and what shares they w i l l obtain in general cargo trade. 

Appendix to section 4 

Derivation of equations comparing the costs per ton of cargo carried 
and the returns on capital invested for traditional liner service and 
container service. 

I . Costs Criterion 

A. Assumption: L ' = L 

1(0) Costs per ton (excluding interest charges) 
for traditional service: 
(1400 + 7001.90 + 49.000 

+ S (1) 
12.000 

for container service: 
90 p 

300.000 + 190 p (1400 + 980) 4- 49.000 
365 

+ S' . (2) 
12.000 

The unit costs of the container service are lower i f 
(S — S') > 24 p — 15,73 (3) 
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Costs per ton, including interest at 4 °/o (on 50 % of 
capital, considered to be the average investment) 
interest charges for traditional service: 

1 . 4 . 90 . 5.000.000 
= 2.1 

2 . 100.365 . 12.000 

ditto for container service: 

1.4.90 p (7.000.000 + 1.5000.000) 
= 3.54 p 

2 . 100.365. 12.000 

By including these charges equation (3) becomes: 

(S — S') > 27.54 p — 17.83 

Costs per ton, including interest at 6 % (3.2 and 5.31 p 
respectively) 
(S — S') > 29.31 p — 18.86 

Assumption L ' = s/i L (25 per cent less payable tons in 
container vessel; price difference unchanged). 

Costs per ton (excluding interest charges). The denomi
nator in (2) becomes 9.000, hence equations (3) now 
becomes: 

(S — S') > 32 p — 14.39 

Assumption: L ' = L , but 50 % higher annual costs of and 
investment in containers: 

300.000 in (2) becomes 450.000; hence equation (3) reads: 
(S — S' > 27.1 p — 15.73 

i f 6 % interest charges one capital invested in ship and 
containers are included: 

S — S' > 32.88 p — 18.86 



Capital returns criterion 

Assumption: L ' = L 

Returns for traditional service: 

12.000R — 90.2100 — 49.000 

90 
50.000 

(9) 

365 
where R = freight rate less stevedoring costs 

Returns for container service: 

90 p 
12.000 R' (300.000) — 2380 p — 49.000 

365 
(10) 

90 p 
(70.000 + 15.000) 

365 
where R' = freight rate less (reduced) stevedoring costs. 
I t follows that container service w i l l yield a higher return 
i f 
36 R' > 60 pR — 326 p + 147 (11) 
Since R' — R = S — S' (with constant freight rate), 
equation (11) can also be writ ten 
36 (S — l 2 / 3 S') > 147 — 326 p (11a) 

B. Assumption: L ' = 3 A L (25 % less net capacity available 
in the container vessel); 
12.000 in (10) now becomes 9.000 

(11) according changes into: 

27 R' > 60 pR — 326 p -h 147 (12) 

C. Assumption: L ' = L but 50 % higher annual costs of and 
investment in containers; 
300.000 and 15.000 in (10) become 450.000 and 22.500 
respectively 

(11) now reads: 

R' — 1.85 pR > 21.9 — 27.7 p (13) 
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SUMMARY 

Basic economics of containerization and unitization in ocean shipping 

The use of containers represents a revolution i n shipping, the f u l l effects 
of which are d i f f i c u l t to predict accurately. Economic analysis i n this new 
f ie ld is just beginning. This paper outlines an approach to some of the basic 
issues. I t w i l l , i t is hoped, stimulate fur ther research and discussion. 

Containers w i l l have an impact on costs. The costs involved i n moving 
goods f r o m one place to another where an ocean voyage is involved consist 
of inland transports costs, costs of handling and ships time in port, and costs 
at sea. Containers w i l l raise costs at sea since fo r equal pay load space 
container ships are more expensive than non-container ships. The costs fo r 
a given time i n port w i l l s imilar ly be raised. Containers w i l l reduce the 
costs of handling i n ports and the amount of ship's t ime which is spent in 
port. The reduction in time spent i n port can offset the increased vessel 
cost i f the reductions are great enough to enable fewer vessels to be used 
to carry the same volume of cargo. 

The possibility that these contrary cost movements w i l l lead to an overall 
cost reduction is investigated by means of a hypothetical model. 

A n alternative to the use of containers as a way of unitizing cargoes is the 
use of pallets. These can be adopted as a short term solution which avoids 
the risks involved i n the heavy investments necessary i n containers and 
container ships. They may also be a long-term alternative where cargo is not 
suitable for containers, or where there is an insufficient volume of the r ight 
cargo on one leg of trade to make containers economic. I n fact, pallets have 
a number of attractions i n their own r ight since many of the benefits which 
can be secured by unit izing cargo can be obtained without some of the 
disadvantages which containers involve. 

The effects on costs of unit izing cargoes w i l l be reflected i n rate changes. 
Because of the nature of the existing liner rate structure, the precise effect 
on rate levels may be d i f f i c u l t to determine. The main difference is l ike ly 
te be the introduction of „un i fo rm rates per ton" i n place of rates based on 
the principle of „wha t the t r a f f i c can bear". For developing countries these 
changes may be unfavourable since the generally low valued exports of 
such countries are carried at relatively low rates, whi le the higher rates on 
manufactured goods tend to discourage imports of such goods. W i t h few 
exeptions, therefore, the hopes of the developing countries of benefit ing 
f r o m the favourable impact on transport costs of the technological revolu
t ion i n shipping w i l l probably rest, fo r some time to come, on the use of 
less sophisticated techniques such as palletization. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die wirtschafttiche Bedeutung der Behalter und anderer Formen von 
Einheitsladung im Überseeverkehr 

Die Verwendung van Behaltern bedeutet eine Revolution in der Schiffahrt , 
deren Wirkung sich schwerlich genau und e r schöpfend bestimmen lasst. 

Die Klarung der Frage, was diese neue Entwicklung bedeutet, hat eben 
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erst angefangen. Diese Arbei t skizziert eine Weise, wie man an einige 
grundlegende Voraussetzungen der Erscheinung herangehen kann und w i r d 
hoffent l ich zu weiteren Untersuchungen und Gesprachen anregen. 

Behalter werden die Kosten beein ï lussen . Die m i t der G ü t e r b e f ö r d e r u n g 
von einem Ort an den anderen verbundenen Kosten bestehen, wenn auch 
eine Seereise m i t einbegriifen ist, aus den Kosten der Be fó rde rung i m 
Binnenland, den Kosten der Behandlung, den mi t dem Aufenthal t des 
Schiffes i m Hafen verbundenen Kosten und den m i t der Seereise ver
bundenen Kosten. Behalter werden die Kosten der Seereise steigern, da 
man f ü r den gleichen Ladungsraum auf den teuereren Behalterschiffen mehr 
bezahlt als auf den Nicht-Behalterschiffen. Die Kosten f ü r eine bestimmte 
i m Hafen verbrachte Zeit werden sich gleichfalls höhe r stellen. Behalter 
werden die Kosten der Behandlung i m Hafen senken und die Zeit, wahrend 
deren das Schiff sich i m Hafen befindet, kürzen . Die K ü r z u n g der Hafenzeit 
d ü r f t e die gesteigerten Schiffskosten ausgleichen, wenn namlich die Zeit 
k ü r z u n g e n derart sind, dass sie es ermöglichen, weniger Schiffe f ü r die 
B e f ó r d e r u n g des gleichen Ladungsaufkommen einzusetzen. 

Ob diese entgegengesetzten Kostenbewegungen etwa zu einer allgemeinen 
Kostensenkung f ü h r e n werden, w i r d an Hand eines hypothetisehen Modells 
untersucht. 

Als Alternative zum Zwecke der Vereinheitlichung der Ladungseinheiten 
bietet sich statt der Verwendung von Behaltern die Verwendung von 
Paletten an. Dies ist eine A r t kurzfr is t ige Lösung, welche die mi t den f ü r 
Behalter und BehaTterschiffe notwendigen Investitionen verbundenen 
Risiken vermeidet. Es kann auch eine langfristige Lösung sein i n jenen 
Fallen, i n denen das Ladungsangebot sich nicht f ü r die Verwendung von 
Behaltern eignet, oder wenn das Ladungsangebot nicht gross genug ist, die 
Verwendung von Behaltern als wir tschaf t l ich erscheinen zu lassen. Paletten 
haben tatsachlich vieles f ü r sich, da viele Vorteile, welche man mittels der 
Vereinheitlichung der Ladungseinheiten erzielen kann, sich durch sie er-
reichen lassen, ohne dass man die Nachteile, welche die Behalter ver-
ursachen, m i t i n Kauf nehmen muss. 

Die Vereinheitlichung der Ladungseinheiten w i r d sich i n veranderten 
Frachtraten auswirken. Angesichts der Weise, wie die i n der Linienschiffahrt 
geitenden Frachtraten aufgebaut sind, w i r d sich die genaue Wirkung auf 
die Frachtraten schwerlich bestimmen lassen. Der Hauptunterschied d ü r f t e 
dieser sein, dass man einheitliclie Frachtraten je Tonne, statt der auf dem 
Grundsatz „wha t the t r a f f i c can bear" beruhenden Frachtraten e in füh r t . 
F ü r Entwicklungslander d ü r f t e n diese Veranderungen ungüns t ig sein, da die 
allgemein niedrig bewerteten Exporte dieser Lander zu verhaltnismassig 
niedrigen Frachtraten d u r c h g e f ü h r t werden, wahrend die höheren Fracht
raten der industriellen G ü t e r die E in fuh r solcher Waren als unangebracht 
erscheinen lassen. M i t wenigen Ausnahmen d ü r f t e n deshalb die Entwick
lungslander ihre Hoffnung, dass auch sie ihren Vor te i l von der güns t igen 
Beeinflussung der Befö rde rungskos ten durch die technische Revolution i n 
der Schiffahrt haben werden, zunachst vermutl ich i n die Anwendung 
weniger widerspruchsvoller Techniken, beispielsweise die Anwendung von 
Paletten, setzen. 
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RÉSUMÉ 

Ëconimie de l'emploi des containers et des autres techniques de 
chargements unitaires dans les transports maritimes 

L'emploi des containers signifie dans les transports maritimes une revolu
tion, dont i l est d i f f i c i l e de p réd i re avec exactitude tous les effets. Le p résen t 
rapport fourn i t un apergu de certains des p rob lèmes fondamentaux. I I 
espère ainsi contribuer a stimuler la recherche et les échanges de vues a ce 
propos. 

Les containers auront une influence sur les frais . Le coüt du transport de 
marchandises d'un endroit a un autre par la voie mari t ime comprend: le 
coüt du transport in tér ieur , les f ra is de manutention et de sé jour des navires 
dans les ports et les f ra is du voyage marit ime. Les containers augmenteront 
le coüt du voyage marit ime, car pour une m ê m e capaci té utile, les navires 
porte-containers sont plus oné reux que les navires conventionnels. Les frais 
d'un sé jour d'une m ê m e d u r é e dans le port augmenteront également . En 
revanche, les containers diminueront les f ra is de manutention portuaire et le 
sé jour des navires dans les ports. Cette réduc t ion du sé jour au port peut 
compenser le coüt des navires, si elle permet d'utiliser moins d 'uni tés pour 
transporter le m ê m e volume de marchandises. 

La possibil i té de voir ces tendances opposées résu l t e r dans une diminut ion 
du coüt total est é tud iée au moyen d'un modèle hypothé t ique . 

Dans le domaine de l 'unitisation des marchandises, l 'emploi de palettes 
constitue une alternative de la containerisation. La palettisation peut ê t r e 
considérée comme une solution a court terme, permettant d 'évi ter les risques 
inhéren t s aux investissements importants nécessaires a l'achat de containers 
et de navires porte-containers. Elle peut éga lement ê t re une solution a long 
terme, losque les cargaisons ne conviennent pas au transport en containers, ou 
encore lorsque le volume de marchandises, dans un des deux sens du 
traf ic ne jus t i f ie pas un emploi économique de containers. En fai t , les 
palettes sont in té ressan tes a beaucoup d 'égards , parce qu'elles p r é s e n t e n t de 
nombreux avantages du sys tème des charges unitaires, sans avoir certains 
inconvénients , propres aux containers. 

Les effets de l 'unisation des chargements sur les coüts se traduiront par 
des modifications des taux de f re t . Par suite de la nature du sys tème actuel 
de la tar if icat ion des lignes régul ières , la répercuss ion exacte de l 'unitisation 
sur les taux de f r e t pourrait ê t r e d i f f i c i l e a dé te rminer . Le principal change
ment sera vraisemblablement l ' introduction de „ t a u x de f r e t uniformes a la 
tonne", en l ieu et place des tarifs basés sur le principe de „ce que le t raf ic 
peut supporter". Ces changements seront p e u t - ê t r e dé favorab les aux pays en 
voie de développement , é t an t donné que les exportations de ces pays, 
géné ra lemen t de valeur rédui te , sont t r anspor t ées a des taux de f r e t 
relativement bas, tandis que les frets plus élevés appl iqués aux produits 
industriels incitent a l imi te r l ' importat ion de ces articles. A quelques 
exeptions prés , les espoirs des pays en voie de déve loppement de pouvoir 
bénéf ic ier des diminutions des coüts de transport, p rovoquées par la 
révolut ion technologique du transport marit ime, reposeront, pendant quelque 
temps encore, sur l 'emploi de techniques moins sophist iquées, telles que la 
palettisation. 
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D I E K O N Z E P T I O N E I N E S G R O S S R A U M I G E N V E R K E H R S -
P L A N E S - D A R G E S T E L L T A M B E I S P I E L DES G E N E R A L -

V E R K E H R S P L A N S N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 

von Dipl. Ing. Dr. rer. pol. H . Lose 

Schon seit geraumer Zeit sind in der Bundesrepublik Deutschland 
Ansatze zu Verkehrsplanen zu erkennen, die den bisher verfolgten 
Rahmen gemeindlicher bzw. stadtischer Generalsverkehrsplane sprengen. 
A m bekanntesten dür f ten beispielsweise die Ausbauplane des Bundes fü r 
die Fernstrassen sein. Seit wenigen Jahren haben auch verschiedene 
Bundeslander die Notwendigkeit erkannt, auf den Verkehr innerhalb 
der Landesgrenzen ordnend und gestaltend einzuwirken. Es darf an 
dieser Stelle u.a. auf die hervorragenden Bemühungen im Grossraum 
Hannover, in Baden-Würtemberg und Hessen verwiesen werden. Als 
beispielhaft umfassend und richtunggebend ist die Konzeption des 
Generalverkehrsplans Nordrhein-Westfalen anzusehen, der w i r uns 
deshalb im folgenden ausführlich zuwenden wollen. 

1. Anlass 

Nicht nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sondern weit 
über die Grenzen der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft hinaus ist 
das Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Wirtschafts- und Siedlungs-
region von hervorragender Bedeutung. A u f nur 14 v . H . der Flache der 
BRD leben in diesem Land 28 v . H . der Bevölkerung Deutschlands - das 
sind 16,7 Mio . Menschen im Jahre 1965 -, die 30 v . H . des Bruttoinland-
produkts der Bundesrepublik erarbeiten. Das Bild Nordrhein-Westfalens 
w i r d genauer, wenn es regional differenziert betrachtet w i r d ; es ist dann 
zu erkennen, dass auf nur einem Dri t te l der Flache dieses Landes rund 
70 v . H . der Bevölkerung leben und arbeiten, namlich in den Agglome-
rationen an Rhein und Rhur. Weite Gebiete abseits der Ballungen sind 
somit landlich geblieben. 

Die zentrale Stellung des Bundeslandes in grossraumiger Sicht ver-
deutlicht, dass innerhalb des engeren Einflussbereiches - hier Planungs-
raum Rhein-Ruhr-Wupper - fast 10 Mio. Menschen leben; im grosseren 
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Raum, welcher durch einen Kreis mit einem Radius von 150 km um 
Diisseldorf beschrieben ist, 27 Mio. , bei 300 km Radius bereits 62 Mio, 
und bei einem Radius von 500 km 133 Mio . Menschen.1) Damit liegt 
nicht nur die grösste Ballung der westlichen Welt vor uns, sondern 
gleichzeitig das bedeutendste Absatzgebiet f ü r Waren und Dienstleistun-
gen aller Ar t , deren Kerngebiet der Rhein-Ruhr-Wupper-Raum darstellt. 

Diese Region war seit über 150 Jahren auf dem Kontinent ton-
angebend hinsichtlich ihres wirtschaftlichen - vorwiegend industriellen -
Wachstums. Auch heute noch tragt Nordrhein-Westfalen den absolut 
hochsten Sozialproduktsbeitrag zum Leistungsergebnis der BRD bei, 
wenn auch andere Lander zur Zeit höhere Wachstumsraten aufweisen. 
Gerade diese hervorragende Tradition hat in letzter Zeit in diesem 
Gebiet Wachstumsbegrenzungen spürbar werden lassen: Das über-
kommene und auf die Grundindustrien abgestellte Verkehrssystem 
genügt nicht mehr den Anforderungen der Wirtschaft, die sich einer-
seits bemüht, neue Wirtschaftssektoren einzugliedern und der Bevöl
kerung, die andererseits dadurch notwendigerweise verstarkter Mobi l i -
tat bedarf. Die Netzstrukturen von Eisenbahnen und Strassenbahnen, 
vor über 100 Jahren konzipiert, können einfach nicht mehr passen, 
geschweige denn Anhaltspunkte fü r die Zukunf t geben: Die tertiaren 
Bereiche Handel, Dienstleistungen sowie Verwaltungen industrieller 
Unternehmen und behördliche Apperate werden immer wachtstums-
bestimmender. Da fü r sie die Zentren der Stadte standortrelevant sind, 
wandeln sich nicht nur die Anforderungen an die Verkehrsver-
bindungen, sondern sie steigern sich betrachtlich. 

Das mit einigen Schlaglichtern umrissene gewaltige, sich standig in 
einem Strukturwandel befindende Wirtschafts- und Bevölkerungs-
potential ist in seinen inneren und weldweiten Absatz-, Beschaffungs-
und Kommunikationsnotwendigkeiten auf leistungsfahige Verkehrswege 
und Verkehrsmittel angewiesen, um konkurrenzfahig und attraktiv zu 
sein und zu bleiben. Die hieraus entstehenden vielschichtigen und in 
einem Wachstumsprozess notwendig wachsenden und sich stets andern-
den Verkehrsbeziehungen im Güter- und Personenverkehr, verstarkt 
durch neue Verkehrsmittel - man bedenke die sprunghafte Entwicklung 
des Pkw-Verkehrs nach dem Kriege, aber auch des Luftverkehrs bei
spielsweise im Ferienverkehr oder des Pipelinetransports gerade nach, 
in oder von Nordrhein-Westfalen aus - sprengen bislang gekannte oder 

x ) Vgl. hierzu die Werbeschrift der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 1.12.1965; o.O., o.S. 
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vorhersehbare Ausmasse: Allein der Arbeitsprozess erfordert ein tag-
liches Heran- und Abtransportieren von über 7 Millionen Beschaftigten 
mit öffentl ichen und individuellen Verkehrsmitteln. Es ist verstandlich, 
dass sich derartige Verkehre nicht mehr mit isolierten Einzelmassnahmen 
reibungslos abwickeln lassen. 

