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INLEIDING.

Teneinde het voorwerp van ons onderzoek spoedig te kunnen
aangeven, zullen wij deze studie aanvangen met het geven van
een definitie van handelspolitiek. Wat wij onder ordening
verstaan, zullen wij later uiteenzetten.

Het valt op wanneer wij de verschillende schrijvers over
handelspolitiek raadplegen, dat sommige een definitie geven, die
zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse handel bedoeld
is. Een dergelijke definitie kunnen wij vinden bij Grunzel l) en
bij een Mr. H. J. Koenen, die bijna 90 jaar geleden een boekje
uitgaf, dat vooral merkwaardig is, omdat het tot één van de
weinige geschriften behoort die onze handelspolitiek vóór de
invoering van de vrijhandel behandelen en daarbij tot in de
Middeleeuwen teruggrijpen '-') . Georg Obst onderscheidt uit-
drukkelijk een binnenlandse en een buitenlandse handelspolitiek,
waarbij onder binnenlandse handel voornamelijk de eigenlijke
koopmanshandel is te verstaan, terwijl bij de buitenlandse
handelspolitiek meer gedacht wordt aan het behartigen van de
belangen van het gehele volk tegenover het buitenland 3).

Men kan echter zeggen, dat in het spraakgebruik bij handels-
politiek allereerst aan de internationale handel gedacht wordt.

Om het behartigen van de binnenlandse handelsbelangen aan
te duiden, - speciaal' door de overheid of door het geordende
economische leven zelf - heeft men termen als conjunctuur
beheersing.

I) Jozef Grunzel gaf in zijn bekend werk „Syatem der Handelspolitik",
Leipzig, 1906, blz. 17 de volgende definitie: „Unter Handelapolitik veratehen wir
die Gesamtheit der Maeanahmen, durch welche der Staat und die Sffentlichen
Korporationen den inneren und ausw~rtigen Handel in einer fur die Volkawirt-
schaft des Landes gunstigen Weise zu regeln auchen".

2) Mr. H. J. Koenen: „De vroegere en latere Nederlandache Handelspolitiek",
Haarlem, 1857, blz. 4, zegt: „Wij verstaan door Handelspolitiek de grondregelen
en staatamaximen, die de Regeringen en Staatslieden der volken, bepaaldelijk der
handeldrijvende natiën in het belang van de handelagemeenachap en het handels-
verkeer hunner ingezetenen volgen".

3) Georg Obst: „Volkswirtachaftalehre, Eine gemeinverstáindliche Einfuhrung",
2e druk, Stuttgart, 1920, blz. 211.
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Wij zullen ons dan ook in onze studie alléén bezig houden met
de internationale handel; onze definitie zal daarvan dan ook
duidelijk doen blijken.

De allereerste vraag die opkomt is : welke uitvoerders van de
handelspolitiek zullen in het vervolg aan een onderzoek onder-
worpen worden? Wie zijn als..de normale uitvoerders te beschou-
wen? In het spraakgebruik denkt men allereerst of ineestal
uitsluitend aan de staat. Ook de corporaties dient men daarbij te
betrekken, doordat zij direct onder contróle van de staat staan.

Wij kunnen nu, na deze opmerkingen, de volgende definitie
van handelspolitiek ontwikkelen :

„Onder handelspolitiek is te verstaan het door de
overheid ontwerpen - in de ruimste zin - van richt-
lijnen en het ten uitvoer brengen van de uit deze richt-
lijnen voortvloeiende maatregelen, die beide het verloop
van de internationale handel direct beïnvloeden, met als
naaste doel het beschermen van een bepaalde economische
orde en als laatste de bevordering van het algemeen
welzijn".

Deze definitie is normatief : hij geeft aan hoe de handelspolitiek
moet zijn.

Wanneer wij de historie nagaan en wij vragen ons af in
hoeverre de handelspolitiek aan de hierboven genoemde normen
heeft beantwoord, dan zien wij dat vooral aan het streven naar
het laatste doel - het bevorderen van het algemeen welzijn -
wel eens het een en ander heeft ontbroken. E. Verviers geeft hier-
van een aardig voorbeeld uit de geschiedenis van ons eigen land `').

Deze definitie vereist de nodige toelichting, vooral wat betreft
de normen die er in vervat zijn.

Begrijpelijk kunnen slechts die maatregelen, die de inter-
nationale handel direkt beïnvloeden, onder de handelspolitiek
begrepen worden, daar anders elke economische daad van iederen
mens, vereniging of staat onder de handelspolitiek zou vallen,
waardoor elke verdere discussie onmogelijk zou worden.
Wij menen, hoewel het niet algemeen zo wordt gezien, dat de
vrijhandel eveneens onder deze definitie valt, daar hij een
bepaalde vorm van handelen of nalaten is, die het verloop van de
internationale handel direkt beïnvloedt.

In onze definitie onderscheiden wij een naaste en laatste doel.
4) Dr. Emile Verviers: „De Nederlandsche Handelspolitiek tot aan de toepassing

der vrijhandelsbeginselen", Leiden, 1914, blz. 93, betreffende de handelspolitiek
van onze Republiek tijdens de ovetheersing van de koopmansbelangen in het
staatsbestuur.
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Het naaste doel: het beschermen van een bepaalde economische
orde, het laatste: bevorderen van het algemeen welzijn. Het
laatste doel is niet louter economisch. Wanneer de staat handels-
politiek voert, dan kan zij niet-economische doeleinden nastreven,
zoals een ander land aan zich te onderwerpen, het behouden
en~of bevorderen van de oorlogsindustrie, het behouden van de
eigerl aard van het volk. Deze doeleinden mag men dan niet
direkt economisch noemen, wel zijn ze indirekt van belang voor
het economisch welzijn van een volk. Vooral het militaire doel
is vrijwel nooit van het economische te scheiden. Zo kunnen
militaire maatregelen beletten dat de ondernemers wegens de
onzekere toestand niets durven wagen en niet tot investaties
overgaan. Militaire maatregelen kunnen een sfeer van onrust
verhelpen.

In de meeste definities van handelspolitiek zal men als enig
doel vermeld vinden wat wij het laatste doel genoemd hebben :
het bevorderen van het algemeen welzijn. Doch het naaste doel
van de handelspolitiek - het beschermen van een bepaalde
economische orde - zal men tevergeefs zoeken. Daarom zullen
wij genoodzaakt zijn enige ogenblikken onze aandacht aan dit
naaste doel te wijden.

Het lijkt mij, dat de handelspolitieke maatregelen als regel
vanaf het Mercantilisme dit naaste doel hebben nagestreefd.
Vóór het Mercantilisme kan men dat niet van de handelspolitiek
verwachten, daar deze toen uitsluitend fiscaal bedoeld was.
Eigenlijk kan men dan ook niet vóór het Mercantilisme van een
handelspolitiek spreken. Grunzel zegt dan ook terecht, dat de
eerste systematische handelspolitieke maatregelen van het
Mercantilisme afkomstig zijn, daar het Mercantilisme als eerste
economisch systeem de staat als een afzonderlijk subject in het
economisch leven zag. Belastingen werden louter als een
vrijheidsbelemmering beschouwd. De tarieven op de goederen
werden dan ook geheven zonder rekening te houden met het
land van herkomst en de nuttigheid van het goed. Men onder-
scheidde niet tussen goederen uit het binnen- en het buitenland:
men belastte de uitvoer niet minder dan de invoer; de hoogte
van de tarieven was niet ingesteld op het algemeen welzijn doch
op de geldbehoeften van de vorsten ~).

Het Mercantilisme zegt Keynes, wordt altijd aan ons voor-
gesteld als te zijn „little better than nonsense" ~).

~) Grunzel: „System dez Handelspolitik", blz. 301.
6) J. M. Keynea in zijn „The General Theory of Employment Intereat and

Money", London, 1936, blz. 335.
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Het Mercantilisme meende, dat de rijkdom van een staat berustte
op de overvloed van edele metalen. Als de beste manier om rijk
te worden voor staten die zelf geen goud of zilver bezaten, zag
het dan ook in een zo groot mogelijke export. Vandaar dat de
import door hen steeds werd belemmerd '). Zij trachtten op die
manier het buitenland te dwingen het verschil met baargeld te
voldoen.

Sedert de opkomst van de klassieke economíe wordt dit stand-
punt van het Mercantilisme niet meer aanvaard: niet het geld
maakt de volksrijkdom uit, doch de hoeveelheid productieve
krachten als arbeid en kapitaalsgoederen.

Doch Keynes heeft op deze kwestie een geheel ander licht
doen schijnen in zijn „General Theory of Employment Interest
and Money", een boek, waarvan Hansen zegt, dat het tot de meest
beroering wekkende werken behoort, die in de geschiedenis van
de economie zijn verschenen 8). Keynes wijst er op, dat in een
land waarin de overheid niet veel invloed heeft op de graad van
investering en werkgelegenheid, naar andere middelen moet
worden uitgezien om deze te bevorderen. Dat deden de Mercan-
tilisten dan ook, waarbij zij dus het handhaven van de bestaande
economische orde vooropstelden. Keynes wijst erop, dat een land
dat een groeiend economisch leven wenst, gehandicapt kan
worden door een uitblijven van nieuwe investeringen. Gegeven
de sociale en politieke toestanden en het nationaal eigene --
welke de „propensity to consume" bepalen - berust de welvaart
van een staat met een expansief economisch leven op een
voldoende bereidheid tot investering. Nu wordt de binnenlandse
investeringsgraad op de lange duur bepaald door de rentevoet.

In een staat waarin de overheid niet zelf direkt tot investering
komt, zijn de rentevoet en de handelsbalans de middelen om de
investering te prikkelen. Wanneer nu de lonen en de politiek van
de banken constant zijn, zal de rentevoet beheerst worden door
de hoeveelheid edele metalen. De hoeveelheid edele metalen
hangt ten nauwste samen met het verloop van de handelsbalans.
Door een lage rente wordt de investering in het binnenland
bevorderd. Het Mercantilisme volgt een indirekte methode van
goudinvoerbevordering. Doch aan deze lage-rente politiek zijn,
zoals Keynes opmerkt, een tweetal grenzen gebonden, n.l.

l. Wanneer de rente te laag wordt, wordt de investering
7) Vergelijk O. Paranagua: „Politique Commerciale Internationale" Genève,

1930, blz. 14.
B) A. H. Hanaen: „Full Recovery or Stagnation"? London, 1938, blz. 8.
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zodanig gestimuleerd, dat er spoedig een tekort aan arbeids-
krachten ontstaat. Dit zal een stijging van de arbeidslonen
veroorzaken, waardoor de kostprijs van vele artikelen
verhoo~d wordt, de uitvoer vermindert en de invoer
toeneemt.