I n dieser Erkenntnis wies der Landtag Nordrhein-Westfalen bereits 
am 4. Oktober 1961 auf die Notwendigkeit der Erarbeitung eines kom-
plexen Landesverkehrsplanes hin, der am 26. Juli 1962 in das Regie-
rungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen einging. Anfang 1964 
wurde im Ministerium f ü r Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen die Arbeitsgruppe fü r den General-
verkehrsplan gebildet, die seitdem mit der Abwicklung eines Arbeits-
programms von bisher auf der Welt nicht gekanntem Umfang betraut 
ist. 2) 

Die Bemühungen des Landes um diesen auf der Grundlage volks-
wirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher und soziologischer Unter-
suchungen aufbauenden Verkehrsplan fanden bereits in dem Bericht der 
Sachverstandigenkommission zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse 
in den Gemeinden 1964 ihre A.nerkennung.3) Nicht zuletzt ist die Be
deutung des Vorhabens dadurch unterstrichen worden, dass die Arbeits
gruppe fü r den Generalverkehrsplan mit Wirkung vom 1.2.1967 aus 
dem Geschaftsbereich des Ministers fü r Wirtschaft, Mittelstand und 
Verkehr auf die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen übergeleitet wurde. 

2. Ziele 

Die Zielsetzungen eines derartigen Planes lassen sich aus der auf-
gezeigten Problematik ableiten.4) Sie werden vorwiegend gesamtwirt-
schaftlich ausgerichtet sein müssen, geht es doch darum, der Summe der 
Verkehrsnachfragen - auch der latent vorhandenen - in jedem künft igen 
Zeitpunkt ein entsprechendes qualitatives und quantitatives Angebot an 
Verkehrsleistungen zur Verfügung zu stellen, so dass sich der Verkehr 

2 ) Vgl. u.a. H . Lichtenberg: Der Generalverkehrsplan. In : Der Volkswirt. Beiheft zu 
Nr. 23 vom 10.6.1966. Frankfurt (Main) 1966, S. 21 f. 
3 ) Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, Drucksache IV/2661; Der Bundesminister 
f i i f Verkehr: Bericht der Sachtverstandigenkommission über eine Untersuchung von 
Massnahmen zus Verbesserung der Verkehrverhaltnisse der Gemeinden. Bonn, den 
29. Oktober 1964, S. 35. 
4 ) Vgl. hierzu G. Kienbaum: Zur Zielsetzung des Generalverkehrsplans in Nordrhein-
Westfalen. In : Schiene und Strasse 1963. Dortmund 1963, S. 124 f. 
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ohne Hemmnisse entfalten kann. Die Erforschung des Verkehrsmarktes, 
die wir definiëren als: 

„Untersuchung und Beobachtung des gesamten Verkehrssystems 
(also der Angebotsseite) und der Summe der einzelwirtschaftlichen 
Handlungen (Nachfrageseite) in ihren Strukturen und Entwick-
lungsrichtungen mit dem Ziel, Massstabe zu gewinnen, um die 
gesamtwirtschaflichen Ertragsbedingungen der Zukunf t mit H i l f e 
der Investitionspolitik, der Tar i fpol i t ik und soweit erforderlich 
lenkender Eingriffe zu optimieren", 5) 

ist deshalb Schwerpunkt innerhalb des Arbeitsprogrammes. Hierbei w i r d 
erstmalig durch die Einbeziehung samtlicher verkehrstrager im Giiter-
und Personenverkehr6) die Möglichkeit gegeben sein, verkehrstrager-
gelöste Betrachtungen durchzuführen, die Hinweise für eine optimale 
Arbeitsteilung zwischen den Verkehrstragen unter Beachtung der 
marktwirtschaftlichen Steuerfunktion von Kosten und Tarifen geben. 
Dadurch werden fü r die Verkehrsinvestitionen, die bereits in diesem 
Land mehrere Milliarden D M im Jahr übersteigen, gesicherte raumliche, 
sachliche und zeitliche Entscheidungskriterien geliefert werden.7) 

Erst eine nach derartigen Gesichtspunkten ausgerichtete Verkehrs
pol i t ik w i r d den einzelnen Unternehmern und Individuen den Rahmen 
f ü r ihre Standortentscheidungen aufzeigen können, die gesamtwirt-
schaftlich, d.h. unter Beachtung des Verhaltnisses von eingesetzstem 
Kapital und Arbeit zu den entstehenden Erlösen, sinnvoll ist. Diese fü r 
eine bestmögliche Raumordnung und befriedigende Arbeitsteilung in der 
Wirtschaft notwendige Konzeption ist zwingend darauf ausgerichtet, 
nicht nur ein langfristiges Wirtschaftswachstum des Landes zu sichern, 
sondern auch zu fördern, indem sie darüber hinaus den in diesem Gross-
raum wohnenden Menschen bestmögliche Lebens-, Arbeits- und Erho-
lungsbedingungen schafft. 8) Es ist verstandlich, dass sich ein derartig 

5 ) H . Lichtenberg: Marktorientierte Wirtschaftsentwicklung erfordert Marktforschung 
- dargestellt am Generalverkehrsplan des Landes Nordrhein-Westfalen. In : Kleiner 
Almanach der Marktforschung 1967. 16. EMNID-Arbeitstagung (6. Juni 1966 in Bad 
Godesberg). 8. Jg. O.O., o.J., S. 9. 
6 ) Der Nachrichten- und Energieleitungstransport wird nicht betrachtet. 
7 ) H . Lichtenberg: Der Generalverkehrsplan. In : Der Volkswirt. Beiheft zu Nr. 23 
vom 10.6.1966. Frankfurt (Main) 1966, S. 21. 
8 Vgl. u.a. G. Kienbaum: Zur Zielsetzung des Generalverkehrsplanes in Nordrhein-
Westfalen. A.a.O., S. 125; 
H . Lose: Landesverkehrsplan im Aufbau - Nordrhein-Westfalen erarbeitet einen 
Generalverkehrsplan. In: VDI-Nachrichten Nr. 29 v. 20. Juli 1966, S. 1. 
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anspruchsvoller Verkehrsplan in der Regel nicht mit den örtlichen, nur 
fü r eine Gemeinde interessanten Verkehrsproblemen befassen kann, so 
dass kommunale Verkehrsplane keinesweges überflüssig werden; viel-
mehr erstrecken sich die Planungsmassnahmen vorwiegend auf überört-
liche Problème. 

3. Organisation 

U m die Funktionsfahigkeit des Generalverkehrsplanes Nordrhein-
Westfalen nachhaltig zu sichern und umfassende verkehrsrelevantë 
Daten und Entwicklungen in diesen Plan eingehen zu lassen, bildete 
sich eine mehrschichtige Organisation heraus, an der Vertreter der ver-
schiedensten Fachrichtungen von der Verkehrstechnik über die Wir t -
schaftswissenschaften bis zur Soziologie, um nur einige zu nennen, be-
teiligt sind. 

Die relativ kleine Arbeitsgruppe Generalverkehrsplan bei der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen übernimmt vorwiegend 
Steuerungsfunktionen bis zur Erstellung des Verkehrsplanes. Hier 
fliessen alle erarbeiteten Ergebnisse zusammen. 

Die fachliche Bearbeitung des Planes erfolgt durch ein aus Kapazi-
taten aller Fachrichtungen zusammengesetztes Beratergremium, das zur 
Zeit sechs Arbeitsgruppen umfasst: 

1. Arbeitsgruppe Allgemeine Srukturdaten 
2. Arbeitsgruppe Methodik 
3. Arbeitsgruppe Verkehrsmarkt 
4. Arbeitsgruppe Problemanalyse und Datenverarbeitung 
5. Arbeitsgruppe Systemanalyse und Systemvergleich 
6. Arbeitsgruppe Planung. 

Wie bereits an anderer Stelle erkennbar, sind f ü r die Erstellung des 
Generalverkehrsplanes eine Fülle von Daten nicht nur aus dem Verkehr, 
sondern auch aus den Strukturen von Wirtschaft und Bevölkerung not-
wendig. Vorliegende und zu erarbeitende Daten der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunf t werden einer zentralen Datenbank zugeführt , 
wo sie jederzeit abrufbar s ind . 9 ) 1 0 ) Für den Aufbau und die Organisa-

9 ) Vgl. a. H . Nebelung: Ermittlung der Planungsgrundlagen für den Eisenbahnverkehr 
im Rahmen des Generalverkehrsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen - Übersicht 
über den Stand der Arbeiten. In : Die Bundesbahn. 40 Jg. H . 10. Mai 1966, S. 417. 
1 0 ) H . Lichtenberg: Der Generalverkehrsplan. A.a.O., S. 21. 
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tion dieser Datenbank wurde die Arbeitsgruppe „Allgemeine Struktur-
daten" gebildet. 

Die „Arbeitsgruppe Methodik" f i ihr t die methodische Steuerung samt-
licher anfallenden Arbeiten in technischer und ökonomischer Hinsicht 
durch, indem sie beispielsweise einen Katalog der Planungs- und Unter-
suchungsauftrage nicht nur aufstellt, sondern auch laufend erganzt. Die 
methodische Einheitlichkeit aller Untersuchungsschritte ist damit ge-
wahrleistet. 

Die „Arbeitsgruppe Verkehrsmarkt" untersucht die durch die gegen-
wartigen und zukiinftigen Angebots- und Nachfragebedingungen ge-
gebenen Gesetzmassigkeiten, wobei den Prognosen bedeutender Raum 
gegeben wird . I n dieser Gruppe werden Verhaltensmodelle entwickelt, 
die davon ausgehen, dass der Verkehr eine Funktion verschiedenster 
Einflüssgrössen ist. 

Al le mit Verkehrszahlungen und ihren Auswertungen verbondenen 
Problème (gegenwartige Nachfragestruktur im Verkehr) werden in der 
„Arbeitsgruppe Problemanalyse und Datenverarbeitung" behandelt. Die 
hier einfliessenden un zu speichernden Daten in Form von Lochkarten 
haben bereits heute einen Umfang von vielen Millionen. 

Eine weitere „Arbeitsgruppe Systemanalyse und Systemvergleich" 
anlysiert die gegenwartigen und sich abzeichnenden Leistungsbegabun-
gen verscheidenster Verkehrssysteme (Erhebung der Angebotsstruktur 
im Verkehr) in technischer, betrieblicher und kostenmassiger Hinsicht. 

Die „Arbeitsgruppe Planung" besteht aus Hauptkoordinatoren mit 
jeweiligen Beratergruppen, unterschieden nach den für den General
verkehrsplan wesentlichen Verkehrstragern Strassenverkehr, Eisenbahn
verkehr, Binnenschiffverkehr, Luftverkehr, Rohrleitungsverkehr sowie 
öffentl icher Nahverkehr. Ihre Aufgabe besteht in organisatorischer und 
beratender Tatigkeit bei der Aufstellung von Leitplanen in den be-
treffenden Verkehrssystemen, die nach der Erstellung in den General
verkehrsplan Nordrhein-Westfalen, der als Realplan anzusehen ist, ein-
münden. 

Weiterhin sind Bearbeiter, die zu Einzelproblemen gutachtlich Stel-
lung nehmen, tatig. Schliesslich werden, um die Wirklichkeitsnahe der 
Planung noch besser zu sichern, Aussprachegruppen mit Vertretern der 
vielfaltigen Verkehrstrager im Personen- und Güterverkehr, den priva
ten, halböffentl ichen und öffentl ichen Institutionen (z.B. Industrie- und 
Handelskammern, Landesplanungsgemeinschaften), die an der Planung 
ein berechtigtes Interesse haben, geschaffen. 
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4. Ablauf 

Aus den Ausführungen über den Anlass, die Zielsetzungen und die 
Organisation dieses bisher einzigartigen Verkehrsplanes w i r d deutlich, 
dass die Komplexitat des Vorhabens genaue Vorstellungen über den 
Ablauf aller damit verbundenen Untersuchungsschritte erfordert. Es 
w i r d auch bei dieser völlig neuen Aufgabe verstandlich, dass nicht alle 
Wege von vornherein endgültig festgelegt werden können, sondern dass 
nach dem jeweiligen Stand der Untersuchungen immer wieder ein 
Uberdenken methodischer Einzelfragen erforderlich ist, welches zu A n -
derungen Anlass geben kann. 

Des bereits erwahnte Untersuchungs- und Planungskatalog unter-
scheidet daher mehrere Sachbereiche: 

(1) Grundlegende Methoden-, Abgrenzungs- und Koordinierungs-
fragen, 

(2) Analyse der derzeitigen und zukünft igen Nachfragestruktur, 

(3) Analyse der derzeitigen Angebotsstruktur (Systemanalyse), 
(4) Technische und kostenmassige Beurteilung verschiedener Mög

lichkeiten zur Erfül lung von Transportaufgaben (System-
vergleich), 

(5) Erstellung des Realplanes. 

Diese alle Verkehrstrager überstreichenden Haupt-Untersuchungs-
gruppen sind mehr oder weniger gleichzeitig in A n g r i f f genommen 
worden, wenn davon abgesehen wi rd , dass der Realplan am Ende aller 
Untersuchungsschritte, die bereits einen Umfang von weit über 500 
erreicht haben, stehen wi rd . 

Nicht nur die zeitlichen Ablaufe, sondern auch die gegenseitigen 
Abhangigkeiten werden damit so umfangreich, dass sie nicht mehr über-
schaubar sind. Aus diesem Grunde wi rd bei der Arbeitsgruppe General
verkehrsplan zum Zwecke der Steuerung und Koordinierung der Unter
suchungen sowie zur Überp rü fung des jeweiligen Standes der Arbeiten 
standig auf ein von der Arbeitsgruppe Methodik aufgestelltes Projekt-
zurückgegriffen; dieses Instrument baut auf der „critical path"-
Methode auf und gibt damit jederzeit Auskunft über den gegenwartigen 
zeitlichen Stand der Untersuchungen. Samtliche Arbeitsschritte werden 
graphisch veranschaulicht. 

Basis fü r den Generalverkehrsplan Nordrhein-Westfalen, der die 
Planungsmassnahmen und ihren Finanzbedarf fü r einen langfristig 
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gleitenden Zeitraum von 20 Jahren sowie fü r kurzfristige Planungs-
stufen von 5 Jahren festlegt, ist eine weitestgehende Analyse und Prog
nose aller Verkehrsdaten sowie umfassender Verkehrserzeugender Merk-
male, da davon ausgegangen werden muss, dass Verkehrsmengen und 
-beziehungen nicht aus sich selbst heraus gesicherte Annahmen über die 
Zukunf t geben. Hierzu gehören sowohl Kenntnisse samtlicher Personen-
und Güterverkehrsströme nicht nur nach Quelle und Ziel sowie z.B. 
nach Güterar ten und Fahrtzwecken, sondern auch die gegenwartige 
Kenntnis der Wirtschafts- und Siedlungsstruktur sowie genaueste und 
immer wieder zu überprüfende Annahmen über das zukünft ige Bild der 
aufgezeigten Bereiche. Zu diesem Zwecke wurde Nordrhein-Westfalen 
zunachst in 123 Verkehrszellen (Gebietsraster) aufgeteilt; auf diesem 
Gebietsraster, welches eng an die Einteilung des Landes in Kreise ange-
lehnt ist, bauen die Verkehrszahlungen auf. I n einem weiteren Arbeits-
schritt wurde jenes Raster auf ca. 800 Zeilen verfeinert. Es ist verstand
lich, dass die umfangreichen notwendigen Rechenoperationen und 
Datenspeicherungen quantitativer und qualitativer A r t nur mit modern
sten elektronischen Rechensystemen erfolgen können. 

Die Hauptuntersuchungsgruppen (3) und (4), Systemanalyse und 
Systemvergleich, werden durch geführt , um die Verkehrstrager bzw. 
-mittel hinsichtlich ihres gegenwartigen und zukünf t ig bestmöglichen 
Einsatzes fü r die Bewaltigung der verschiedensten Transportaufgaben 
zu klassifizieren, aber auch Lücken im zukünft igen Angebot aufzu-
decken, die gegebenenfalls zum Einsatz neuartiger Verkehrsmittel 
führen können. Eine bedeutende Rolle spielen deshalb neben den tech-
nischen Begabungen der Verkehrsmittel die betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Kosten der Système, da darauf abgezielt wi rd , Transporte 
möglichst kostengünstig durchzuführen. Die Bindung von Produktions-
faktoren bei Wegen, Fahrzeugen und in der Organisation soil zu einem 
grossen Teil entsprechend der Zielsetzung so gering wie erforderlich 
gehalten werden, um den übrigen Wirtschaftsbereichen wenig Produk-
tionsfaktoren zu entziehen.1 1) 

Letzte und wesentlichste Stufe ist die Erstellung des Realplanes als 
Generalverkehrsplan. Er entsteht, nachdem samtliche den fünf einzelnen 

" ) Vgl. zu diesem Gedankengang H . Lichtenberg: Marktorientierte Wirtschafts
entwicklung erfordert Marktforschung. A.o.O., S. 8 f.; 
J. Stohler: Die Integration des Verkehrs (Europaische Erfahrungen und Problemen). 
Veröffentlichungen der List Gesellschaft e.V. Bd. 33. Reihe A : Studiën des List-
Instituts. Basel, Tubingen 1963, S. 132; 
H . Lose: Die Wirtschaftliche Förderung Schwachentwickelter Regionen als Aufgabe 
der Verkehrsplanung. Diss. Hamburg 1966, S. 133 f. 
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Verkehrstragergruppen optimal entsprechende Leitplane entwickelt 
worden sind, durch abstimmung als koordinierter Gesamtverkehrsplan. 

5. Gegenwartiger Stand 

I n fast allen aufgezeigten Untersuchungsgruppen liegen bereits heute 
wesentliche Ergebnisse fü r die Planung vor. Grundlage bilden die vielen 
durchgeführten Verkehrszahlungen. 

I m Personenverkehr der Eisenbahnen wurden am 27.4.1965 mit 
Strom- und Querschnittszahlungen fast 800.000 Fahrgaste durch über 
3.500 Zahlpersonen erfasst. Da der Güterverkehr von der Bundesbahn 
selbst festgestellt wi rd , brauchte der Generalverkehrsplan die Ergebnisse 
des Monats Oktober 1964 nur nach seinen Zwecken aufzubereiten. 