2. Bovendien zal meer kapitaal in het buitenland belegd
worden wanneer de rente te laag daalt. In de tijd van het
Mercantilisme (sedert 17e eeuw) was de buitenlandse
beleggingsmogelijkheid èn minder èn onzekerder dan
bijvoorbeeld in de tweede helft van de vorige eeuw, zoda't
de tweede grens in het Mercantilistische tijdvak minder
gevoeld werd dan in het laatst van de vorige eeuw. In de
17e en 18e eeuw konden dan ook belangrijke rente-
verschillen tussen de landen blijven bestaan. Na de oorlog
1914-1918 zien wij wederom dat de internationale geld-
verplaatsingen moeilijker en onzekerder worden, waardoor
de rentevoet tussen de landen onderling verschillen gaat
vertonen.

Keynes vat zijn stelling aldus samen :„Nevertheless, if we
contemplate a society with a somewhat stable wage-unit, with
national characteristics which determine the propensity to
consume and the preference for liquidity, and with a monetary
system which rigidly links the quantity of money to the stock
of the precious metals, it will be essential for the maintenance of
prosperity that the authorities should pay close attention to the
state of the balance of trade. For a favourable balance, provided
it is not too large, will prove extremely stimulating, whilst an
unfavourable balance may soon produce a state of persistent
depression". (blz. 337).

Het blijkt duidelijk, dat de Mercantilisten hun handelspolitiek
voerden met als naaste doel het beschermen van de bestaande
sociaal-economische orde en als laatste doel het algemeen welzijn.
Dr. A. C. J. de Frankrijker merkt dan ook op, dat zij grotendeels
daarin geslaagd zijn, wanneer hij schrijft: „Het (Mercantilisme)
heeft echter in hoofdzaak de staten in Europa en de Europeesche
nederzettingen en bezittingen gemaakt tot datgene, wat ze in
deze eeuw zijn en het blanke ras over de heele wereld doen
heerschen. Het heeft welvaart gebracht en stijging in de
beschaving bevorderd, Europa industrieel een wereldpositie
gegeven en de vrachtvaart groot gemaakt. ..
Het Mercantilisme heeft tot nationale eenheid aangespoord,
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oorlogen veroorzaakt en de zwakkeren in de knel gebracht.
Tastend ging men voorwaarts en vele fouten zijn er gemaakt,
maar tot welvaart en bloei heeft het ongetwijfeld veel bij-
gedragen" ~) .

Wanneer wij in de volgende hoofdstukken het ontstaan van
de vrijhandel zullen nagaan, dan zullen wij wederom die ver-
houding tussen handelspolitiek en economische orde opmerken.
Vooral in het vierde hoofdstuk zullen wij zien, dat de vrijhandel
past bij het economisch systeem van de vrije concurrentie en dat
deze vorm van handelspolitiek tevens dient om het economisch
systeem van de vrije concurrentie te handhaven. Wij zullen daar
tevens bemerken, dat de vrijhandel door de staat werd opgeheven,
toen het systeem van de vrije concurrentie werd vervangen door
dat van de monopolistische concurrentie, en het werd opgevolgd
door een tussen- of inengvorm, zoals de terminologie van Prof.
Cobbenhagen luidt. Op het ogenblik dat het systeem van de
vrije concurrentie niet meer bevorderlijk bleek voor de volks-
welvaart, ging men langzamerhand over naar andere systemen.
Dit werd bevorderd door de min of ineer protectionistische
handelspolitiek of, algemener gezien, door d'e politiek van inter-
ventionisme. Wij zullen zien, dat de producenten zich verenigden
om de productie beter aan de vraag te kunnen aanpassen. De
vrije invoer was voor deze aanpassing echter een beletsel en
daarom trachtten zowel de overheid als de producenten-
combinaties de in- en uitvoer te regelen. Men bouwde een nieuw
economisch systeem en gebruikte de handelspolitiek als één van
de vele middelen om het te beschermen.

In verband met dit alles zal het duidelijk zijn, dat de norm,
die Prof. Kaag wil stellen aan de handelspolitiek in een geordend
economisch leven, n.l. dat „de handelspolitieke maatregelen in
de eerste plaats moeten voldoen aan den eisch, dat zij de eigen
nationale ordening beschermen en die van andere landen
respecteeren" 1~), een verlangen is, dat reeds sedert de 17e eeuw
nagenoeg door de handelspolitiek ten opzichte van andere
economische systemen is volbracht. Doch het was noodzakelijk
dat hij de aandacht op deze norm vestigde. De klassieke economie
noemde dit verband tussen handelspolitiek en ecortomische orde

s) Dr. A. C. J. de Vrankrijker: „Mercantiliame en Koloniale Expanaie",
Amaterdam, 1941, blz. 96.

i~) Prof. H. A. Kaag: „Nationale Beatrijding van de gevolgen der criaia door
maatregelen van Handelapolitiek", prae-adviea voor de Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenachap onder de katholieken in Nederland,
1934, blz. 39.
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nooit uitdrukkelijk, terwijl men in de moderne litteratuur even-
eens tevergeefs naar deze stelling zal zoeken.

Tenslotte nog enige opmerkingen betreffende de indeling van
dit boek. ~

Wij zijn er van overtuigd, dat de handelspolitiek in een
geordend economisch leven vele elementen zal bevatten, die wij
nu - d.i. tot Mei 1940 - reeds in onze handelspolitiek aan-
treffen. Ons economisch systeem is reeds lang niet meer volledig
dat van de vrije concurrentie; wij leven in een prae-ordenings-
stadium 11) . Daarom zal in het eerste hoofdstuk een schets
gegeven worden van de handelspolitieke ontwikkeling sedert
} 1800. Het volgende hoofdstuk zal o.a, onderzoeken in hoe-
verre de handelspolitieke ideeën van de economen met de
ontwikkeling van het economisch leven gelijke tred hebben
gehouden. Het uitgangspunt van de handelspolitiek in een
geordend economisch leven zal in het derde hoofdstuk worden
gezocht. In het vierde zullen deze gedachten nader worden uit-
gewerkt, waarbij wij in staat zullen zijn enige opmerkingen te
maken over de controverse vrijhandel~protectie. Het vijfde
hoofdstuk zal enige richtlijnen voor de te volgen handelspolitiek
geven, terwijl het zesde de vraag zal beantwoorden door wie de
handelspolitieke richtlijnen en maatregelen moeten worden
ontworpen en door wie ten uitvoer gebracht.

Men zal zich afvragen of wij ons op het z.g. nationale of op
het internationale standpunt plaatsen. M.a.w. moeten wij bij
onze handelspolitiek de zelfstandigheid van ons land primair
zien, of moeten wij ons beschouwen als een klein onderdeel van
de wereldhuishouding, die zich aan de tendenties van die wereld-
huishouding onderwerpen. M.i. kan men slechts realistisch
blijven, wanneer men het eerste standpunt inneemt. Om ons
land de speelbal van de z.g. wereldarbeidsverdeling te maken is
niet geoorloofd. Afgezien van de vraag of de -zo ver mogelijk
doorgevoerde internationale arbeidsverdeling wel de belangrijkste
norm is van onze economische politiek, bestaat niet de minste
garantie dat het buitenland zich er aan zal houden. Wanneer wij
in ons eigen land het bestaan van de Zuiderzeevissers opofferen
om land te krijgen, dan weten we dat dit besluit genomen werd
met de zekerheid dat de totale welvaart van ons volk er door
toeneemt. Bovendien wordt alles gedaan om de vissers zoveel

i') Dr. J. R. M. van den Brink: „Maatschappij-structuur en Werkgelegenheid",
Utrecht-Nijrpegen, 1942, noemt het tijdvak van de oorlog 1914-1918 het
laat-kapitalisme dat een „mengvorm ia, waarbij het accent valt op de economische
vrijheid", blz. 68.
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mogelijk schadeloos te stellen. Wanneer de wereldhuishouding
een dergelijk iets met ons land zou doen, bestaan niet die
garanties, ondanks het nieuwe handvest van San Francisco. Wij
moeten realistisch blijven! Wij kunnen wel een nauwe samen-
werking hebben met andere landen ( Westers bloc bijv. ), doch
dat is vrijwillig en mag niet onze zelfstandigheid geheel opheffen.
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HOOFDSTUK I.

DE OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE
HANDELSPOLITIEK SEDERT HET BEGIN

VAN DE VORIGE EEUW.

In onze Westerse landen moet de mens een groot deel van de
dag arbeiden teneinde in zijn absoluut noodzakelijke behoeften
als voedsel, kleding en woning te voorzien, terwijl bovendien
nog een deel van de dagtaak dient voor de voorziening met meer
luxe goederen, die niet direkt voor het levensonderhoud nood-
zakelijk zijn.

Er bestaat een zéér ver doorgevoerde arbeidsverdeling, zodat
iedere mens slechts een klein gedeelte van hetgeen hij consumeert
- in de ruimste zin genomen - ook zelf produceert. De bakker
zal als regel zijn eigen brood eten, doch al zijn andere behoeften
bevredigt hij met goederen en diensten, welke anderen voor hem
produceren en verrichten.

Door de eeuwen heen is deze arbeidsverdeling steeds verder
voortgeschreden en heeft zij zich ook méér gespecialiseerd. Het
ruilverkeer - het noodzakelijke complement van de arbeids-
verdeling - heeft zich tegelijkertijd sterk ontwikkeld, waardoor
er op het ogenblik een zéér intensief verkeer bestaat tussen de
individuën, tussen de streken van één land, tussen de landen van
één continent en tussen de werelddelen onderling.

In vroeger eeuwen waren het hoofdzakelijk de luxe-goederen
die over de gehele wereldbol vervoerd en verhandeld werden ;
tegenwoordig wordt het wereldvervoer hoofdzakelijk gevormd
door de goederen voor meer alledaags gebruik, goederen die voor
onze verfijnde levensgewoonten geen luxe meer zijn. De vier
voornaamste grondstoffen: steenkool, petroleum, ijzer en katoen
vormen een groot, zo niet het grootste deel van het wereld-
transport, daar de landstreken van één land en de landen
onderling zéér ongelijk van deze stoffen zijn voorzien. Zo
produceert Nederland bijvoorbeeld van de vier genoemde grond-
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stoffen slechts steenkool in bijna voldoende hoeveelheden en
kwaliteiten voor zijn eigen voorziening, terwijl de petroleum, het
ijzer en de katoen van elders geïmporteerd moeten worden.