Umfragen zu den qualitativen Anforderungen der Industrie, der 
Landwirtschaft und des Handels quer durch alle Verkehrstrager hin-
durch haben ebenfalls stattgefunden und gaben wertvolle Aufschlüsse 
z.B. über die Griinde der Wahl der Verkehrstrager und über die 
Transportkostenvorstellungen der Unternehmen. 

I m Luftverkehr gab die im September 1965 durchgeführte Befragung 
aller Flugpassagiere in diesem Monat ( = 170.000 Interviews) auf den 
Flughafen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hannover hervorragendes Pla-
nungsmaterial durch die Erhebung nach Quelle, Ziel und Reisezweck 
(z.B. n.a. Geschats- und Ferienseiseverkehr) ab. Die ersten interessanter 
Ergebnisse über das Fluggastaufkommen der Kreise und die Einzugs-
gebiete der Flughafen liegen der ö f fen t l i chke i t bereits vor . 1 2 ) 

Erhebungen bei den privaten und öffentl ichen Buslinien und den 
Strassenbahnen sind überwiegend abgeschlossen. Ebenso erfolgte die 
Auswertung von Güterströmen und Fahrzeugbewegungen bei der Bin
nenschiffahrt. 

Die bisher beispiellos bedeutendsten Zahlungen fanden im Jahre 1965 
im Strassenverkehr statt. Rund vier Millionen Fahrer von Personen-
kraftwagen wurden an 3600 Zahlriegeln im Lande an je einem Tag je 
Zahlstelle nach Quelle und Ziel und Fahrtzweck ihrer Fahrt befragt. 
Dieses Material birgt durch die laufende Erganzung durch Querschnitts-

1 2 ) Dei- Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.): Das Luftverkehrsaufkommen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
- Ein Beitrag zur Analyse der Nachfragestruktur im Personenverkehr für den General
verkehrsplan NW. Düsseldorf, im Mai 1966. 
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beobachtungen mit H i l f e von automatischen Verkehrszahlgeraten zu 
jedem künft igen Zeitpunkt einzigartiges Planungsmaterial. Für den 
Strassen-Güterverkehr liegt umfangreiches Zahlmaterial im Nah- und 
Fernverkehr ebenfalls vor. 

Ein besonderer Plinweis gilt den vielfaltigen qualitativen Erhebungen 
im Personenverkehr. Hier ist nicht nur eine Untersuchung über das Bi ld 
der Verkehrsmittel im Bewusstsein der ö f fen t l i chke i t hervorzuheben, 
sondern auch eine damit in Zusammenhang stehende Arbeit über die 
Vorstellungen zur Verkehrssicherheit der Verkehrsmittel, die dem Pu-
blikum zuganglich gemacht wurde. 1 3) 

Wenn auch zur Zeit das Hauptgewicht bei den Erhebungen quantita-
tiver und qualitativer A r t und deren Auswertungen liegt, von denen im 
Rahmen dieses Aufsatzes nur die wichtigsten wiedergegeben wurden, 
w i r d bereits jetzt nicht nur an Verkehrsprognosen in Teilbereichen, den 
Bestandsaufnahmen und Vergleichen der Verkehrstrager gearbeitet, 
sondern ebenfalls an Planungen. 

Es hat sich herausgestellt, dass er weder möglich noch notwendig ist, 
bei den auf Lösungen drangenden Verkehrsproblemen auf alle Ergeb
nisse in den einzelnen Untersuchungsgruppen zu warten. 

So sind Teilplane fü r einzelne Verkehrstrager, teils auch auf Grund 
des bereits umfangreich vorliegenden Untersuchungsmaterials, so insbe-
sondere im Luftverkehr und im Binnenschiffsverkehr, vorgezogen in 
A n g r i f f genommen worden. Daneben sind Leitplane fü r den öffent -
lichen Nahverkehr im Raum Köln-Bonn und in der Rhein-Ruhr-
Agglomeration erarbeitet worden und im Stadium der Diskussion. 

Bei allen diesen aktuellen Problemen wi rd der Zusammenhang mit 
dem Realplan weitestgehend sichergestellt, indem z.B. auf die Netz-
verknüpfungen acht gegeben wi rd . Bereits heute liegt somit das Schwer-
gewicht bei der Erstellung des Realplanes. 

6. Ausblick 

Der Generalverkehrsplan Nordrhein-Westfalen birgt somit fundierte 
Entscheidungsgrundlagen fü r die Verkehrspolitik des Landes, namlich 
fü r den Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen, den Einsatz der Verkehrs
mittel sowie fü r die Zusammenarbeit zwischen den Verkehrstragern 

1 3 ) Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hsrg.): Sicherheitsansprüche der Verkehrsbeteiligten. Düsseldorf, im Juni 
1966. 
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innerhalb der aufgezeigten Zielsetzung, den Wohlstand des Landes zu 
erhalten und zu fördern. Est ist dafiir Sorge getragen, dass die grund-
legenden Daten laufend überwacht werden. Anderungen in der Wi r t -
schaftsund Siedlungsstruktur und samtliche auch von anderen Planungs-
tragern durchgefiihrten Planungsmassnahmen gehen - da sie, notwendi-
gerweise auf Grand der knappen Finanzmittel zeitlich gestaffeft, immer 
wieder zu Anderungen im gesamten Verkehrssystem führen und z.B. die 
Unternehmerentscheidungen beeinflussen - in den Plan ein und werden 
immer wieder zu Anderungen des Realplanes Anlass geben. 

Dieser Landesverkehrsplan ist somit als Dauereinrichtung zu ver
stenen. Er ist weder die Summe aller kommunalen Verkehrsplane noch 
ersetzt er grossraumigere Plantingen fü r das Gebiet der BRD oder der 
EWG. Der Generalverkehrsplan Nordrhein-Westfalen w i r d aber diesen 
Planungen jederzeit geeignete Daten fü r Investitionsentscheidungen 
durch die detaillierte Kenntnis des Wirtschafts-, Siedlungs- und Ver-
kehrsgeschehens in diesem Bundesland liefern, wie das auf kommunaler 
Ebene, selbst über die Landes- und Bundesgrenzen hinweg, bereits ge
schieht. 

ERRATA 

I n het art ikel van Dr. J. D. de Haan, i n nummer 2-1967, z i jn helaas 
zetfouten geslopen. Op blz. 178 v i j fde regel, wordt de jaarlijkse pro-
ductiviteitsstijging op ± 23% gesteld. Di t moet uiteraard 2 % zijn. 
Voorts is er op blz. 181 i n het schema sprake van plaats X . De tekst 
behoort te z i jn : 

bedrijfsleider bedrijfsleider 
(plaats X) (plaats Y) 
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SUMMARY 

The conception of a general trafficplan 

I n a period of t ime showing up a l l kinds of deficiencies and limitations i n 
our present t r a f f i c systems, the necessity to make comprehensive t r a f f i c 
plans covering extensive areas becomes obvious. 

Both trade and population are undergoing considerable changes just now. 
Consequently the demands made on t r a f f i c systems are changing so fast that, 
w i t h only l imi ted f inancial means available, these systems can not longer be 
kept up to date. 

The author illustrates this by analyzing the situation i n one particular 
federal state, which comprises one of the most densely populated areas of 
Europe, viz. the Rhin-Ruhr-agglomeration. The economy of the entire area, 
seen f r o m a penological point of view, must aim not only at securing long-
te rm economic expansion of the area, but also at promoting this expansion 
by creating for the people l iv ing in this vast area the best possible l iv ing , 
work ing and relaxing conditions. 

The comprehensive t r a f f i c plan w i l l determine what measures are to be 
taken and how much money w i l l be needed both fo r an elastic long period 
of 20 years and f o r short planning stages of 5 years each. 

As to organization: the relatively small team father ing the comprehensive 
T ra f f i c Plan are assisted by an exellent staff of consultants. Moreover there 
are advisers, we l l over 200 wel l -known men, scientifically or practically 
trained and covering a wide range of subjects, who can help solve any 
diff icul t ies cropping up. 

A very urgent problem just now is how to make i t easier for people 
l iv ing i n this area to move about i f they should lose their present jobs. 
Ideas on the introduction of new methods of public transport f o r short 
distances i n the Ruhr area and i n the Cologne-Bonn district are, therefore, 
now being studied w i t h planners. 

The comprehensive Tra f f i c Plan thus provides a sensible starting point 
for decisions on t r a f f i c policy i n the area concerned (i.e. the federal state), 
on expansion of the infrastructure on behalf of t r a f f i c , on the use of 
transport means and on co-operation between the various branches of t r a f f i c . 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Die Konzeption eines grossraumigen Verkehrsplanes 

Die Notwendigkeit, grossraumige Verkehrsplane zu konzipieren, w i r d i n 
einer Zeit, die durch vielerlei Engpasse und Begrenzungen i n den verschie
denen Verkehrssystemen umrissen sei, unterstrichen. 

Sowohl Wirtschaft als auch Bevö lke rung unterliegen gerade i n der heu-
tigen Zeit betrachtlichen Anderungen ihrer Strukturen und Gewohnheiten, 
womi t sich die Anforderungen an die Verkehrssysteme schneller andern, als 
diese Anforderungen aufgrund der begrenzten finanziellen Mi t t e l ent-
sprochen werden kann. Beispielhaft zeigt der Verfasser diesen Wandel an 
einem Bundesland auf, das eines der bedeutendsten Ballungsraume Europas, 
die Rhein-Ruhr-Agglomeration, beinhaltet. 

Die gesamtwirtschaftlich ausgerichtete Zielsetzung ist unter r aumwir t -
schaftlichen Gesichtspunkten darauf ausgerichtet, nicht nur ein langfristiges 
Wirtschaftswachstum des Landes zu sichern, sondern auch zu fördern , indem 
den i m diesem Grossraum lebenden Menschen bes tmögl iche Lebens-, Arbeits-
und Erholungsbedingungen geschaffen werden. Der Generalverkehrsplan 
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w i r d die Planungsmassnahmen und ihren Finanzbedarf f ü r einen langfr is t ig 
gleitenden Zeitraum von 20 Jahren sowie f ü r kurzfrist ige Planungsstufen 
von 5 Jahren festlegen. 

I n organisatorischer Hinsicht bedient sich die relativ kleine Gruppe 
Generalverkehrsplan eines hervorragenden Beratergremiums sowie Gut-
achtern von weit übe r 200 namhaften Wissenschaftlern und Prakt ikern aus 
den verschiedensten Fachdisziplinen bei der Lösung der anstehenden 
Prob lème. 

Als zur zeit besonders drangendes Problem hat sich z.B. gezeigt, dass 
durch die Freisetzungen i m Revier die Mobil i ta t der Bevölkerung einer Ver
besserung bedarf. Die Konzeptionen f ü r die Neuordnung des öf fen t l ichen 
Nahverkehrs i m Ruhrgebiet und i m Kö ln -Bonne r Raum werden daher zur 
Zeit mi t den Planungstragern diskutiert. 

Der Generalverkehrsplan l iefer t somit fundierte Entscheidungsgrundlagen 
f ü r die Verkehrspolit ik des Landes, f ü r den Ausbau der Verkehrsinfra-
strukturen, den Einsatz der Verkehrsmittel sowie f ü r die Zusammenarbeit 
zwischen den Verkehrstragern. 

RÉSUMÉ 

L a conception d'un plan général des transports 

La nécessité de mettre au point des plans g é n é r a u x des transports devient 
pa r t i cu l i è rement d 'ac tual i té dans une pér iode carac tér i sée par de nombreuses 
di f f icul tés et l imitations dans les divers sys tèmes de transport. Tant l 'écono-
mie, que la population sont aujourd'hui sujettes a d'importants changements 
dans leur structure et leurs coutumes. I I en résu l te que les exigences 
posées aux sys tèmes de tranport se modifient avant m ê m e qu'elles n'aient pu 
ê t re mises en pratique, ce qui est dü aux moyens financiers l imités. A t i t re 
d'exemple l'auteur cite un „Bundes land" dans lequel est si tuée une des 
régions les plus peuplées d'Europe, notamment l ' agglomérat ion Rhin-Ruhr. 

Le but généra l f i n a l du point de vue de l 'économie régionale, n'est pas 
seulement d'assurer a long terme une croissance économique du „Land" , 
mais éga lement de promouvoir cette croissance économique par la créat ion 
de meilleures conditions de vie, de t ravai l et de dé ten te possibles pour la 
population de la région. Le plan généra l des transports é tab l i ra les mesures 
de programmation et leur financement a long terme, c'est-a-dire pour une 
pér iode de 20 ans, ainsi qu'a court terme, c'est-a-dire pour des pér iodes 
in te rmédia i res de 5 ans. 

Du point de vue de l'organisation, le groupe, relativement restreint, „plan 
généra l des transports", fa i t appel pour la solution des problèmes posés, a 
une commission d'excellents conseillers ainsi qu'a des experts, choisis parmi 
plus de 200 théoré t ic iens et praticiens r enommés des d i f fé ren tes branches 
d 'act ivi té . 

I I a é té constaté qu'un p rob lème pa r t i cu l i è remen t urgent de l'heure ,suite 
aux l ibéral isat ions dans le secteur, est l ' amél iora t ion de la mobil i té de la 
population. C'est la raison pour laquelle les conceptions de la réorganisa t ion 
du transport routier a courte distance (Nahverkehr) dans le „Ruhrgeb ie t " et 
dans la région Cologne-Bonn sont actuellement discutées avec les pro-
grammateurs. 

Le plan généra l des transports fourn i t done des bases de décision solides 
pour la politique de transport du pays, pour le déve loppement des i n f r a 
structures, la mise en service des moyens de transport, ainsi que pour la 
coopérat ion entre les divers modes de transport. 
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E U R O - R U B R I E K 

De verwachting uitgesproken in de vorige Euro-rubriek, dat, gezien de 
wijzigingen i n de samenstelling van de Raad van Ministers, een spoedige 
bijeenkomst op handen zou zi jn, is helaas niet uitgekomen. De voor 20 j u n i 
j . l . geplande vergadering is tot nader order uitgesteld, aangezien van Franse 
zijde werd medegedeeld, dat men alleen een minister naar Brussel kon zen
den, indien belangrijke vorderingen i n het beleid konden worden tegemoet-
gezien. Kennel i jk wenst men i n Franse regeringskringen deze vorderingen 
au fond niet, want een samenzijn van de zes gesprekspartners is daarvoor 
toch wel een eerste vereiste. N u inmiddels de gefuseerde Europese Commis
sie het vervoerbeleid heeft toevertrouwd aan de Luxemburger V. Bodson, 
die zeker enige t i j d nodig zal hebben om zich i n te werken, is een Raads
vergadering op afzienbare t e rmi jn wel zeer onwaarschijnli jk geworden. Een 
algehele stilstand i n de ontwikkel ing van het vervoerbeleid is er echter 
niet, want de Commissie heeft nog vóór de fusie twee voorstellen voor een 
verordening doen verschijnen. 

Het eerste voorstel *) betreft het optreden van de lid-staten ten aanzien 
van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op net gebied 
van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. Het 
onderhavige voorstel is opgesteld ter uitvoering van Beschikking nr. 
65/271/EEG van 13 mei 1965, met betrekking tot de harmonisatie van be
paalde voorschriften, die van invloed z i jn op de mededinging. Het ingri jpen 
van de staat, met name i n de vo rm van het opleggen van met het begrip 
openbare dienst verbonden verplichtingen, is ongetwijfeld één van de voor
naamste oorzaken van dispariteiten i n de concurrentievoorwaarden. Als met 
het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen „beschouwt" de Com
missie de exploitatieplicht (regels voor de beveiliging, verkeersvoorschriften, 
dienstregelingen, uitoefening van bepaalde — bijvoorbeeld onrendabele — 
diensten, etc.); de vervoerplicht (in het bijzonder wat betreft de vervoer-
voorwaarden, bijvoorbeeld de verplichting alle vervoeropdrachten te aan
vaarden met toepassing van vooraf vastgestelde tarieven — binnen het 
kader van de normale bedrijfsverhoudingen uiteraard —) en de ta r i fe 
ringsverplichting (goedkeuring van de tarieven door de overheid en publ ika
tie van de tarieven). 

De Commissie w i l de genoemde verplichtingen i n zoverre opheffen als zij 
storend kunnen inwerken op de concurrentieverhoudingen, want zij meent, 
dat handhaving ervan i n bepaalde gevallen onontbeerlijk is om een toerei
kende vervoervoorziening te waarborgen. I n dit geval dienen de bevoegde 
nationale instanties, die oplossing te kiezen, die voor de volkshuishouding 
de laagste kosten met zich mee brengt. De vervoervoorziening wordt dan 
beoordeeld op gronden van het „a lgemeen belang" (regionaal beleid bi jvoor
beeld) van de mogelijkheid om van andere vervoertechnieken gebruik te ma
ken en van de vervoerprijzen en -voorwaarden, die aan de gebruikers 

*) 24 mei 1967 document COM (67) 246 def. 
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kunnen worden aangeboden. Krachtens art. 6 van de onderhavige ontwerp
verordening, dient de bevoegde instantie b i j handhaving van één of meer 
verplichtingen te voorzien i n een compensatie van de lasten. Deze compen
saties dienen volgens gemeenschappelijke methode te worden berekend. Wie 
de indruk zou hebben dat na tien jaar EEG de gedachten van de partners 
over de plaats van het vervoer tussen de overige sectoren der economie 
nader tot elkaar gekomen zijn, komt i n Afde l ing I I I - a r t . 10 bedrogen ui t . 

I n dit ar t ikel wordt gesproken over lasten, die voortvloeien ui t het opleg
gen van vervoerprijzen en -voorwaarden, ten behoeve van één of meer be
volkingsgroepen op het personenvervoer. Verminderde tarieven kunnen aan 
maar liefst elf verschillende bevolkingscategor iëen — en deze l i j s t is niet 
l imitat ief! — worden toegestaan met de mogelijkheid van compensatie. 
Helaas wordt niet uiteengezet waarui t de noodzakelijkheid tot het toepassen 
van verminderde tarieven zou voortvloeien. 

Wanneer, zoals de Commissie d ikwi j l s heeft verklaard, voor de EEG een 
rendabele vervoersector wordt beoogd, is het onbegrijpelijk dat thans nog 
een dergelijk ar t ikel wordt opgenomen. Vanzelfsprekend is een lid-staat v r i j 
i n het steunen van bepaalde bevolkingsgroepen, doch dan dient men dit pro
bleem aan te vatten via de inkomensvorming c.q. de sociale voorzieningen. 
Het zal hier niet nader behoeven te worden uiteengezet, dat de besproken 
bepaling niet u i t Nederlandse hoek afkomstig is. 