In de tweede helft van de 18de eeuw begon - éérst op het
gebied van de textielnijverheid -') de industriële revolutie. Dit
is ook het tijdvak waarin de „Wealth of Nations" van Adam
Smith in 1776 verscheen.

Bij deze industriële revolutie kwam de stoommachine als
krachtbron op de voorgrond. De grootindustrie bestond vóór
die tijd vrijwel niet; landen als Nederland, Engeland en de
Verenigde Staten van Noord-Amerika waren nog voor het
grootste deel agrarisch -''), terwijl Engeland en Nederland voor
een niet onbelangrijk deel leefden van de handel met het
buitenland en het transport, van goederen over de wereldzeeën.

Door deze industriële revolutie veranderen het sociale en
economische leven aanzienlijk. Door de opkomst van de groot-
industrie met zijn mogelijkheid van het aanwenden van
ongeschoolde arbeid ontstond het industriële proletariaat. De
machine maakte het bovendien mogelijk om èn een grotere
hoeveelheid èn een uitgebreider assortiment aan goederen te
produceren. Men wendde zich grotendeels af van de organische
grondstoffen - zoals hout - en ging over naar de anorganische,
als ijzer. Ondanks de snel groeiende bevolking kon de levens-
standaard dan ook nog verhoogd worden ; de groei van de
bevolking was één der voornaamste oorzaken van de industriële
revolutie. Het economisch leven ging van zijn nagenoeg statisch
naar een dynamisch karakter over.

Het is begrijpelijk dat deze ontwikkeling, die tevens gepaard
ging met een verandering van de filosofie in de richting van meer
individuele vrijheid, ook het oude economische systeem opzij
zette.
Zo werd de Middeleeuwse organisatie met zijn gilden als een
ondragelijke last beschouwd : de statische elementen belemmer-
den de dynamische ontwikkeling van de nieuwe tijd. De leuze
van laissez-faire werd door vrijwel iedereen geaccepteerd. Zo
ontstond, wat Maritain noemt, de vrijheid van keuze 3).

i) Zie Dr. P. J. Bouman: „Leerboek voor Economische Geschiedenie".
Amsterdam, 1942, blz. I17.

2) Vergelijk Georg Schulze: „Vólkerwohlstand und Weltwirtschaft", Leipzig,
1942, blz. 60.

3) óver de vzijheidsopvatting van de 19de eeuw zegt Maritain: „Men kan dan
dit leven in gemeenschap opbouwen volgens een vrijheid opgevat in den zin van
vrijheid van keuze en daarin deze stellen als doel op zich. Deze opvatting, die
men die der liberalen en individualisten kan noemen, is nu alweer verouderd. Als
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Het werk van Adam Smith, bij welker verschijning men de
industriële revolutie meestal laat aanvangen, was juist een
boekwerk dat in die tijd paste. Zijn gedachten oyer de arbeids-
verdeling met zijn voordelen werden door iedereen zonder meer
als een onwrikbare waarheid aanvaard ~).

De arbeidsverdeling was nodig, om een grotere en betere
productie te verkrijgen, teneinde zó de snel groeiende bevolking
te kunnen blijven verzorgen en op een hogere levensstandaard
te brengen 6). Maar, zo meende men, dat eiste grote vrijheid!

Vrijheid in het nationale verkeer; vrijheid in het internationale
verkeer. Smith zei dan ook, dat geen voorzichtige huisvader iets
zelf zal maken dat hij goedkoper kan kopen ~` ).

Elk gebied moest zich kunnen toeleggen op de vervaardiging
van die producten, die het goedkoper kan produceren dan andere
gebieden. Arbeidsverdeling en vrijheid werden de leuzen, die zich
snel over de wereld verspreidden.

Niet alleen in het binnenland was de vrijheid gewenst, doch
óók op het gebied van de internationale handel. Het opvallende
daarbij is, dat de economen hun tijd vooruit waren. Smith,
Ricardo en hun volgelingen pleitten voor vrijhandel - meestal
in een enigszins gematigde vorm, zoals wij in het volgende
hoofdstuk zullen zien - toen nog allerlei Mercantilistische maat-
regelen in practijk waren.

Pas in 1860 kwam de volledige overwinning van de vrijhandel.
Wel werden in 1846 in Engeland de invoerrechten op de levens-
middelen - waaronder graan de belangrijkste vormde -
afgeschaft '), waarmee Cobden, de grote leider van de „Anti
Cornlaw League" zijn eerste overwinning behaalde, doch de
volledige vrijhandel kwam pas bij het Cobden-verdrag van 1860,
een apeciaal Franache uitgave heeft ze overheerscht in de X1Xde eeuw. De
beachaving en de maatschappij hebben hier dan tenslotte tot voornaamste taak
iets te behouden wat als zoodanig reeda gegeven was, n.l.: de vrijheid van keuze
van den mensch op zich genomen en wel in dien zin, dat al die individueele
vrijheden van keuze zich moeten kunnen doen gelden als even zoovele godheidjea,
zonder een andere beperking dan het verbod die vrijheid in anderen te hinderen".
Jacques Maritain: „Wijsheid en Praktijk", Hilveraum, 1934, blz. 32.