Het tweede door de Commissie ingediende voorstel *) betreft de invoering 
van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot het beroep van onder
nemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en voor 
de capaciteitsregeling in het nationale goederenvervoer over de weg. D i t 
document is een uitvloeisel van de vernieuwde aanpak van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid, zoals die is bepaald b i j de resolutie van de Raad 
van 20 oktober 1966 (zie Ti jdschr i f t voor Vervoerswetenschap 1967, nr. 2). 

Met dit voorstel wordt in de eerste plaats beoogd op het gebied van de 
Gemeenschap een uniforme regeling voor de toegang tot de markt in te 
voeren en wel zodanig, dat het aanbod van goederenvervoer over de weg 
op elastische wijze aan de vraag kan worden aangepast. Met name is het de 
opzet het duurzaam ontstaan van overcapaciteit te voorkomen. Terzelf dert i j d 
mag de regeling de v r i jhe id van handelen van de ondernemingen zo weinig 
mogelijk beperken, zodat deze zelf de wijze van bedrijfsexploitatie kunnen 
kiezen, die voor hen het meest geschikt is. De voorgestelde regeling betekent 
een verzachting van de thans in de verschillende lid-staten bestaande be
perkingen en derhalve een toeneming van de concurrentie op de markten 
van het goederenvervoer over de weg, aldus de Europese Commissie. De 
regeling, die de Commissie voorstelt heeft betrekking op drie subjectieve 
voorwaarden, t.w. 

— de voorwaarde inzake vakbekwaamheid; 
— de voorwaarde inzake f inancië le draagkracht; 
— de voorwaarde inzake zedelijk gedrag en betrouwbaarheid van de ver

voerder; 
en op de volgende objectieve voorwaarden: 

*) 14 j u n i 1967 — document COM (67) 276 def. 
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— de algehele invoering van een vergunningsysteem; 
— de vaststelling van deelmarkten binnen de vervoermarkt; 
— de vaststelling van gedifferentieerde maatregelen voor de capaciteitscon

trole overeenkomstig structuur en kenmerken van de onderscheiden 
markten; 

— de uitoefening van voortdurend toezicht op de markt . 

Voor het moment wordt hier volstaan met het aangeven van de essentie 
van het onderhavige voorstel. Het document is belangwekkend genoeg om 
er, i n een meer gedetailleerde bespreking, i n de toekomst, op terug te komen. 
De Commissie is blijkens een aan de pers verstrekte mededeling, thans 
bezig met het ui twerken van een voorstel betreffende de regeling van de 
toegang tot de mark t i n het nationale en internationale vervoer over de 
binnenwateren. 

Het is verheugend te constateren, dat ondanks de tegenwerking, die het 
beleid ondervindt, de gedachten vorming van de zijde van de Commissie 
doorgang b l i j f t vinden. 

Drs. Marjor ie Mos 

S L O T E X A M E N CURSUS „VERVOERSWEZEN" 

Op 21 en 22 j u n i 1967 is te Utrecht het slotexamen afgenomen van de 
twee-jarige cursus „VERVOERSWEZEN", die jaar l i jks door de Stichting 
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Inst i tuut - Rotterdam wordt georga
niseerd. 

Aan het examen werd deelgenomen door employé 's van vervoersonderne
mingen en expeditie-afdelingen van grote bedrijven. 

I n de volgende vakken werd geëxaminee rd : Vervoerseconomie, Bedr i j f s 
economie, Europese Integratie, Goederen- of Personenvervoer, Verladers
vraagstukken en Interne Organisatie. 

Aan het slot van de dag heeft Mr . A. W. Lazonder als Voorzitter van de 
Commissie van Toezicht het diploma uitgereikt aan geslaagden, t.w. de heren: 

21 juni 1967 

W. J. M . van de Berg - Geldrop 
J. T. van de Berg - Ermelo 
E. G. T. Biersteker - Diemen 
H . A . van der Meij - Utrecht 
A. J. P. van Oosten - Wageningen 
H . van Oosterhout - Rotterdam 
W. H . Remans - Dordrecht 
J. G. van der Sluys - Alkmaar 
J. G. van Soest - Montfoor t 
G. F. Torn - Rozenburg 

F. H . van Var ik - Zwolle 
R. H . de Vries - Tiel 

22 juni 1967 

B. Backx - Rotterdam 
J. de B r u y n - Venlo 
J. J. Clements - Utrecht 
G. A. Jansen - Nijmegen 
J. K . Kooiman - Rotterdam 
M . J. van Mersel - Den Haag. 

32 candidaten hebben op 7, 8 en 15 j u n i j . l . met goed gevolg het overgangs
examen afgelegd. 
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K R O N I E K 

Ter opening van het 20e Beroepsvervoercongres van de N.O.B.-Weg
transport op 6 mei 1967, hield de heer M. J . Keyzer, Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, een toespraak. 
Aan deze toespraak ontlenen w i j de volgende twee passages, beide over 
tariefonderhandelingen. 

„In oktober 1966 is i n de E.E.G. beslist dat parallel met de maatregelen 
op tariefgebied, maatregelen op het stuk van de capaciteit en de harmoni
satie van de concurrentievoorwaarden zullen moeten plaatsvinden. Het 
stemt ons daarbij tot voldoening dat onze Nederlandse benadering van de 
vervoerpolitiek, waarbi j de nadruk l ig t op de capaciteitsregeling, waar
schi jn l i jk i n belangrijke mate als model zal dienen voor de aanpak van 
deze problematiek in de Gemeenschap. D i t houdt evenwel niet in , dat hier
mede de werkzaamheden op tariefgebied stilliggen. I k ben er m i j van be
wust, dat het woord „ ta r i even" enig gevoel van onbehagen bi j u opwekt, 
hetgeen aan één kant wel begri jpel i jk is. Er is voor het tot stand brengen 
van internationale tarieven al heel wat werk verzet — niet i n het minst 
ook door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —, en toch is er 
nog steeds over geen enkel tarief overeenstemming bereikt kunnen worden. 
Op dit moment vinden tegel i jkert i jd verschillende bilaterale tariefonder
handelingen plaats. I k behoef i n dit verband maar te wijzen op de bespre
kingen tussen Nederland en Duitsland, F rank r i j k en Duitsland, — waaraan 
ook België en Luxemburg deelnemen —, Nederland en F rankr i jk en i n de 
Benelux. Een belangrijke vertragende factor is het feit , dat men elkaar 
b i j de verschillende onderhandelingen nauwlettend in het oog houdt. Wat 
i n de éne onderhandeling wordt besloten heeft z i jn onmiddelli jke reper
cussies b i j de andere, en daarom is men uiterst terughoudend. 

Hierb i j mag men niet u i t het oog verliezen, dat vele groepen van be
langhebbenden met vaak tegenstrijdige belangen hun invloed op de onder
handelingen trachten ui t te oefenen. I k zie echter de internationale weg-
vervoertarieven als een onvermijdel i jk element i n de vervoerpolitiek en 
w i j zullen dan ook moeten trachten de nog bestaande moeilijkheden zo 
spoedig als maar enigszins mogelijk is te overwinnen." 

De heer E . van Donkelaar, Algemeen-Voorzitter N.O.B.-Wegtransport 
sprak b i j dezelfde gelegenheid o.a. over samenwerking tussen Nederlandse 
wegvervoerbedrijven. Daarbij betoogde h i j : 

„Het geregeld vervoer biedt binnen Nederland een werkel i jk landelijke 
vervoersvoorziening, dankzij het net van vervoerscentra. Onze internatio
nale vervoerders hebben een dicht net van lijndiensten over heel Europa 
gelegd; ze komen daarbij tot i n Teheran toe. Naar m i j n smaak zouden de 
vervoerscentra intensiever kunnen worden benut als contactpunten voor de 
onderlinge aansluiting van het nationale en het internationale net. 

Nauwe samenwerking tussen vervoerders van gelijke zowel als van ver
schillende pluimage is des te noodzakelijker nu het huis-huis-vervoer zich 
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uitbreidt tot over de Noordzee en de Atlantische Oceaan heen. Container
vervoer, ferryvervoer en luchtvrachtvervoer maken deze uitbreiding mo
gelijk. Het gaat hier om transport over lange afstand, waarbi j verschillen
de vervoertechnieken worden ingeschakeld, maar waarbi j niettemin de ver
lader veelal met één aanbieder van vervoer te maken heeft en ook te 
maken w i l hebben. Deze aanbieder belast zich tegen één totale prijs met 
de verzorging van het vervoer van huis tot huis, hoe groot de afstanden 
ook z i jn en welke andere vervoerders wel l icht ook moeten worden inge
schakeld. Maar wie kan deze aanbieding doen, wie zal de totale vervoer-
opdrachten in handen weten te krijgen? Hier liggen zeker kansen voor de 
wegvervoerders, die zowel aan het begin als aan het eind van de lange 
transportketen een belangrijk aandeel i n het vervoer plegen te leveren. 
Laten de wegvervoerders zich het ini t ia t ief u i t handen nemen, dan zullen 
zij i n het intercontinentale huis-huis-vervoer steeds meer de b i j ro l toe
bedeeld kr i jgen van ingehuurde schakel, van sleper. 

De Nederlandse wegvervoerbedrijven z i jn i n het algemeen echter niet 
groot en sterk genoeg om afzonderli jk een hoofdrol i n di t nieuwe vervoer 
te kunnen spelen. Hier is nauwe samenwerking nodig, niet alleen van Ne
derlandse wegvervoerbedrijven onderling, maar evenzeer van Nederlandse 
wegvervoerders met buitenlandse collega's. Er dient ook bereidheid te z i jn 
om samen te spreken en samen te doen met de andere vervoertakken i n 
Nederland." 

Tijdens een lunchbijeenkomst van het Nederlands Vervoerswetenschappe
l i j k Inst i tuut op 14 j u n i 1967 hield de heer R. Laan Jr., voorzitter Commissie 
Vervoer van het Europees Parlement een lezing over de kansen voor een 
gemeenschappelijke vervoerspolitiek. Sprekende over de keuze: bilaterale of 
communautaire onderhandelingen verklaarde h i j : 

„Zo kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de Duitse regering 
eenvoudig voorlopig een communautair beleid heeft afgeschreven. Het l i j k t 
erop dat zij tot verdere maatregelen op gemeenschappelijk vervoersbeleid-
gebied pas dan zal overgaan indien er een reële kans bestaat dat hierdoor 
tot de Europese integratie kan worden bijgedragen en wanneer een redeli jk 
evenwicht tussen de liberalisatie van het vervoer en de opheffing van de 
discriminaties enerzijds en de harmonisatie van de mededingingsregels 
anderzijds tot stand kan worden gebracht. 

Het l i j k t erop dat de aangekondigde maatregelen waarbij grotere reders 
vracht zullen moeten afstaan aan particulieren i n de Rijnscheepvaart een 
voorbeeld is van deze mentaliteit. 

Een ander bedroevend voorbeeld: de v r i j e maximumgrens voor motor
brandstoffen die i n de Bondsrepubliek i n het grensoverschrijdend vervoer i n 
normale tanks mogen worden meegenomen. Er l ig t voor aan de eerstkomende 
Ministerraad de toegestane hoeveelheid te verhogen van 100 naar 200. Er 
schijnt geen enkele kans op te zi jn, j a eerder een kans op verlaging. Om te 
huilen dat nu 10 jaar na het verdrag we i n Duitsland nog over de grens van 
de zijde der douane met meetstokken lopen te peilen i n brandstoftanks. Weer 
een pad naar een kleine economische oorlog met steeds verder gaande 
agressieve maatregelen. 

Overigens is ook de bilaterale weg nog vol doornen en stekels. De tarief
onderhandelingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek hebben nog steeds 
niet tot definitieve overeenstemming geleid. Daarnaast z i jn de besprekingen 
tussen Frankr i jk en Duitsland bilateraal aan de gang. Daarvan zegt men, dat 
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zij zich in een geheel andere r ichting bewegen dan die zoals zij i n beginsel 
waren overeengekomen tussen Nederland en W. Duitsland. 

Het begint er op te l i jken dat onze gemeenschappelijke vervoerspolitiek 
wat het internationale wegvervoer betreft een weg wordt opgedrongen via 
een patroon overeengekomen tussen twee van de lidstaten. Het l i j k t ook hier 
de hoogste t i j d worden dat de EEG-Commissie het roer overneemt en er 
voor zorgt dat dit woord bilaterale onderhandelingen wordt vervangen door 
communautaire onderhandelingen." 

Op 22 j u n i 1967 hield de Commissie Vervoervergunningen een openbare 
zi t t ing in Utrecht. De voorzitter, Mr. J . van Andel Gzn., gaf i n z i jn in le i 
dende rede o.a. een uiteenzetting over coördinatie tussen lokale en inter
lokale personenvervoerbehoeften: 

„Aan de taak van de Commissie het vervoer als een eenheid te bezien, 
mag niet worden afgedaan, doordat de vergunningverlening voor alle soor
ten vervoer niet i n één hand is. 

Er kan zich in di t verband wel eens een moeil i jkheid voordoen, die de 
wetgever niet kon voorzien, toen h i j besloot, vanwege de chaotische situatie, 
die zich i n de dertiger jaren op het gebied van het interlokale personen
vervoer had ontwikkeld, de gezondmaking en instandhouding daarvan aan 
een centraal orgaan toe te vertrouwen. Voor het lokale personenvervoer, 
waarvoor alleen i n de grotere steden aparte voorzieningen nodig waren, 
bestond daartoe geen aanleiding. 
Tussen de stedelijke en de interlokale vervoerbehoeften bestond een spre
kend onderscheid, stad en platteland waren duidel i jk afgebakend. 

De Commissie heeft b i j haar beleid a l t i jd rekening gehouden met de 
eigen stedelijke netten van diensten. Z i j legde aan de interlokale vervoer
ondernemingen i n verband met het door de stedelijke vervoerondernemin
gen verrichte lokale vervoer beperkingen op. Z i j deed dit door aan haar 
vergunningen de bepaling te verbinden: „met ui ts lui t ing van lokaal ver
voer binnen de gemeente, voor zover i n de behoefte daaraan voorzien wordt 
door de plaatselijke vervoerdienst, nader te bepalen b i j de goedkeuring 
van de dienstregeling door de hiertoe bevoegde Rijksinspecteur van het 
Verkeer." 

Deze bepaling vond nader u i td rukking i n het zgn. vervoerverbod b i j de 
dienstuitvoering, inhoudende, dat van halte M tot en met halte N geen 
reizigers mochten worden opgenomen c.q. •— i n de andere r icht ing — u i t 
gelaten. 

Ten gevolge van de steeds grotere verstedelijking worden intussen de 
scheidslijnen tussen stad en platteland geringer, worden de leefgemeen
schappen groter, groeien bevolkingskernen aaneen. Stads- en streekvervoer 
z i jn minder scherp te scheiden, de raakvlakken breiden zich steeds meer uit . 

Er dient van te worden uitgegaan, dat ondernemingen van het geregeld 
personenvervoer, ongeacht welke instantie de vergunning of concessie ver
leende en van welke vervoerstechniek men zich bedient, tezamen één taak 
hebben te verrichten: de verzorging van het openbaar vervoer naar de eis 
des ti jds. 

B i j de samenwerking mag, waar dit kan, zeer zeker ook het eigenbelang 
worden gediend. Ook dat is element van het „a lgemeen vervoerbelang". 
Het algemeen vervoerbelang i n z i jn totaliteit dient echter de doorslag te 
geven. 

K a n niet als algemene eis worden gesteld, dat het vervoer zo wordt ge-
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reorganiseerd, dat steeds slechts één onderneming binnen het ter r i to i r van 
een stedelijke gemeenschap, agglomeratie, stadsgewest of andere belangen
gemeenschap het vervoer verzorgt, wel mag worden verlangd, dat er tussen 
de voorzieningen van de diverse ondernemingen geen i n feite onaanvaard
bare verschillen bestaan. 

Deswege dienen, b i j voorbeeld, de, u i t een andere t i j d stammende ver-
voerverboden i n het algemeen te vervallen. 

Voorheen waren ook i n het interlokaal vervoer vervoerverboden van 
kracht. De Commissie heeft deze •— met uitzondering van enkele i n het 
grensoverschrijdend vervoer, waaraan hier is voorbi j te gaan, — alle op
geheven, behalve de voor het met het stadsvervoer samenhangende voor-
standsvervoer geldende. Vervoersverboden passen niet meer i n deze t i j d . 
Het publiek begrijpt ze niet en voelt er zich onnodig door gehinderd. Met 
de vervoerafstotende werking ervan moet ernstig rekening worden ge
houden." 

Op 19 j u l i 1967 hield Mr. J . Vrjj , Directeur-Generaal van het Verkeer, 
een rede b i j gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Scheepvaart Ver-
eeniging Noord te Amsterdam. "Wij citeren daaruit twee passages, beide 
handelende over havenontwikkeling en havenbeheer. 

„De economische conglomeraties van Amsterdam, Zaandam en Velsen/ 
Beverwi jk raken steeds meer met elkaar verweven en het wordt gebruike
l i j k te gaan spreken van het IJmond-havengebied. De expansie van het 
bedrijfsleven i n westelijke r icht ing en de vooruitziende b l i k van de be-
stuurderen van deze havenstad nopen tot het graven van de havens daar 
waar vroeger met grote opofferingen tot drooglegging was overgegaan. De 
havengebieden i n de IJmond, die nu nog gescheiden van elkaar liggen, 
zullen elkaar meer en meer naderen. Er zal binnen afzienbare t i j d sprake 
z i jn van één havengebied, dat i n veel opzichten als één ruimtel i jke en eco
nomische eenheid zal moeten worden beschouwd. 

De Scheepvaart Vereeniging Noord heeft deze ontwikkel ing niet l i jdzaam 
aangezien. Z i j heeft i n deze steeds een krachtige houding aangenomen en 
nooit nagelaten de havenbelangen van de hoofdstad des lands en van het 
daar gevestigde bedrijfsleven te verdedigen en te stimuleren. De groter 
wordende en i n diepgang toenemende schepen voor het vervoer van massa
goed vragen grote f inanc ië le offers van het R i j k en van de Gemeente. En 
die offers worden gebracht, zo mag worden gesteld. De nieuwe havenmond 
van IJmuiden is gereedgekomen en op feestelijke wijze geopend. I k zeg 
met opzet „fees te l i jk" want deze mond maakt het mogelijk, dat Amsterdam 
z i jn deel k r i j g t i n de niet te stuiten ontwikkel ing van de bulkcarrier, waar
voor 70 a 80.000 ton deadweight voor droge lading reeds als normaal kan 
worden beschouwd." 