') Karl Bucher: „Die Entstehung der Volkswirtschaft", Erste Sammlung, 1922,
blz. 303.

~) Voor uitvoerige statistieken betreffénde de bevolkingagroei zie Ferdinand
Fteud: „Wending der Wereldhuiahouding", Amsterdam, 1943, blz. 91 en volgende
en Georg Schulze: „VSlkerwohlatand und Weltwirtachaft", Leipzig, 1942, blz. 63
en 68 en volgende. Zie voor het Britae Empire „Pears' Cyclopaedia" 1933,
blz. 122.

~) „It is the masim of every prudent master of a family, never to attempt to
make at home what it will coat him more to make than to buy", zegt Adam
Smith in „An inquiry into the nature and causea of the wealth of Nations", Book
IV, Hoofdstuk II.

7) Hugo H. Jooaten: „Vom Freihandel zum Schutzzoll", 1933, blz. 3.
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dat tussen Engeland en Frankrijk werd gesloten. Van toen af
bestonden in Engeland slechts fiscale invoerrechten op enkele
artikelen 8). Dit duurde tot de wereldoorlog 1914-1918.

Het Mercantilisme werd daarmee ten grave gedragen ~). Bij
dit verdrag werd de meest-begunstigingsclausule ingevoerd.

Deze clausule komt voor in de onvoorwaardelijke en de
voorwaardelijke vorm lo). In de tweede helft van de vorige eeuw
aanvaardde men als regel de onvoorwaardelijke meest-begunsti-
gingsclausule d.w.z. men aanvaardde het standpunt dat alle
voorrechten, die aan derde landen zijn of worden verleend,
óók ten goede komen aan de twee contracterende partijen.
G. Haberler zegt het kort als volgt: „Durch Einr~umung der
Meistbegunstigung verpflichtet sich ein Staat zu einer Behand-
lung, die nicht schlechter ist als die, die er irgendeiner dritten
Nation angedeihen l~sst" (blz. 267) il)

De vraag zal nu gesteld worden : welke waren de oorzaken
van de invoering van de vrijhandel. Er zijn er verschillende aan
te wijzen:

1. De technische ontwikkeling brengt met zich mee, dat men
grondstoffen nodig heeft, die over de gehele aarde ver-
spreid liggen. De technische ontwikkeling vraagt aan de
ene kant uitgebreide markten, terwijl hij aan de andere
kant de grond- en hulpstoffen van de gehele wereld voor
de industriële productie noodzakelijk maakt. Zo ontstond

8) J. Henry Richardson: „British Economic foreign Policy", London, 1936.
blz. 84.

9) Jacob Viner vermeldt in zijn „Studiea in the Theory of Internatiortal Trade".
New-York-London, 1937, blz. 3, dat de naam Mercantilisme of „commercial
syatem" gebruikt werd door enkele fyaiocraten, van wie Smith hem wederom
overam. E. Philippovich in „Grundriss der Sozial8konomik", Abt. I, Teil 1,
blz. 128, Tubingen, 1924, meent dat de naam oorspronkelijk van Smith afkomstig
is.

'o) „Wenn ein Staat aich verpflichtet, einen anderen Staat in Bezug auf die
Wareneinfuhr nicht schlechter zu behandeln als irgendeinen dritten Staat, so kann
dieae Verpflichtung in zweierlei Art interpzetiert werden: Sie kann bedeuten,
a. dasa dem berechtigten Staat jede Begunstigung (z.B. Zollerm~saigung), die

der verpflichtete Staat einem dritten Staat einr~umt, sofort automatisch und
ohne spezielle Gegenleistung zuf~llt, oder

b. dass sie ihm nur fur dieselbe oder eine gleichwertige Gegenleistung wie sie
der dritte Staat erbracht hat, einger~umt wird. Im ersten Sinne interpretiert
ist die Meiatbegunstigung unbedingt, im zweiten bedingt. Die unbedingte
Meiatbegunstigung nennt man auch die europaïsche Interpretation, weil sie
von den europaïschen Staaten achon in der ersten H~lfte dea 19. Jahrhunderts
de facto und seit 1860 ausdrucklich und ausnahmeloa so aufgefasst wird.

Die bedingte Interpretation hat sich die Regierung der Vereinigten Staaten zu
eigen gemacht und hat an ihr mit unbedeutenden Auanahmen bis 1922 feat-
gehalten".

G. Haberler: „Der Internationale Handel", Berlin, 1933, blz. 268.
li) Ook Barret Whale in zijn „International Trade", London, 1934, blz. 203,

geeft een duidelijke omachrijving van het begrip meeat-begunstigingsclausule.
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de wereldhuishouding. Voor de aanleg van de telefoon
bijv. zijn in totaal 37 soorten grondstoffen nodig, die over
de gehele wereld verspreid liggen '") . Bij deze drang naar
wereldmarkten paste de Mercantilistische handelspolitiek
niet meer.

2. De ontwikkeling van de techniek heeft in zich de tendenz
naar het grootbedrijf. Wanneer de techniek in een bepaalde
bedrijfstak tot ontwikkeling komt, dan heeft dat meestal
een kostenverlaging per eenheid product tot gevolg.

Deze verlaging gaat niet altijd door, doch komt op een
bepaald ogenblik tot stilstand: „Elke verdere perfectione-
ring van het produktie-apparaat vereist voorbij een zekere
grens, bijzondere uitvindingen daargelaten (maar het
schijnt alsof het tempo der uitvindingen in bepaalde
richtingen neiging tot achterblijven vertoont in over-
eenstemming met de gedachte uitgedrukt door Julius Wolf,
in „das Gesetz des technisch i)konomischen Entwicklungs-
grenzen" ), onevenredig veel kapitaal en kan steeds minder
bijdragen aan de verlaging der directe kosten, die men
ermede beoogt 13 ). Toen men de vrijhandel invoerde,
bevonden zich vrijwel alle takken van het economische
leven in alle landen in het eerste stadium : de opkomende
grootindustrie bracht een kostprijsverlaging met zich,
terwijl bovendien de te vervaardigen hoeveelheden
producten enorm stegen. Dat vereiste grote afzetmarkten,
ook in het buitenland, teneinde deviezen te verkrijgen
voor de aankoop van de buitenlandse grond- en hulp-
stoffen. Dit werkte uit de aard der zaak mee in de richting
van een opheffen van de Mercantilistische handels-
belemmeringen. De in- en uitvoer in de verschillende
landen nam dan ook sedert dién sterk toe ~~).

3. Een land, dat zich gaat industrialiseren, heeft er belang
bij zijn te importeren voedingsmiddelen en grondstoffen
zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Want goedkope

12) Eugene Staley in zijn „World Economy in Transition", New-York, 1939,
blz. 35.

13) Aldus Prof. Mr. P. Lieftinck in zijn proefachrift „Moderne Struktuur-
veranderingen der induatrie in de Vereenigde Staten van Amerikà ', Groningen,
1931, blz. 379.

34) Zie voor nadere atatiatische gegevena: G. M. Boissevain „Memorie
betreffende het Muntvraagstuk", 1895, bijlage I; Adolf Weber: „Handels- und
Verkehrspolitik", blz. 306; F. Eulenburg: „Auasenhandel und Aussenhandels-
politik", Tubingen, 1929, blz. 17 en 19 en het werk van Dr. Werner Schlote:
„Entwicklung und Strukturwandlungen dea englischen Aussenhandels von 1700
bis zur Gegenwart", fena, 1938. Dit laatate boekwerk bevat een achat van
gegevena, die zéér geapecificéerd zijn.
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levensmiddelen en grondstoffen verlagen de productie-
kosten van de exportindustrie en vergroten zo zijn
concurrentie-vermogen 1') .

Daar Engeland het éérste land was dat zich industriali-
seerde, was het ook het eerste dat op vrijhandel aandrong.
Het Mercantilisme maakte de import duur, de vrijhandei
moest hem goedkoop maken. Daar komt nog bij, dat hoe
grotere invoer van levensmiddelen en grondstoffen plaats
heeft, hoe koopkrachtiger markten ontstaan in de gebieden
waaruit deze goederen komen, iets, wat de export-industrie
van de Europese landen nodig had.

Tot nu toe hebben wij uitsluitend, wat wij zouden
kunnen noemen „positieve" argumenten vóór invoering
van de vrijhandel besproken. Doch er moeten aan het
invoeren van de vrijhandel ook niet te grotenadelen ver-
bonden zijn. Het blijkt nu dat in 1860 de nadelen aan de
vrijhandel verbonden niet zo groot waren, dat zij de
voordelen neutraliseerden of zelfs overtroffen.

4. Vanuit Mercantilistisch standpunt geredeneerd heeft de
vrijhandel het grote nadeel dat de stimulans voor het
binnenstromen van edele metalen ophoudt (zie de
Inleiding). Doch dit nadeel bestond ~-- 1860 niet meer,
omdat het geldwezen door de invoering van papiergeld de
nodige elasticiteit gekregen had en niet meer alleen van
import van goud en zilver afhankelijk was. Dit had tot
gevolg dat de investeringsmogelijkheid, veroorzaakt door
de lage rente, niet meer direkt van de hoeveelheid edele
metalen afhing : het bankwezen had veel meer crediet-
elasticiteit verkregen.

5. Men zegt wel, dat de economische crises. in de vorige eeuw,
zeker die van de eerste 75 jaren, wat betreft hun hevigheid,
langdurigheid en uitgestrektheid ver achter stonden bij de
hevige crisis van 1929 1U). Het Engelse economische leven,
evenals dat van de andere landen, was in voortdurende
expansie ; een crisis en depressie konden die ontwikkeling
wel enige tijd vertragen of stilzetten, doch dat duurde niet
lang en zij hadden nooit zo'n graad van werkloosheid en
productievermindering tengevolge als wij sedert 1929
beleefd hebben. Sedert 1929 heeft men de vrijhandel
overal opgeheven, daar zij deze crisis en depressie slechts

15) N. G. Geelkerken: „Preferentieele Rechten in de Koloniale Handels-
politiek", proefachrift Vrije Univeraiteit, 1932, blz. 19.

ls) Vergelijk W. RBpke: „Krise und Konjunktur", l.eipzig, 1932, blz. 38.
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versterkt en mede veroorzaakt had. Doch in de vorige
eeuw zou dit bezwaar niet bestaan hebben. Wij geloven
niet, dat te bewijzen valt dat de crises in de vorige eeuw
minder hevig zijn dan de huidige. Wat weten wij van die
crises en depressies eigenlijk af? Wel bestaat o.i. de
mogelijkheid, dat men de nadelen van zo'n crisis en
depressie wegens minder ontwikkeld sociaal gevoel en
gebrek aan statistische gegevens niet zo sterk zag als wij in
onze tijd.