„U verwacht niet van m i j dat i k op deze heuglijke dag nog heuglijker 
mededelingen zal doen die de grote f inanc ië le noden zullen verlichten. I k 
w i l graag vele mensen een genoegen doen, maar dan moet dat ook kunnen. 
Welnu, i k ben niet gemachtigd noch om u i n een pessimistische stemming 
te brengen, noch om het ongetwijfeld op deze dag b i j u aanwezige optimis
me groter te maken. I k kan u, heel i n het algemeen, slechts zeggen dat w i j 
allen, R i jk , Gemeente en bedrijfsleven, gezamenlijk ons best zullen moeten 
doen om te verwezenlijken wat mogelijk is. Het R i j k zal u meer en meer 
nodig hebben bi j de bepaling van z i jn beleid. U zult ook elkaar steeds meer 
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nodig hebben want ik geloof niet meer dat het kan, dat één haven of één 
havengebied volkomen onafhankeli jk van centrale overheid of andere ha
vens of havengebieden z i jn eigen weg gaat. De autonomie van de haven
beheerder zal steeds voorop moeten staan als grondslag voor een gezonde 
havenpolitiek, maar dan dient die grondslag een even gezonde ontwikke
l ing niet i n de weg te staan. Havens onderling, zowel als centrale overheid 
en havens, zij groeien naar elkaar toe en zullen tot een grotere samenwer
king dienen te geraken met name ook met het oog op de positie van onze 
havens in internationaal verband. Het kan ons bijzonder verheugen, dat 
die samenwerking ook binnen het IJmond-havengebied vast te stellen valt . 
Van de zijde van het R i j k bestaat een groeiende behoefte aan contact met 
de havenbeheerders en met u, het havenbedrijfsleven. I k geloof dat ook 
uwerzijds behoefte aan nauwer contact met de centrale overheid bestaat. 

W i j zullen daartoe in de nabije toekomst de meest geëigende vormen 
moeten vinden." 
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S T A T I S T I S C H E K A N T T E K E N I N G E N 

De wegenbouw en zijn „concurrenten" 

I n de afgelopen jaren z i jn er i n ta l van t i jdschr i f ten op het gebied van 
de wegenbouw en het wegvervoer vele artikelen verschenen gewijd aan de 
overheidspolitiek ten aanzien van de wegenbouw. I n deze artikelen werden 
de verschillende standpunten op een soms wat demagogische wijze, veelal 
voortvloeiend ui t eigenbelang, duidel i jk naar voren gebracht. Prof. Dr . P. 
J. A. ter Hoeven heeft i n z i jn lezing op 27 apr i l 1967 tijdens het congres! 
over democratie, georganiseerd door de interacademiale vereniging van 
sociologie-studenten, deze standpunten als het ware gebundeld onder de 
t i t e l : „Wegenbouw: een s t iefkind van de democratie?". Binnenkort zal deze 
lezing i n gedrukte vo rm verschijnen. 

De bedoeling van deze kanttekening is niet nog een ar t ikel aan de lange 
reeks toe te voegen, maar te trachten een objectief beeld te geven van de 
stand van zaken van de overheidsuitgaven ten aanzien van de wegenbouw 
en z i jn positie ten opzichte van z i jn grote „concur ren ten" , te weten: onder
wijs , defensie en de woningbouw. Gebruik werd gemaakt van gegevens van 
Rijkswaterstaat, zoals die z i j n gepubliceerd i n de Miljoenennota's 1966 en 
1967. 

Alvorens tot het fe i te l i jke deel van deze kanttekening te komen is het 
interessant het overzicht van de totale uitgaven van de Centrale Overheid 
en de overige publiekrechtelijke lichamen ten behoeve van de wegen i n de 
periode 1957-1967 te bezien. D i t overzicht werd i n een enigszins gewijzigde 
vorm door de Minister van Verkeer en Waterstaat i n december 1966 aan de 
leden van de Tweede Kamer verstrekt (zie tabel I) 

a) ramingen 
b) zonder af t rek van bijdragen aan derden 
c) alleen kosten van beheer Rijkswaterstaat 
d) excl. ƒ 116 m i n nabetaling ingevolge Wet Ui tker ing Wegen over de 

jaren 1963 t /m 1965 
e) omvat de kosten van wegenaanleg in IJsselmeerpolders, i n r u i l - en her-

verkavelingsgebieden en de subsidies voor projecten t.b.v. de industria
lisatie i n ontwikkelingsgebieden 

f) de uitgaven aan onderhoud en beheer van de overige publiekrechtelijke 
lichamen staan niet ter beschikking 

g) ramingen betreffende kosten verkeerspolitie en de bijdrage i n de jaar
li jkse kosten van kruisingen van spoorwegen met landwegen 

De instelling van de Wet op het Rijkswegenfonds 1965 is duidel i jk te be
merken, t e r w i j l de verhoging der opcenten nog een extra sti jging voor 1967 
te zien geeft. De uitgaven van de overige publiekrechtelijke lichamen z i jn 
i n dezelfde orde van grootte als die van de Centrale Overheid en dienen 
als zodanig niet verwaarloosd te worden. 
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Tabel I . Uitgaven ten behoeve van de wegen i n de periode 1957-1967 i n 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966a) 1967a) 

A. Uitgaven Centrale Over excl. ver incl . ver
heid hoging hoging 

Aanleg wegen en oever opcenten opcenten 
verbindingen b) 92 86 85 111 153 160 164 183 281 321 329 425 
Onderhoud en verbete
r ing 33 37 38 44 50 48 62 61 68 81 117 117 
Kosten van beheer 
enz. c) 16 18 18 21 22 26 34 41 56 68 75 75 
Uitker ing aan p rov in 
cies 50 53 60 66 76 83 93 110 112 191d) 219 219 
Subsidie en uitkeringen 9 7 7 9 9 11 11 12 14 20 27 27 

Sub-totaal 200 201 208 251 310 328 364 408 531 681 767 863 
Aanleg overige wegen en 
subsidie e) 22 21 27 33 26 27 40 31 53 45 50 50 

Totaal 222 222 235 284 336 355 404 439 584 726 817 913 
B. Uitgaven overige pu

bliekrechtelijke lichamen 
Aanleg en verbetering 
door provincies, gemeen
ten en waterschappen 280 227 265 301 365 434 500 683 726 825 930 930 
Hie r in begrepen de u i t 
kering aan provincies, 
reeds vermeld onder A —50 —53 —60 —66 —76 —83 —93 —110 —112 —191 —219 —219 

Sub-totaal 230 174 205 235 289 351 407 573 614 634 711 711 
Kosten van onderhoud 

en beheer f ) p m pm pm pm p m p m pm pm p m p m p m pm 
C. Overige uitgaven g) 25 28 31 34 37 40 43 45 50 65 70 70 

T O T A L E U I T G A V E N 477 424 471 553 662 746 854 1057 1248 1425 1598 1694 



Tabel I I . Uitgaven van de Centrale Overheid 1957-1967 i n m i n guldens 
ten behoeve van: 

Onderwijs, 
weten
schappen, 
cultuur en 
recreatie 

Defensie 
Woning
bouw a) 

Wegen
bouw en 
onderhoud 

1957 1118 1800 288 222 
1958 1206 1635 531 222 
1959 1365 1528 887 235 
1960 1884 1724 975 284 
1961 2225 2010 838 336 
1962 2510 2260 851 355 
1963 2832 2319 919 404 
1964 3608 2634 1289 439 
1965 4477 2711 1601 584 
1966 5156 2863 2055 726 
1967 5517 2993 2234 913 

a) Incl . de aflossingen van de door de Centrale Overheid verleende kredie
ten aan de overige publiekrechtelijke lichamen ten behoeve van de 
woningwetbouw. 

I n tabel I I wordt een overzicht gegeven van de uitgaven van de Centrale 
Overheid voor de wegenbouw en z i jn concurrenten onderwijs, defensie en 
woningbouw. Opvallend is de relatief geringe stijging van de defensie
uitgaven en de gestadige groei van de uitgaven ten behoeve van het onder
wijs . De stijging van de absolute uitgaven voor de woningbouw i n de perio
de 1957-1960 wordt gevolgd door een absolute daling, waarna de periode 
1964-1967 een forse sti jging te zien geeft. De uitgaven voor de wegenbouw 
vertonen tot 1965 een langzame groei, waarna i n 1965 de instelling van het 
Rijkswegenfonds z i jn vruchten afwerpt en de verhoging der opcenten de 
beweging omhoog nog versterkt. 

Tabel I I I en grafiek I geven een beeld van de uitgaven van de Centrale 
Overheid uitgedrukt i n indexcijfers (1958 = 100). Opgemerkt dient te wor 
den, dat b i j deze indexcijfers de orde van grootte van de werkel i jke cijfers 
uiteraard niet af te lezen valt , zodat het beeld hierdoor enigszins vertekend 
wordt. Duidel i jk is u i t de grafiek te lezen dat de uitgaven voor defensie, 
hoewel praktisch verdubbeld, ver achterblijven. Bl i jkbaar z i jn de relatief 
verminderde uitgaven ten bate van de andere departementen gekomen. De 
uitgaven voor onderwijs en woningbouw vertonen na 1964 een duidelijke 
stijging, t e r w i j l de wegenbouw een jaar later volgt. De sti jging van de u i t 
gaven voor de wegenbouw is i n 1967 sterker dan die voor onderwijs en 
woningbouw. 
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Tabel I I I . Uitgaven van de Centrale Overheid 1957-1967 ten behoeve van: 
1958 = 100 

Onderwijs, 
weten
schappen, 
cultuur en 
recreatie 

Defensie 
Woning

bouw 
Wegen
bouw en 
onderhoud 

1957 93 110 54 100 
1958 100 100 100 100 
1959 113 93 168 106 
1960 156 105 184 128 
1961 185 123 158 151 
1962 208 138 160 160 
1963 235 142 173 182 
1964 299 161 243 198 
1965 371 166 302 263 
1966 428 167 387 327 
1967 457 182 421 411 

Grafiek I 

Uitgaven van de Centrale Overheid 1957-1967 ten behoevè van: 
1958 = 100 
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Tabel IV. Uitgaven van de Centrale Overheid 1957-1967 i n procenten van 
de totale uitgaven ten behoeve van: 

Onderwijs, 
weten
schappen, 
cultuur en 
recreatie 

Defensie Woning
bouw 

Wegen
bouw en 
onderhoud 

1957 14.2 22.8 3.7 2.8 
1958 15.0 20.3 6.6 2.8 
1959 15.1 16.9 9.8 2.6 
1960 20.0 18.2 10.4 3.0 
1961 19.9 17.9 7.5 3.0 
1962 21.9 19.6 7.4 3.1 
1963 23.0 18.7 7.5 3.3 
1964 25.0 18.1 8.9 3.0 
1965 26.2 15.9 9.4 3.4 
1966 27.3 15.2 10.9 3.9 
1967 27.4 14.6 11.1 4.5 

Grafiek I I 

Uitgaven van de Centrale Overheid 1957-1967 in procenten! van de totale uitgaven ten behoeve van: 
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Interessant worden de veranderingen van de uitgaven indien deze uitge
drukt worden i n procenten van de totale uitgaven van de Centrale Over
heid, zoals weergegeven in tabel I V en grafiek I I . De grafiek laat zien hoe 
i n de loop der jaren de uitgaven voor onderwijs eenzaam aan de top van 
de ranglijst z i jn komen te staan. De grote „geldwolf" defensie is langzamer
hand veranderd i n een „ge ldwelp" en neemt met de uitgaven voor de wo
ningbouw een middenpositie in . Onderaan staat de wegenbouw gedrukt, 
hoewel hierbij wel bedacht dient te worden, dat door het geringe aan
deel i n de totale uitgaven de opwaartse trend niet geheel tot z i jn recht komt. 

J. W. J. Postema 

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek z i jn eind 1966 en i n de loop 
van di t jaar nog een aantal jaarpublikaties met betrekking tot het verkeer 
en vervoer gepubliceerd, welke voor een korte bespreking i n dit t i jdschr i f t 
in aanmerking komen. Het betreft hier de volgende publikaties: 

1. Schiphol 1967, fase in een groeiproces 

Ter gelegenheid van de off iciële ingebruikneming van het nieuwe areaal 
van Schiphol heeft het C.B.S. zowel een ge ï lus t reerde brochure onder bo
venstaande t i te l het l icht doen zien als wel een kor t ar t ikel gepubliceerd 
(in het Maandschrift van april) onder het opschrift: „Were ld luch thaven 
Schiphol i n ontwikkel ing". 

I n beide publikaties worden enkele van de meest essentiële statistische 
aspecten van Schiphol's ontwikkel ing naar voren gebracht en we l tegen 
de achtergrond van de ontwikkel ing van de wereldluchtvaart i n het alge
meen en die van de andere westeuropese luchthaven i n het bijzonder. 

De groei van het passagiersvervoer nam vooral i n de jaren na de tweede 
wereldoorlog op spectaculaire wijze toe: 

Passagiersvervoer in de luchtvaart 

Wereld Schiphol 
(excl. USSR 
en China) 

x m i n x 1 000 

1920 • 0,44 
1930 % 16 
1938 3 133 
1950 31 383 
1960 106 1429 
1966 202 2909 

Hoe snel bepaalde verhoudingen zich kunnen wijzigen, b l i j k t u i t het 
patroon van het verkeer over de Noordatlantische oceaan. Tot 1957 was 
hier het zeeschip het belangrijkste vervoermiddel van passagiers, doch i n 
en na 1958 ging de luchtvaart domineren en wel i n steeds sterkere mate: 
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Noordatlantische passagiersvervoer (in duizendtallen) 

1946 1958 1965 

Totaal 405 2256 4741 
Zeevaart 300 964 649 
Luchtvaart 105 1292 4092 

I n het laatste decennium is deze ontwikkel ing gepaard gegaan met een 
ingrijpende technische evolutie, waarbi j de straalmotor als overwinnaar 
naar voren is getreden: 

Capaciteit wereldluchtvaart (aangeboden tonkm) 

1958 1965 
Totaal 100 % 100 %> 
w.v. vliegtuigen met 

zuigermotoren 88 °/o l l ° /o 
schroef turbinemotoren 12°/o 13 °/o 
straalmotoren — 76 °/o 

Mede een gevolg van deze ontwikkel ing was de noodzaak voor de lucht
havens om door hoge nieuwe investeringen hun functie i n het wereld-
luchtverkeer naar behoren te b l i jven vervullen. Di t betreft dan niet alleen 
de infrastructuur — het geheel van technische voorzieningen verband hou
dende met de vliegtuigbewegingen — doch ook de zogenaamde Suprastruc-
tuur, welke de voorzieningen ten behoeve van het passagiersvervoer op de 
luchthaven omvat. De uitbreiding van Schiphol vormt hiervoor een sprekend 
voorbeeld, waardoor het zich de mogelijkheden schept om i n de toekomst 
een verdergaande groei te verwezenlijken. 

Hoe belangrijk deze luchthaven wel is temidden van de andere West-
europese luchthavens b l i j k t u i t het volgende staatje. 

Schiphol in de Westeuropese ruimte 

Aantal Luchthavens 
Luchthavens passagiers Vracht 

x m i n x 1000 ton 

Londen 11,9 Londen 204 
Parijs 6,3 Parijs 120 
Frankfor t 4,4 Frankfor t 103 
Rome 3,3 Amsterdam 82 
Be r l i j n 3,2 Kopenhagen 55 
Kopenhagen 3,1 Rome 38 
Amsterdam 2,4 Brussel 38 
Zür ich 2,2 Zür ich 37 
Madr id 2,1 Milaan 35 
Palma 2,0 Oostende 27 
Stockholm 1,8 Stockholm 25 
Düsseldorf 1,7 Dubl in 24 
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Doordat Schiphol tot de zeven belangrijkste luchthavens van West-Europa 
behoort voor wat het passagiersvervoer betreft en zelfs op de vierde plaats 
staat b i j het vrachtvervoer kan het met recht de naam voeren van wereld
luchthaven van Nederland. 

2. Het Nederlandse motorrijtuigenpark op 1 augustus 1966 

Hierover z i jn gegevens gepubliceerd i n een tweetal Statistische Bulletins 
van het C.B.S. (Nr. 15 en 17, 1967), waaraan w i j het volgende ontlenen. 

1964 1965 1966 
x 1000 

Totaal 1439 1657 1896 
personenauto's 1059 1273 1502 
bestelauto's 129 139 152 
vrachtauto's 74 78 83 
trekkers 8 8 9 
speciale voertuigen 7 8 8 
autobussen 9 10 10 
motorr i jwielen 79 71 66 
scooters 72 69 63 
motorcarriers 3 2 2 

De personenauto is nog steeds i n volle opmars, waartegenover de motor
r i jwie len en scooters duidel i jk terrein verliezen. Van de belangrijkste per
sonenautofabrikaten i n 1966 kunnen worden genoemd: 

Volkswagen 252 000 
Opel 247 000 
Ford 222 000 
Fiat 126 000 
Renault 105 000 
Daf 74 000 
Citroën 69 000 
Simca 59 000 

B i j de bestelauto's doet zich een soortgelijke ontwikkel ing voor als bi j de 
personenauto; ook hier een groei tegenover een daling b i j het concurrerende 
doch aan lagere eisen voldoende vervoermiddel de motorcarrier. 

De vrachtauto's vertonen eveneens een sterke groei, zij het i n mindere 
mate dan de bestelauto's. B i j de overige categor iën van motorvoertuigen 
(trekkers, speciale voertuigen en autobussen) is het bestand de laatste jaren 
v r i j stabiel gebleven. 

3 . Het bromfietsenpark per 1 maart 1966 1 

I n het Maandschrift van het C.B.S. van maart 1967 zi jn de resultaten ge
publiceerd van een steekproefonderzoek naar het aantal bromfietsen i n 
Nederland. Aanleiding hiertoe was de invoering van de verplichte W.A.-
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verzekering voor bromfietsers, waardoor weer voor het eerst na 1955 een 
centrale statistische registratie mogelijk werd. 

U i t de gevonden cijfers b l i j k t dat i n beschouwde periode van r u i m 10 
jaar het bromfietsenpark meer dan verdrievoudigde. Het grootste aantal 
werd nu — evenals toen — i n de provincie Zuid-Hol land gevonden, doch 
de grootste bromfietsdichtheid — uitgedrukt i n aantal bromfietsen per 1000 
inwoners — l ig t niet hier doch i n de provincie Zeeland. Enige cijfers: 

Het aantal bromfietsen per provincie 

1 aug . 1955 1 maart 1966 

Totaal 
aantal 

bromfietsen 

Totaal 
aantal 

bromfietsen 

Gemiddeld aantal 
bromfietsen 

Totaal 
aantal 

bromfietsen 

Totaal 
aantal 

bromfietsen per 1000 
inwoners 

per 1000 
inwoners 

van 16 jaar 
en ouder 

Nederland . . 503 500 1 578 200 128 183 

Groningen . . . 25 900 66 000 131 181 
Friesland . . . . 20 600 51 600 103 149 
Drenthe . . . . 16 800 47 400 138 189 
Overijssel . . . 39 700 115 500 132 194 
Gelderland . . . 52 700 194 300 138 200 
Utrecht . . . . 31 300 102 300 137 195 
Noord-Holland 91 800 263 900 121 166 
Zuid-Hol land . . 129 200 372 200 129 180 
Zeeland . . . 17 000 45 100 154 214 
Noord-Brabant 51 300 223 300 134 201 
L i m b u r g . . . . 

2 7 
200 96 600 100 149 

Verder geeft dit ar t ikel nog interessante cijfers van het aantal brom
fietsen per 1 maart 1966 i n enkele grote gemeenten zoals: 

Amsterdam 89 800 
Rotterdam 78 800 
Den Haag 76 900 
Utrecht 36 500 

De betekenis van de bromfiets i n het verplaatsingspatroon van de bevol
k ing i n ons land is — gemeten naar reizigerskm. — bijzonder groot. Z i j 
neemt niet minder dan 12 °/o van de totale vervoersprestatie voor haar reke
ning en is daarmede zelfs nog belangrijker dan de t re in geworden: 
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Vervoersprestatie in 1965 in mln reizigerskm. 

bromfiets 
motortweewieler 
personenauto 
bus 
t ram 
tre in 
totaal 

8680 
1340 

44370 
10410 

820 
7720 

73340 

( 12 Va) 
( 2Vo) 
( 60°/o) 
( 14%>) 
( 1 °/o) 
( 11 %>) 
(100 %>) 

Drs. J. D. Goslinga 

De rentabiliteit in het grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg 
gedurende de jaren 1963 t/m 1965 

Door het Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer is een 
onderzoek ingesteld naar de rentabil i tei t van de bedri jven in de sector van 
het grensoverschrijdend beroepsgoederen vervoer over de weg. De resultaten 
van dit onderzoek z i jn weergegeven i n de publikatie „Enkele uitkomsten 
van het onderzoek naar de ontwikkel ing van de rentabiliteit i n het grens
overschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg gedurende de jaren 
1963 t /m 1965". 

De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op een steekproef van 75 
bedrijven u i t een groep van wegvervoerbedrijven, welke zich ten aanzien 
van hun vervoeractiviteiten i n belangrijke mate richten op grensoverschrij
dend goederenvervoer over de weg, of dit althans in het kader van de ver
gunningen waarover zij beschikken, kunnen doen. Als cr i ter ium voor de 
geschiktheid tot deelneming aan het onderzoek is daarbij gehanteerd een 
vergunde tonnage voor grensoverschrijdend vervoer, welke ten minste 50 °/o 
uitmaakt van de totale voor ongeregeld goederenvervoer over de weg ver
gunde tonnage. 

Het gehanteerde rentabiliteitscriterium 

Als rentabil i teitscri terium is gehanteerd het z.g. „net to-overschot" , u i t 
gedrukt in een percentage van de opbrengst. B i j de berekening van het 
netto-overschot wordt de fiscale bedri jfswinst verminderd met een gewaar
deerde interest over het eigen vermogen en een gewaardeerd loon voor de 
arbeid van de ondernemer en eventuele andere niet op de loonlijst staande 
medewerkende krachten. 

Het netto-overschot wordt vervolgens uitgedrukt i n een percentage van 
de opbrengst, teneinde de bedrijfsresultaten van bedrijven van uiteenlo
pende bedrijfsgrootte onderling zoveel mogeli jk vergelijkbaar te maken. 

Het netto-overschot wordt mede bepaald door de afschrijvingen, welke 
gemiddeld bi jna 15 °/o van de totale kosten uitmaken. Aangezien de fiscale 
afschrijvingen niet op grond van kosten-overwegingen doch door fiscale 
regelingen worden bepaald, kan daardoor het netto-overschot enigszins ver
tekend worden door a fwi jk ingen tussen de fiscale afschrijvingen en de op 
kosten-overwegingen te bepalen afschrijvingen. 
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I n de publikatie van het E.B.W. is daarom naast het netto-overschot 
steeds het netto-overschot vermeerderd met de afschrijvingen vermeld. 

Voorts is i n het onderzoek een benadering van de rentabil i tei t volgens 
het door de C.V.V. gehanteerde cri terium, de „bru towins tgevendhe id" op
genomen. 

Voor de bepaling van de brutowinstgevendheid wordt eveneens uitge
gaan van de fiscale omzet, waarop een aantal correcties wordt aangebracht. 

De voornaamste van deze correcties z i jn het vermeerderen van de fiscale 
winst met de afschrijvingen en het i n mindering brengen van een gewaar
deerd loon voor niet op de loonlijst staande chauffeurs en bi jr i jders . 

De rentabiliteit over de jaren 1963 t/m 1965 

De uitkomsten van het onderzoek naar de rentabili teit over de jaren 1963 
t /m 1965 kunnen als volgt worden samengevat: 

Het netto-overschot, het netto-overschot vermeerderd met de afschr i jv in
gen en de bruto-winstgevendheid over de jaren 1963 t /m 1965 (gemiddeld) 

Omschrijving 1963 1964 1965 

% % % 
Netto-overschot 4,8 5,8 2,7 
Netto-overschot + afschrijvingen 19,3 19,3 16,3 
Brutowinstgevendheid 28,4 28,0 26,0 

De zojuist genoemde uitkomsten geven met name van 1964 op 1965 een 
sterke achteruitgang i n de rentabil i tei t te zien. 

Deze achteruitgang i n de gemiddelde rentabil i tei t wordt ook teruggevon
den i n de eveneens i n de publikatie opgenomen spreidingstabellen. U i t de 
vermelde spreidingstabellen val t bijvoorbeeld af te leiden dat het percen
tage bedri jven met een negatief netto-overschot van 1964 op 1965 steeg 
van 15% tot bi jna 35%. 

Beoordeling van de rentabiliteit naar de bedrijfsgrootte, het gewest van 
vestiging en de samenstelling van de bedrijfsactiviteiten 

B i j het onderzoek is tevens nagegaan i n hoeverre b i j een groepering van 
de bedrijven naar bovenstaande gezichtspunten de rentabili teit verschillen 
vertoont tussen de onderscheiden groepen bedrijven onderling. 

Met betrekking tot de bedrijfsgrootte werden geen systematische ver
schillen i n rentabili teit tussen de onderscheiden bedrijfsgroottegroepen ge
constateerd. Wel vie l op dat de rentabil i tei t i n de bedri jven met 250 ton en 
meer laadvermogen relatief hoog lag; dit laatste hangt well icht samen met 
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de aard van de activiteiten van deze bedrijven, welke veelal tevens als 
expediteur optreden. 

B i j groepering van de bedrijven naar gewest van vestiging bleek dat de 
rentabiliteit van de bedrijven in het Zuiden van het land gemiddeld ge
nomen het gunstigst was, t e r w i j l voor de bedrijven i n het Westen van het 
land gemiddeld de laagste rentabiliteit werd waargenomen. Deze geweste
l i jke verschillen kwamen ook i n de eveneens weergegeven spreidingstabel
len duidel i jk naar voren. 

Ten aanzien van de samenstelling van de bedrijfsactiviteiten werden de 
bedrijven onderscheiden naar het aandeel van de opbrengst u i t grensover
schrijdend vervoer in de totale opbrengst u i t goederenvervoer over de weg 
en naar het aandeel van de opbrengst u i t goederenvervoer over de weg i n 
de totale opbrengst. De totale opbrengst werd daartoe berekend als de som 
van de opbrengsten ui t goederenvervoer over de weg en de opbrengsten 
minus direct toerekenbare kosten van nevenactiviteiten. 

B i j een groepering van de bedrijven naar de relatieve betekenis van het 
grensoverschrijdend goederenvervoer bleek de rentabiliteit af te nemen 
bi j een toeneming van het opbrengstaandeel u i t grensoverschrijdend vervoer. 

Het netto-overschot, het netto-overschot + afschrijvingen en de bruto
winstgevendheid i n de b i j het onderzoek betrokken bedrijven (gemiddel
den voor 1963 t /m 1965). 

Rangschikking van de bedrijven naar de opbrengst u i t grensoverschrij
dend goederenvervoer in °/o van de totale opbrengst u i t goederenvervoer 
over de weg. 

Aandeel opbrengst u i t grensoverschrijdend vervoer 
in de totale opbrengst u i t goederenvervoer over de 

Omschrijving weg 

tot 50°/o 50—70 %> 70—90 °/o 90 t /m 100 °/o 

Netto-overschot 6,1 5,9 3,0 3,8 
Netto-overschot 

+ afschrijvingen 20,8 19,6 17,0 16,7 
Brutowinstgevend

heid 32,4 28,7 25,6 24,6 

B i j een indeling van de bedrijven naar de betekenis van nevenactiviteiten 
vie l op dat i n de bedrijven, welke zich v r i j w e l uitsluitend beperkten tot 
goederenvervoer over de weg de rentabili teit gemiddeld aanzienlijk lager 
lag dan in de bedrijven met relatief belangrijke nevenactiviteiten. 

Het netto-overschot, het netto-overschot + afschrijvingen en de bruto
winstgevendheid in de b i j het onderzoek betrokken bedrijven (gemiddelden 
over 1963 t /m 1965) 
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Rangschikking van de bedrijven naar de betekenis van het goederenver
voer over de weg i n de totale bedrijfsactiviteiten 

Omschrijving 

Opbrengst u i t goederenvervoer over de weg i n % 
van de totale opbrengst ') 

Omschrijving 

minder dan 97,5% 97,5 % en meer 

Netto-overschot 6,4 3,8 
Netto-overschot 

+ afschrijvingen 20,5 17,6 
Brutowinstgevendheid 26,8 27,7 

Ten aanzien van de vorenstaande tabel dient nog te worden vermeld dat 
de nevenactiviteiten voor een belangrijk deel expediteursactiviteiten waren. 
De bedrijven met belangrijke nevenactiviteiten komen vooral voor i n de 
groep van de grootste bedrijven, zodat de eerder vermelde relatief gunstige 
rentabiliteit i n deze bedrijfsgroottegroep waarschi jnl i jk aan de invloed van 
de nevenactiviteiten moet worden toegeschreven. 

Drs. N . H . van der Woude 

*) Zoals reeds werd vermeld, z i jn van de nevenactiviteiten alleen de bruto-
inkomsten verminderd met de daaraan direct toerekenbare kosten op 
de opbrengst geteld. 
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B O E K B E S P R E K I N G E N 

H . Sanmann: Seeverkehrsmarkte, Grundlegung einer Oekonomie des See-
verkehrs. Vandenhoeck & Ruprecht, Göt t ingen 1965, 412 blz. 

D i t omvangrijke werk over de marktvormen i n de zeevaart verdient 
zeker alle aandacht: zowel om de theoretische analyse, welke de schrijver 
nastreeft, als wel om de praktische conclusies, waartoe h i j tracht te komen. 
De conclusie waartoe di t alles hem leidt is dat de processen van de mark t -
mechanische beheersing van de zeevervoersmarkt niet meer tot voldoende 
marktevenwicht leidden. De toenemende ru imte l i jke spreiding en de toe
nemende specialisering van het aanbod leidt tot de vorming van steeds 
meer deelmarkten, die in steeds sterkere mate van elkaar geïsoleerd wor
den. De aanpassingsmogelijkheden aan een verstoord marktevenwicht ziet 
de schrijver nog alleen maar i n opleggen, nieuwbouw, slopen, t e r w i j l de 
mogelijkheid van tonnagetransfer van de ene deelmarkt naar de andere 
steeds kleiner wordt, en daarmee wordt de doelmatigheid van het auto
matische machtsmechanisme om tot evenwicht tussen vraag en aanbod te 
komen steeds geringer. Daarnaast vestigt h i j ook de aandacht op de sterke 
uitbreiding van het eigen vervoer, waardoor de mark t steeds kleiner wordt 
voor de beroepsvervoerder. Deze wordt daardoor steeds meer in de reserve
positie gedrukt. 

D i t alles betekent verhoogde fluctuaties i n de te vervoeren hoeveelheden 
en prijzen op de v r i j e markt . Bovendien b l i j k t het ook niet zo te z i jn dat 
de aanbodelasticiteit gel i jk b l i j f t ; deze daalt juist onder invloed van het 
optreden van het eigen vervoer. Hoewel i n beginsel deze gehele ontwikke
l ing er niet toe behoeft te leiden dat het marktmechanisme op de resteren
de kleinere deelmarkten niet meer zal werken, b l i j k t d i t i n de p rak t i j k 
toch wel het geval te zi jn. Daarbij laat de schrijver de vraag open of deze 
ontwikkeling tot institutionalisering van de resterende deelmarkten zou l e i 
den. Wel constateert h i j dat de scheepvaartpolitiek van verschillende over
heden reeds in belangrijke mate ook een inbreuk op de werking van het mark t 
mechanisme gaat vormen. Door de toenemende vlagdiscriminatie worden ook 
steeds meer deelmarkten u i t de totale zeevrachtenmarkt afgegrendeld. Vol le
dige opheffing van het marktmechanisme zien we i n het gebied van de Oost
bloklanden en b i j vele ontwikkelingslanden. Een en ander leidt hem dan 
ook tot de belangrijke conclusie: „Kunst l icht , d.h. ohne Orientierung am 
Markt , direkt oder indirekt durch den Staat geschaffene und unterhaltene 
Ueberkapazitaten sind seit langem das Kernproblem des Seeverkehrs. 
Schon die Schiffahrtspoli t ik i n der zweiten Epoche des Schiffahrtsprotek-
tionismus, die reine Subventionspolitik, hat so gewirkt, speziell i n der 
Zwischenkriegszeit (Tonnageüberf lusz) , we i l auch damals, wie heute, v i e l -
fach auszer-oekonomische Motive und Ziele vorherrschten". 

Het kernprobleem, waarvoor de scheepvaart zich geplaatst ziet is hiermee 
wel i n enkele woorden duidel i jk geschetst. H i j wi j s t er daarbij op dat die 
landen, die een discriminerende scheepvaartpolitiek volgen, er bovendien 
nog naar streven een te grote vloot op de nog v r i j e deelmarkten in te 
zetten, waardoor het prijsprobleem daar aanzienlijk verscherpt wordt. De 
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schrijver eindigt daarop z i jn boek met de niet opwekkende woorden: „Der 
f re ien Schiffahrt zum Gedachtnis". 

U i t het voorgaande b l i j k t , dat dit boek i n wi jde kr ing b i j allen, die b i j de 
zeevaart betrokken zi jn, de aandacht verdient. Een bezwaar is echter, dat 
het boek niet gemakkelijk toegankelijk is. Praktische conclusies worden 
steeds theoretisch goed gefundeerd, doch de theoretische beschouwingen, 
welke de schrijver aan z i jn conclusies vooraf laat gaan, z i jn vaak zeer w i j d 
lopig en van elementaire aard; h i j veronderstelt niet veel basiskennis b i j 
z i jn lezers en moet hen dan toch i n theoretische problemen inleiden, waar
voor uiteraard de nodige tekst nodig is. Het boek is hierdoor niet gemak
ke l i jk leesbaar geworden, doch voor degenen, die b i j deze materie ge
ïn te resseerd z i jn is kennisneming ervan alleszins de moeite waard. 

Prof. Dr . H . C. K u i l e r 

D. l 'Hui l l i e r : L e coüt de transport, l'analyse économique et l'entreprise 
grace aux mouvements de marchandises. Edition CUJAS. Parijs 1966, 
496 blz. 

Het begrip „coüt de transport" wordt i n dit boek gebezigd i n de zin van 
vervoerprijs, die de verlader moet betalen. Dus geen bedrijfseconomische 
verhandeling over de kosten van het vervoer, doch een algemeen economi
sche beschouwing over de gevolgen van het fe i t dat de overbrugging van 
een ru imte l i jke afstand een pri js vraagt. I n het eerste en tweede gedeelte 
van het boek behandelt de schrijver de gevolgen i n algemeen economische 
zin en i n het derde gedeelte die voor de onderneming. 

I n het eerste deel van z i jn boek gaat de schrijver achtereenvolgens i n op 
de betekenis van het vervoer voor de economische ontwikkeling, zowel i n 
positieve als i n negatieve zin, voor het Nationaal Inkomen e.d. D i t gedeelte 
is zonder t w i j f e l belangwekkend, omdat hier i n een kor t bestek alle i n 
vloeden van het vervoer op het economische leven worden samengevat. 
Het is ook een deel dat zich goed voor kwant i f icer ing leent. De schrijver 
tracht die weg ook op te gaan, doch helaas moet geconstateerd worden dat 
z i j n cijfers vaak verouderd en onvolledig zi jn. Di t merkt men ook het 
sterkst b i j het leggen van een verband tussen de omvang van de indus t r ië le 
produktie en die van het vervoer, waar b i jv . de studies met exacte ge
gevens van het I.F.O. instituut, van de Engelsche onderzoeker Clover en 
van het Nederlandse C.B.S. niet worden gepubliceerd. B i j het Nationaal 
Inkomen komt de auteur niet met recente gegevens, zoals die b i jv . door 
de E.E.G. z i jn samengesteld, t e r w i j l zelfs niet de verschillende nationale 
bronnen worden geciteerd. Deze en dergelijke lacunes doen het boek zeer 
zeker veel schade. 

Belangwekkender wordt zonder t w i j f e l deel twee, de invloed van het 
vervoer „dans les méchan i smes économiques fondamenteaux". I n de eerste 
plaats geeft de schrijver hier een verdienstelijk overzicht van de auteurs 
welke zich met ru imtel i jke invloeden van het transport op het economisch 
leven hebben beziggehouden. Zowel oude als moderne schrijvers passeren 
hierbi j de revue. Helaas vallen hier ook weer enkele leemten te constate
ren. Zo worden b i jv . de namen van Isard en Ponsard i n het geheel niet 
genoemd. Het vervolg van dit hoofdstuk verdient echter zeer zeker de aan-
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dacht, omdat hier een aantal fundamenteel economische problemen op 
verdienstelijke wijze worden geanalyseerd. Zoals b i jv . de kosten van het 
transport, op de vestigingsplaats, op de werking van het marktmechanisme, 
op de algemeen economische ontwikkel ing e.d. De grafische analyse, welke 
b i jv . i n de gedeelten over de vestigingsplaats en de invloed op de werking 
van de markt wordt gegeven verdienen alle aandacht, zij gaan v r i j diep 
en brengen zeker nieuwe inzichten. 

Tot een algemene conclusie tracht de schrijver niet te komen. H i j zegt 
zelfs dat het onmogelijk is „de donner une conclusion généra le a une é tude 
qu i p r écen t e tant de lacunes et qui soulève plus de prob lèmes qu'elle n'en 
resoud." Deze negatieve conclusie van de schrijver mag de i n de theorie 
van de vervoerseconomie ge ïn te resseerden echter niet weerhouden deze 
belangrijke studie ter hand te nemen. 

Prof. Dr. H . C. Kui l e r 

I n deel drie begint de schrijver te stellen dat het vraagstuk van de „coüt 
de transport" als onderdeel van de individuele ondernemersbeslissing 
eigenlijk alleen al een komplete studie zou vergen. Toch, zij het minder 
diepgaand dan misschien gewenst, weet de schrijver de voor z i jn gevoel 
bi jna algemeen miskende „coüt de transport" i n de onderneming evenals 
de oneindige diversiteit van transportproblemen i n een onderneming aan 
de hand van vele voorbeelden te markeren. Z i j n intentie om overbrugging 
i n t i j d , zowel als i n ruimte tegen minder kosten te doen plaatsvinden, komt 
i n ieder geval sterk naar voren. 

Er wordt ingegaan op de vervoersvraag en op de invloed van transport
kosten op de vestigingsplaats van de onderneming, alsmede op omvang en 
eventuele uitbreiding van de onderneming, en de invloed van deze 
transportkosten op de rentabil i tei t van de onderneming. 

O.a. door middel van grafische voorstellingen wordt de optimale grootte 
van een onderneming weergegeven, uitgaande van de marginalistische theo
rie, met sterke nadruk op de ruimte die ontstaat voor een hogere rent 
wanneer de transportkosten dalen. Een der paragrafen is gewijd aan de 
keuze kr i ter ia van transportmiddelen, welke voor de ondernemer gelden. 
Een interessant onderdeel vormt de behandeling van de gevolgen van de 
containerisatie. 

Het laatste hoofdstuk is wat te veel een waarmaking van de positie van 
de t r a f f i c manager, maar doet toch weinig afbreuk aan de interessante 
behandeling van de transportkosten i n de onderneming. 

Mevr. Drs. N. Smit—Kroes 

A. Schmitz: Als-ob Tarief e und optimale Verkehrskoordination. Vortrage 
und S tud iën aus dem Inst i tut f ü r Verkehrswissenschaft an der Univer-
sitat Münster , Hef t 1. Vandenhoeck & Ruprecht, Gött ingen, 1966, 24 blz, 
D.M. 3.50. 

I n de nieuwe serie „Vor t rage und S tud iën aus dem Inst i tuut f ü r Ver
kehrswissenschaft an der Universitat Müns te r" , verscheen als eerste een 
studie over het vraagstuk van de als-ob tarieven, een probleem dat i n het 
kader van de Europese vervoersintegratie reeds drie jaren aan de orde is. 
Hoewel inmiddels (op 12 apr i l j . l . ) , na het bereiken van een accoord tussen 
de Hoge Autor i te i t van de EGKS en de Duitse Regering, de Duitse klacht 
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b i j het Europese Hof is ingetrokken, is deze kwestie nog niet volledig af
gedaan, aangezien de Nederlandse klacht aanhangig is gebleven. Boven
dien zal, nu de fusie der executieven een fe i t is, over de als-ob tarieven 
een nader contact tussen Bonn en de Europese Commissie noodzakelijk zi jn . 

I n d i t l icht bezien, is het nut t ig kennis te nemen van de uiteenzetting 
van Schmitz. De schrijver is we l enigszins ambitieus, als h i j meent de ge
hele problematiek i n slechts 24 pagina's „vom Grundsatz der durchleuch-
ten" te kunnen. Een nuttige discussiebijdrage is z i jn geschriftje echter zeer 
zeker. Schmitz stelt, dat de speciale tarieven, die de Duitse spoorwegen 
toepassen ten behoeve van de indus t r i eën i n het Saargebied, slechts dan 
te rechtvaardigen zi jn, indien zij een optimale vervoerscoörd ina t ie bevor
deren. Hieraan wordt volgens de schrijver voldaan, indien een bepaalde 
vervoerrelatie wordt verzorgd door de vervoertak, die tegen de laagste 
maatschappelijke kosten werk t (of die het hoogste maatschappelijk nut 
voortbrengt). B i j de toetsing of de als-ob tarieven aan deze doelstelling 
voldoen, wordt zowel van het prijstheoretisch als van het welvaartstheore-
tisch instrumentarium gebruik gemaakt. 

Allereerst bespreekt Schmitz de doelstelling, die een onderneming, met 
invoering van anticiperende tarieven kan beogen, zoals verbetering van de 
winstmogelijkheden, versterking van de marktpositie en kostendekking. H i j 
is een voorstander van het hanteren van de grenskostenregel en de veelal 
aangevoerde bezwaren ertegen worden dan ook weerlegd. Wanneer w i j i n 
herinnering brengen, dat de fe i te l i jke achtergrond van de controverse over 
de als-ob tarieven l ig t i n de gedragingen van een vervoeronderneming met 
zeer geringe prijspolitieke bewegingsvrijheid, te weten de Deutsche Bundes-
bahn, doet de uitvoerige aandacht geschonken aan de pr i jsvorming enigs
zins overbodig aan. 

Een groot deel van de brochure is gewijd aan de maatschappelijke aspec
ten van de hantering van als-ob tarieven. Scherp worden de eisen bepaald 
waaraan deze tarieven moeten voldoen, w i l l e n zij met een optimale ver
voerscoördinat ie verenigbaar z i jn . Centraal daarbij staat de eis van dek
king van wat de schrijver noemt de long-run pa r t i ë l e maatschappelijke 
grenskosten, met inbegrip van een toeslag voor de gemeenschappelijke 
grenskosten. Als pa r t i ëe l beschouwt h i j de grenskosten, die direkt aan be
paalde prestaties toe te rekenen zi jn . 

Zo objectief als de schrijver is als h i j het prakt i jkprobleem „als-ob tarie
ven" i n het l icht van de theorie plaatst, zo subjectief wordt h i j wanneer 
de vraag aan de orde komt i n hoeverre deze tarieven met de Europese 
verdragen verenigbaar z i jn . 

De emotievolle woorden moeten — gezien de i n het begin van deze be
spreking gesignaleerde recente ontwikkel ing — maar gelaten worden voor 
wat ze zi jn . Ze doen overigens geen afbreuk aan schrijver's verdienste i n 
het voorafgaande deel van de publikatie het probleem van de als-ob tarie
ven op zakelijke wijze van de economische theorie u i t te hebben benaderd. 

Drs. Marjor ie Mos 

G. M . Precht: Die Interstate Commerce Commission im Verfassungs-
und Wettbewerbskonzept der U.S.A. Düsseldorf, 1966. 54 blz. Forschungs-
berichte des Instituts f ü r Verkehrswissenschaft der Universitat zu Köln, 
H e f t 10. 

De schrijver stelt i n z i jn inleiding (blz. 4), dat, ook al w i l men de ver-
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voerswetgeving i n de Verenigde Staten in de Europese Economische Ge
meenschap niet copiëren, het toch nut t ig kan z i jn haar te analyseren en na 
te gaan of zij niet op bepaalde punten leerzaam kan z i jn voor de vu l l i ng van 
de tot nu toe lege huls van art. 74 van het verdrag van Rome, dat de 
verplichting tot een gemeenschappelijke vervoerpolitiek oplegt. 

Deze analyse vindt plaats u i t twee gezichtspunten: het staatsrechtelijke: 
n l . de Interstate Commerce Commission als onafhankeli jk Overheidsorgaan 
en het economisch-politiek: n l . de regeling der mededinging. De combinatie 
van deze aspecten is niet onbekend *) en moet doelmatig worden geacht. 

Het grootste deel van het boek (blz. 1-34) is van beschrijvende aard. A c h 
tereenvolgens worden daarin aan de orde gesteld: de positie van het ver
voer i n de staatsrechtelijke opbouw en i n het kader van de algemene mede-
dingingspolitiek, de I.C.C. en haar functies. Daarbij val t op de afwezigheid 
van verwijzigingen naar het materiaal, waarui t geput is. D i t is te betreu
ren niet alleen op gronden van een doelmatige uitoefening van het weten
schappelijk ambacht, maar ook omdat de schrijver meedeelt, dat h i j geput 
heeft u i t bronnen, die alleen nog i n de V.S. en in de bibliotheken van de 
I.C.C. en van het Congres toegankelijk zi jn . 

Belangwekkend is het kleinste, tweede deel van de studie, waarin de schr i j 
ver de kr i t i ek op de beschreven vervoerpolitiek aan de orde stelt. Daarbij 
wi js t h i j er terecht op (blz. 35 e.v.) dat zij — hoe f e l en emotioneel geladen 
zij ook zij — zich zelden of nooit r icht op het ingr i jpen van de Overheid 
i n het vervoerwezen op zichzelf, en dat zegt i n de V.S. veel, maar op de 
mate en wijze van ingri jpen. Daar komt als kenmerk b i j , dat de k r i t i ek 
permanent is: zowel door zelfonderzoek van de I.C.C, als van de zijde van 
het Congres, de Presidenten en niet het minst van de zijde van de econo
mische en technische ontwikkel ing. De inhoud van de Overheidsregeling 
staat derhalve voortdurend onder druk van krachten, die tot wijz iging 
dringen, maar zij leent zich daartoe ook bijzonder, omdat zij een wonder
l i j k mengsel is van economische ratio, sociologische doeleinden, algemene 
menselijke traagheid, poli t iek en oogmerken, ontleend aan 's lands defensie 
(blz. 36). Een dergelijke conglomeraat van doelstellingen komt men ook i n 
Europese vervoerpolitieken tegen en leidt ook daar tot een in de kern aan
wezige inconsistentie, waarop k r i t i ek gemakkelijk vat k r i j g t en houdt. 

De kr i t iek richt zich o.m. op de omstandigheid, dat t e rw i j l vele deel
markten i n het vervoer v r i j zi jn, andere nog geregeld bl i jven. Interessant 
is de mededeling i n dat verband (blz. 38), dat een der motieven tot hand
having van regelingen is de zwakke positie van de vervoerder tegenover 
de verlader, die verstevigd dient te worden door vergunning, m i n i m u m 
tarieven en Overheidstoezicht. Ook i n de Amerikaanse vervoerpolitiek l igt 
dus een stuk middenstandspolitiek verscholen. Daardoor zullen daar onge
t w i j f e l d conserverende invloeden optreden, ten koste van een economisch-
optimale vervoersvoorziening. De genoemde recente concentratiedrang van 
statelijke tot transkontinentale netten in het autovervoer (blz. 39) zal de 
I.C.C. voor bijzondere problemen plaatsen, ook i n dit opzicht. 

Wat de regeling der vrachtpri jzen betreft vergel i jk Precht (blz. 39) de 

*) Zie bi jv . de analyse b i j J. P. B. Tissot van Patot en Th. E. Rueb. De 
navolging van de Amerikaanse vervoerspolitiek en van de Interstate 
Commerce Commission i n de Europese Gemeenschappen. Rotterdam, 
1961, 250 blz. 
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hoeveelheid Amerikaanse met de West-Europese tarieven en meent, dat 
Amerika nog niet zo ongunstig afsteekt b i j Europa. Deze vergeli jking is 
niet juist en niet doelmatig. Niet juist, omdat tegenover elkaar zouden 
moeten z i jn gesteld de tarieven voorzover vallend onder verplichte goed
keuring; de verhouding zou dan wel anders kunnen uitvallen, althans voor 
Nederland. Niet doelmatig, omdat het essent iële punt i n kwestie niet is: 
hoeveel tarieven het zegel van de Overheid moeten verkri jgen, maar of de 
Overheid zich met tarieven moet inlaten en met welke diepgang. Het zou 
belangwekkend z i jn geweest als de schrijver deze probleemstelling tot de 
zijne had gemaakt en daarbij dan i n beschouwing had betrokken zi jn passa
ges over het grote aantal noodzakelijke stipulaties van de Amerikaanse 
tarieven en het optreden van de wet van Parkinson (blz. 39 en 40). Dat i n 
aanmerking nemende en tevens de betrekkeli jke eenvoud van het middel 
der capaciteitsregeling, had hem well icht minder lovend over het in de V.S. 
zwaar geaccentueerde middel der tariefregeling doen schrijven. Dat h i j over 
het stelsel van de capaciteitsregeling i n di t verband zwijgt is, omdat h i j 
toch voor Europese belanghebbenden schr i j f t , te betreuren. 

I n z i jn slotoordeel (blz. 46) stelt Precht, dat de conceptie van de A m e r i 
kaanse vervoerpolitiek (mededinging met inschakeling van de markt , over
spoeld met algemene, staatspolitieke en defensieve doelstellingen) zich b i j 
de verandering van de mark t en de mededinging op verbluffende wijze 
elastisch heeft aangepast. Dat oordeel zou iets genuanceerder kunnen zi jn 
inzoverre men er aan zou moeten toevoegen „met vertraging en met l i j de 
l i j khe id" (zie het i n de noot aangehaalde boek, blz. 186 e.v.). 

Met betrekking tot de gemeenschappelijke Europese vervoerpolitiek ver
dienen twee opmerkingen van de schrijver de aandacht: H i j stelt (blz. 46) 
dat met de voortschrijding der politieke integratie i n Europa, b i j de ver
voerpolitiek der gemeenschap ook politieke en niet-economische doelstellin
gen de r icht ing moeten aangeven. D i t vooruitzicht bezit weinig aanlokke
l i jks voor hen, die de vervoerpolitiek eenvoudig wi l l en houden, de onder
nemer i n z i jn functie wi l l en b l i jven erkennen en de oplossing van het ver-
voervraagstuk niet volledig afhankel i jk wi l l en stellen van arbitraire po l i 
tieke beslissingen. Voorts stelt h i j (blz. 47) dat een Europese oplossing ook 
gebruik zal moeten maken van de vo rm van een „commissie" tot regeling 
van capaciteit, tarieven en andere voorwaarden. Of deze commissie, net als 
de Amerikaanse dan een combinatie van tegenstrijdige functies (wetgeven
de, uitvoerende en rechtsprekende) moet zi jn, daarover doet de schrijver 
geen uitspraak. 

De studie van Precht biedt i n compacte vorm veel wetenswaardigs over 
de Amerikaanse vervoerpolitiek, i n overzichtelijke vo rm aangeboden. Iets 
meer kritische houding had z i jn moeizame arbeid ongetwijfeld waardevol
ler gemaakt. Meer verwijzingen naar l i teratuur en bronnen zouden ook de 
wetenschapsbeoefenaars meer naar de studie doen grijpen. Want het boek 
heeft de grote verdiensten, dat het een gecompliceerde materie, die men 
moei l i jk meester kan worden en die een f i j n e acribie vereist, helder 
uiteen zet. 

Prof. Dr. J. P. B. Tissot van Patot 

Arne S jöberg : Rentable Eisenbahnen — eine Utopie? Hef t 4 Beitrage aus 
dem Inst i tut f ü r Verkehrswissenschaft an der Universitat Münster , 24 blz., 
Gött ingen, 1967; D-M. 5.— 

De schrijver beantwoordt de i n de t i te l van zi jn voor het bovengenoemde 
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inst i tuut gehouden voordracht met een u i td rukke l i jk neen. Na een v luch t i 
ge analyse van het huidige systeem van reguleringen op het gebied van 
het vervoer noemt h i j een aantal punten waaraan voldaan zal moeten z i jn 
wi l l en de spoorwegen rendabel kunnen worden. H i j toont zich voorstander 
van een zo groot mogelijke v r i jhe id i n het gehele vervoer en ondersteunt 
deze keuze met argumenten, die ook i n Nederland vaak zi jn gehoord. De 
heer Sjöberg, voormalig onderdirecteur van de Zweedse spoorwegen, haalt 
vervolgens di t spoorwegbedrijf als voorbeeld aan, waarbi j dankzij een i n 
grijpende wi jz ig ing van de vervoerpolitiek de spoorwegen weer rendabel 
geworden zi jn. 

Dat in Westeuropa de spoorwegbedrijven verlies l i jden — inmiddels is 
bekend geworden dat ook de Zwitserse spoorwegen i n 1966 verlieslatend 
zi jn geworden — w i j t de schrijver o.m. aan de consequenties van de ge
voerde vervoerpolitiek, die zware economische handicaps veroorzaakt door 
de vervoersplicht, de door de overheid vastgelegde tarieven en door de 
ongelijke toerekening van de infrastructuurkosten. De schrijver schakelt 
hiermede al te zeer de diverse vormen van vervoerspolitiek i n de West-
europese landen gelijk. Desondanks geldt de conclusie van de schrijver 
(blz. 10) in z i jn algemeenheid ook voor Nederland: „Het tot nu toe bestaan
de vervoerpolitieke systeem heeft op essent ië le delen van de verkeers-
markt er toe geleid, dat de vraag naar vervoer, niet die vervoermiddelen 
zoekt die kwali ta t ief daarvoor het meest geschikt z i jn en die voor de volks
huishouding de minste kosten veroorzaken." 

Als eerste voorwaarde waaraan voldaan moet z i jn om tot een rendabele 
spoorwegexploitatie te komen noemt de schrijver dan ook, dat de spoor
wegen de mogelijkheid moeten hebben op de verkeersmarkt met andere 
ondernemingen zoveel mogelijk onder gelijke voorwaarden deel te nemen. 
Het streven naar v r i j e concurrentie is voor de schrijver een hoofdregel. H i j 
geeft hierbij toe, dat wettel i jke regelingen onontbeerlijk z i jn b.v. inzake 
arbeidstijd en verkeersveiligheid, maar verdere beperkingen van de con-
currentievri jheid zou h i j wi l l en minimaliseren. De i n Nederland heersende 
opvatting, dat een globale capaciteitsbeheersing i n het vervoer toch wel 
gewenst is, wordt door hem niet als voorwaarde gesteld. Gevreesd moet 
worden dat de toepassing van deze vervoerpolitiek tot het optreden Van 
overcapaciteitsverschijnselen zal leiden. Een aanwijzing hierover is te v i n 
den i n de gesignaleerde daling van de bezettingsraad i n Zweden zowel b i j 
het vrachtwagenverkeer als b i j het goederenvervoer van de spoorwegen, 
als gevolg van een aanzienlijke ui tbreiding van de capaciteit van het weg
vervoer. 

De schrijver ziet als de belangrijkste problemen die opgelost moeten 
worden (blz. 18): 

1. staken van onrendabele activiteiten. 
2. ui tbreiding van het hoofdnet en van rendabele activiteiten. 
3. rationalisering van de tariefstructuur en uitbreiding van de commer

ciële bevoegdheden van de spoorwegen. 
4. invoering van een commercieel beheer. 

Het is waarschi jnl i jk dat door deze maatregelen en door een vervoerpoli
t iek van de overheid, die meer gericht is op de v r i j e concurrentie tussen 
de diverse vervoertechnieken en waarbi j een onjuiste verdeling van de 
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infrastructuurkosten wordt gecorrigeerd de bedrijfsuitkomsten van de West-
europese spoorwegbedrijven zullen verbeteren. Niet bewezen is echter, dat 
door deze maatregelen inderdaad b l i jvend rendabele spoorwegen zullen 
ontstaan. Het aangehaalde voorbeeld betreffende de Zweedse spoorwegen is 
in dit opzicht nog niet geheel overtuigend, aangezien het bedrijfsresultaat 
i n hoge mate bepaald wordt door betalingen van de overheid voor het on
rendabele deel van het Zweedse spoorwegnet. 

De heer S jöberg heeft i n het kader van z i jn ar t ikel geen aandacht kunnen 
schenken aan de ontwikkelingen in het politieke overleg inzake het ver
voerbeleid tussen de landen van de EEG resp. tussen de landen van de 
EVA, hoewel het internationale vervoerbeleid toch grote invloed zal heb
ben op de mogelijkheden tot verbetering van de f inanc ië le positie van de 
spoorwegen. 

Evenmin schenkt de heer S jöberg aandacht aan de prognoses van de 
totale vervoersomgang en het aandeel van de spoorwegen daarin i n de 
diverse landen. Di t aandeel zal niet alleen bepaald worden door de moge
l i jkheden van vr i j e concurrentie, maar ook door het aanbod van vervoer 
voor wat betreft hoeveelheden, aard van de goederen en afstand. Ook deze 
vervoersprognoses zullen nodig z i jn om een vraag naar de mogelijkheid 
en de omvang van een rendabel spoorwegbedrijf te kunnen beantwoorden. 
Het belang van de studie l ig t dan ook voornamelijk i n het schetsen van 
een vervoerpolitiek die tot verbetering van de f inanc ië le positie van de 
spoorwegen kan leiden. 

Drs. H . Polhuys. 

INHOUD Z E I T S C H R I F T VV.ll V E R K E H R S W I S S E N S C H A F T ( 1967, H E F T 2 

K . O. Konow, Zur Problematiek der Betatigung des Bundes i n p r iva twi r t -
schaftlichen Verkehrsunternehmen. 

F. J. Schroiff, Der Preiswettbewerb zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt 
bei zunehmender Liberalisierung des Verkehrsmarktes. 

K . Ottman, Das Problem der Infrastrukturkosten i m Verkehr. 

W. Hamm und A. de Waele, Wegekosten i n kurz- und langfristiger Sicht. 
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B O E K A A N K O N D I G I N G E N . 

„A report on containerisation' by the National Shippers' Councils of Europe; 
Nederlandse Raad van Zeeverladers, E.V.O. Den Haag, 1967, 12 blz. 

Een twaal f ta l nationale Raden van Zeeverladers hebben in dit gezamen
l i j k rapportje van 12 pagina's hun mening gegeven over het fenomeen 
„container" . Geschreven wordt o.a. over de ideale containerdienst, de nood
zaak van f lex ib i l i te i t , de eisen waaraan een container moet voldoen, de 
tussenkomst van expediteurs, de papieren die de goederen in de container 
vergezellen, juridische vraagstukken, de structuur van de vrachtprijzen en 
over het gevaar van monopolies. Het is een nuttige bijdrage tot de grote 
hoeveelheid containerlitteratuur van de laatste t i j d , waarbi j echter slechts 
bepaalde aspecten worden belicht. 

H . H . 

„Goederenvervoer per container"; Mees en Hope, Rotterdam 1967, 67 blz. 

Aanzienli jk uitgebreider van opzet en veel dieper gaand — en dan ook 
met een heel ander doel geschreven — dan het voorgaande rapport is de 
brochure van de f i r m a Mees en Hope. V r i j w e l alle facetten van het con
tainervervoer worden hier in belicht zonder dat de eisen van een bepaalde 
„p re s su re -g roup" naar voren komen. Het eerste deel geeft een inzicht i n 
de nieuwe ontwikkel ing die zich in het vervoer over zee — en aansluitend 
i n het „ inland transport" — voordoet. Besproken worden problemen van 
normalisatie, van investering, van organisatie en van aansluitend vervoer. 
Het tweede deel bespreekt de goederentransacties, de documenten, de leve
ringscondities, de douaneformaliteiten, de aansprakelijkheidsregelingen en 
de assurantie. Het probleem „conta iner" wordt hier i n volle omvang ge
steld, hetgeen op zich reeds van waarde kan worden geacht. 

H . H . 

Prof. D. Phil ip Lockl in , „Economics of Transportation", Richard D. I r w i n 
Inc., Homewood, I l l inois 1966, 6e druk, 882 blz. 

Daar in het Nederlands een standaardwerk over vervoerseconomie ont
breekt, is men i n dat taalgebied aangewezen op anders talige werken. Tot 
de beste studieboeken op dat gebied kan dit werk van Lockl in worden 
beschouwd, dat i n de bekende „ I rwin Series in Economics" thans de 6e 
druk beleeft, na een eerste druk i n 1935. Ook i n deze nieuwe druk is het 
vele feitenmateriaal weer up to date gebracht en er wordt met name meer 
aandacht gewijd aan veranderingen i n het vervoerpolitieke denken en 
handelen in de U.S.A. Deze nieuwe druk is wederom een waardevol werk. 

H . H . 
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M E D E D E L I N G E N V A N H E T I N S T I T U U T 

D E ECONOMISCHE B E T E K E N I S V A N H E T V E R V O E R IN D E E . E . G . -
L A N D E N E N E E N D R I E T A L E . F . T . A . - L A N D E N 

Op 29 j u n i 1967 werd er i n hotel At lanta (Rotterdam) een persconferentie 
belegd naar aanleiding van de publikatie van een door het N .V . I . verricht 
onderzoek naar de economische betekenis van het vervoer i n een aantal 
landen. 

Ten behoeve van de pers werd, i n de vorm van een pe r scommuniqué , een 
korte samenvatting gegeven van de resultaten van de studie. Gezien de 
grote belangstelling die er i n brede k r ing voor het onderzoek bestaat, leek 
het gewenst de samenvatting i n onverkorte vorm i n het t i jdschr i f t op te 
nemen. De studie zelf is tegen een pri js van 25 gulden b i j het N .V . I . ver
krijgbaar. 

1. I n de studie „De economische betekenis van het vervoer i n de E.E.G.-
landen en een drietal E.F.T.A.-landen" worden drie economische aspecten 
van het beroepsvervoer geanalyseerd, n.L: 

a. de betekenis van het vervoer voor de inkomensvorming, 
b. de betekenis van het vervoer voor de betalingsbalans, 
c. de betekenis van het vervoer voor de investeringen. 

2. De analyses werden voornamelijk verr icht aan de hand van door het 
Bureau voor de Statistiek der Gemeenschappen opgestelde input-out-put 
tabellen. 
Met behulp van deze statistische gegevens konden de kosten- en afzet-
structuren van zowel de gehele vervoersector als van de afzonderlijke ver
voertakken met elkaar worden vergeleken. 

3. I n de negen b i j het onderzoek betrokken landen neemt het verkeer een 
onderling sterk afwijkende positie voor de inkomensvorming in . I n Noor
wegen is het aandeel i n de nationale inkomensvorming het grootst, n l . r u i m 
15 %>. Daarop volgen een aantal landen waar dit aandeel rond de 7 % ligt, 
zoals i n Nederland, Denemarken en Groo t -Br i t t ann ië . I n de grote E.E.G.-
landen, West-Duitsland, F rank r i j k en I tal ië , is dit aandeel het geringst, n l . 
omstreeks 5 °/o. Aangezien het aandeel van het „ In l and t r anspo r t " — weg
vervoer, railvervoer en binnenvaart — i n het Nationale Inkomen i n elk 
van de genoemde landen tussen de 3 en 4 %> l igt , dient men het verschil 
in betekenis van de vervoersector voor de inkomensvorming i n de eerste 
plaats te zoeken in de v a r i ë r e n d e betekenis van de zee- en luchtvaart. 

4. De input- of kostenstructuren van de diverse nationale vervoersectoren 
verschillen in belangrijke mate van elkaar. Vooral de Nederlandse vervoer
sector heeft t.a.v. die i n de andere E.E.G.-landen een duidel i jk afwijkende 
structuur. De belangrijkste verschilpunten betreffen de toegevoegde waar
de en de invoer per eenheid product, resp. 50 en 30 °/o. Voor de vervoer
sectoren van de overige E.E.G.-landen liggen de overeenkomstige percen-
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tages resp. op — 60 tot 70% — en op — 3 tot 10%. Met name de invoer 
per eenheid product b l i j k t het belangrijkste punt van verschil te z i jn . Een 
verschil dat men, zij het i n mindere mate, ook kan vaststellen tussen de 
nationale invoerquoten van de E.E.G.-landen. 
Naast deze verschillen bestaan er ook een groot aantal overeenkomsten in 
de inputstructuren, zoals een hoge afschrijvingsquote (10 tot 16 % ) — kapi 
taalintensief dus — en een percentage onderlinge leveringen — leveringen 
van goederen en diensten van het bedrijfsleven aan het vervoer — dat 
geringer is dan gemiddeld voor de gehele economie het geval is. 

5. I n alle E.E.G.-landen neemt de vervoersector qua output of afzet een 
zeer belangrijke plaats in . I n Nederland en I ta l ië behoort het vervoer zelfs 
tot de grootste vier bedrijfstakken. De Nederlandse vervoersector verschilt 
niet alleen t.a.v. z i jn kosten- of inputstructuur van die van de overige 
E.E.G.-landen, ook t.a.v. z i jn afzetstructuur bestaan er belangrijke ver
schillen. Het belangrijkste verschilpunt betreft ook hier een factor, welke 
ten nauwste samen hangt met de internationale positie van Nederland, n l . 
de export. De exportquote van de Nederlandse vervoersector bedraagt r u i m 
60 %, tegen een overeenkomstige quote in Frankr i jk , West-Duitsland en 
I ta l ië van resp. 19, 25 en 25 procent. De Belgische vervoersector neemt met 
een exportquote van r u i m 40 % een tussenpositie in . 

6. Dat de Nederlandse vervoersector zowel t.a.v. de invoer als t.a.v. de 
invoer van de vervoersectoren i n de andere E.E.G.-landen verschilt kan 
niet los van elkaar worden gezien. De grote dienstverlening van het Neder
landse vervoer aan het buitenland maakt een grote aankoop van produc
tiemiddelen in het buitenland noodzakelijk, aangezien productie op voor
raad b i j het vervoer uitgesloten is. 

7. De input- en outputstructuren van de nationale vervoersectoren zi jn 
gewogen gemiddelde structuren van de vervoertakken die deel uitmaken 
van die vervoersectoren. De verschillen die men tussen de nationale ver
voersectoren constateert z i jn dan ook terug te voeren tot een tweetal fac
toren, t .w.: 
a. de verschillen tussen de i n - en outputstructuren van de diverse ver

voertakken, en 
b. de relatieve samensteling van de vervoerproductie. 

Gebleken is dat vooral de verdeling van het vervoer over enerzijds het 
inlandtransport en anderzijds de zee- en luchtvaart en hun respectievelijke 
input- en oudputstructuur bepalend z i jn voor de belangrijkste verschillen 
tussen de i n - en outputstructuren van de diverse nationale vervoersectoren. 

Het inlandtransport onderscheidt zich door een lage i n - en uitvoer-
quota en relatief hoge toegevoegde waarde per eenheid product, t e r w i j l de 
zee- en luchtvaart juist een hoge i n - en uitvoerquota en een relatief lage 
toegevoegde waarde per eenheid product kent. 

I n genoemde verdeling van het vervoer over inlandtransport én zee- en 
luchtvaart vertonen België, Frankr i jk , West-Duitsland en I ta l ië sterke 
overeenkomsten. Het aandeel van het inlandtransport varieert van bijna 
90 % i n West-Duitsland tot r u i m 75 % i n I tal ië . Het aandeel zee- en lucht
vaart komt dus niet boven de 25 % ui t . I n Nederland l ig t de situatie v o l 
komen anders. De zee- en luchtmacht neemt hier meer dan 50 % van de 
vervoerproductie voor z i jn rekening, waarvan het grootste deel via de zee
vaart. Het belangrijkste verschil tussen de Nederlandse vervoersector en 
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de vervoersectoren in de andere E.E.G.-landen, d.w.z. het verschil i n inter
nationale positie is daarom terug te brengen tot de hoge i n - en uitvoer-
quoten van de zee- en luchtvaart en het grote aandeel dat de zee- en 
luchtvaart i n de totale vervoerproductie inneemt. 

8. Tussen de vervoertakken, die deel ui tmaken van het inlandtransport 
bestaan, ondanks de gemeenschappelijke verschillen t.o.v. de zee- en lucht
vaart, nog relatief belangrijke verschillen. I n de eerste plaats loopt de ver
deling over spoorwegen, wegvervoer en binnenvaart voor de diverse landen 
aanzienijk uiteen. I n F r a n k r i j k en West-Duitsland z i jn vooral de spoor
wegen van belang, i n I ta l ië het wegvervoer. Ook i n Nederland neemt het 
wegvervoer relatief het grootste aandeel van de vervoerproductie van het 
inlandtransport voor z i jn rekening. Het aandeel van de binnenvaart is voor 
wat betreft de afzet gering in omvang, (gemeten i n waarde-eenheden). I n 
de tweede plaats bestaan er relatieve verschillen tussen de i n - en output
structuren van de diverse vervoertakken zowel t.o.v. elkaar als t.o.v. de 
overeenkomstige vervoertakken i n de diverse landen. Ook hier b l i j k t dat 
de export voor de Nederlandse vervoertakken een belangrijker afzetcate-
gorie is, dan voor de vervoertakken i n de andere landen. 

9. Voor de landen buiten de E.E.G. — Groot -Br i t t ann ië , Noorwegen en 
Denemarken zi jn slechts summier input - en outputgegevens beschikbaar. 
Niet temin b l i j k t dat, evenals in Nederland, de zeevaart hier een belang
r i jke invloed heeft op de structuur van de vervoersector. 

10. Het positieve verschil tussen de i n - en uitvoer van de nationale ver
voersectoren levert een belangrijke bijdrage tot het overschot resp. ver
mindering van het tekort op de betalingsbalans van de verschillende lan
den. De zee- en luchtvaart leveren hier in de grootste bijdrage. Uitgezon
derd België l ig t di t aandeel om en nabij de 90 °/o Binnen de zee- en lucht
vaart neemt het aandeel van de zeevaart de belangrijkste plaats in . I n 
°/o van het totale positieve saldo van de vervoersector varieert dit van 80 % 
i n Nederland tot 32 °/o i n België. Van de vervoertakken behorende tot het 
inlandtransport neemt steeds één speciale vervoeractiviteit het grootste 
deel van de bijdrage van het inlandtransport aan de betalingsbalans voor 
z i jn rekening. Voor Nederland is dat de binnenvaart; voor België en 
F rankr i jk de spoorwegen en voor I ta l ië het wegvervoer. 

Het verschil i n betekenis van de vervoersector voor de betalingsbalans 
i n de diverse E.E.G.-landen b l i j k t nog eens duidel i jk u i t het volgende 
hypothetische geval. Indien w i j aannemen dat de vervoerstructuren in deze 
landen zich niet wijzigen, zal iedere productietoename van 100 mi l joen 
valuta-eenheden, de betalingsbalans i n Nederland met 32 mil joen gulden, 
die i n België met 22 mi l joen B.Frs., die i n F rank r i j k met 18 mi l joen F.Frs., 
die i n West-Duitsland met 17 mi l joen D.M. en die i n I ta l ië met 15 mi l joen 
Lire verbeteren. 

11. I n 1958 liep het aandeel bedrijfsinvesteringen van de sector transport 
en communicatie i n de totale bedrijfsinvesteringen (excl. overheidsinveste
ringen) voor de verschillende landen sterk uiteen. I n Noorwegen bedroeg 
di t aandeel bi jna 40 °/o, i n Nederland en Denemarken omstreeks 20 %> en 
in de overige landen circa 15 °/o. I n de periode na 1959 heeft d i t aandeel 
zich voor een aantal landen i n negatieve zin ontwikkeld en we l voor de 
zeevarende landen Nederland, Groo t -Br i t t ann ië en Noorwegen, waar met 
name de investeringen i n de zeevaart achterbleven. 
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12. Kor t samen gevat kan men de betekenis van het vervoer voor de Ne
derlandse economie als volgt Weergeven: 

— de vervoersector behoort met een aandeel van 7 °/o in het nationale 
inkomen tot de belangrijkste bedrijfstakken, 

— van deze bijdrage in het nationaal inkomen wordt het grootste deel 
door de zeevaart geleverd, n l . 35 °/o of 2,5 °/o van het nationaal inko

men, 

— i n het vervoer z i jn 236.000 mensen werkzaam of wel 7,5 °/o van de 
beroepsbevolking (1960), 

— zonder het voordelige saldo van de vervoersector zou het tekort op 
de goederen en dienstenbalans i n 1959 Vi m i l j a r d gulden hebben be-

dagen. Na 1959 is de bijdrage van het vervoer regelmatig toegenomen, 

— van de totale positieve bijdrage van de vervoersector aan de lopende 
rekening van de betalingsbalans was in 1959 bi jna 70 % afkomstig 
van de zeevaart en r u i m 10 °/o van de luchtvaart. Na 1959 heeft deze 
situatie zich amper gewijzigd, 

— de zeevaart leverde in 1959 door zi jn hoge exportquote (98 %>) alleen 
al een deviezenopbrengst van 1 m i l j a r d gulden op, 

— i n 1959 bedroegen de totale bruto bedrijfsinvesteringen van het ver
voer 1,5 m i l j a r d gulden of 20 % van de totale bedrijfsinvesteringen. 
Na 1959 daalde di t aandeel tot 12 °/o in 1964, hoofdzakelijk door een 
achterblijven van de investeringen in de zeevaart. 
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