Bovendien heersten in die tijd minder juiste denkbeelden
omtrent de „natuurnoodzakelijkheid" van economische
verschijnselen als crisis en depressie. In ieder geval heeft
men de crises en depressies indertijd óf niet voldoende in
verband gebracht met de vrijhandel óf niet van voldoende
belang geacht om de vrijhandel tegen te gaan.

6. De productiefactoren waren nog vrij beweeglijk, althans
veel beweeglijker dan in onze tijd. Zij waren nog niet zo
gespecialiseerd.

Prof. van Berkum merkt dan ook op „Zonder de
economische werkelijkheid van haar tijd geweld aan te
doen, kon de klassieke school uitgaan van een economische
orde, welke was opgebouwd uit een groot getal betrekkelijk
kleine bedrijfseenheden, toegerust met weinig vast kapitaal
en daardoor gekenmerkt door een geringe omwegproductie
en specialisatie" 17 ) .

Wanneer de internationale handel tot gevolg had, dat
bepaalde takken van het economisch leven werden verlamd
of zelfs geheel uitgeschakeld, dan konden de productie-
factoren vrij spoedig weer te werk gesteld worden in
andere bedrijfstakken. Toen in het begin van de vorige
eeuw de landbouw in Engeland belangrijk achteruit ging
door de opheffing van de graanrechten, konden de
arbeiders vlot werk vinden in de opkomende industrie.

Wanneer in een land bepaalde productietakken in voort-
durende expansie verkeerden, dan konden zij als regel de
productiefactoren uit minder goed gaande takken gemak-
kelijk absorberen.

Vergelijk hiermee de toestand in vele landen bij de
depressie sedert 1929: bijna alle takken van het
economisch leven verkeerden in een depressie, terwijl de
productiefactoren sterk gespecialiseerd waren.

i7) Prof. Dr. P. P. van Berkum: „De Betalingabalana", Proefachrift Tilburg,
1938, blz. 65.
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7. Men rekende op een langdurige vrede. Belangrijke
oorlogen waren in jaren niet voorgekomen, de techniek
zou de mensheid verbeteren, zodat het niet nodig scheen
eventueel oorlogsgevaar in de handelspolitieke beslissingen
te verwerken. Vrijhandel is slechts mogelijk, merkt ;joosten
terecht op, tussen staten, die van elkaars vredelievende
bedoelingen overtuigd zijn'").

De toestand in het midden van de vorige eeuw was dus zo, dat
men de voordelen van de vrijhandel zwaarder kon laten wegen
dan de nadelen.

In deze wereld van zich steeds verder ontwikkeld internatio-
nalisme paste de gouden standaard, welke primair tot doel had
de wisselkoersen tussen de verschillende landen te stabiliseren.
Vaste wisselkoersen vergemakkelijken de internationale handel.
De gouden standaard gaf de handel de zekerheid, die hij nodig
had. Wisselkoersen, die sterk en onregelmatig schommelen, doen
alle berekeningen van den importeur of exporteur, en ook,
alhoewel in mindere mate, van den binnenlandsen producent en
handelaar, op losse schoenen staan.

De gouden standaard, in zijn z.g. automatische vorm, zoals
hij tot aan de wereldoorlog 1914-1918 heeft bestaan, had tot
gevolg, dat de binnenlandse geldeenheid in waarde schommelde
en het land aan deflationistische en inflationistische tendenzen
onderworpen werd, terwijl het tevens „betrekkelijk eenvoudig
te hanteren viel" '~).

Doch gezien de voordelen van een zo groot mogelijke inter-
nationale handel, nam men de onaangenaamheden van deflaties
en inflaties op de koop toe. De regels van het spel werden trouw
nageleefd. Voor Engeland was dit des te gemakkelijker, daar
Londen, als monetair wereldcentrum, een sterke mate van
contróle kon uitoefenen op een groot deel van „the world's
monetary system" -'o).

Wanneer door een ongunstig geworden betalingsbalans goud
uitstroomde, dan werd de discontoschroef gehanteerd, waardoor
de hoeveelheid geld verminderde en het prijsniveau daalde, zodat
de export toe- en de import afnam, en zo de betalingsbalans weer
in evenwicht kwam.

Deze aanpassing zou later eveneens minder gemakkelijk
~8) Hugo H. Jooaten, blz. XIV.
ls) Ptof. Dr. H. M. H. A. van der Valk: „Egalisatiefondaen en Monetaire

Politiek in Engeland, Nederland en de Vereenigde Staten", Haarlem, 1942, blz. I.
2~) Aldus J. Henry Richardaon, blz. 17.

22



gebeuren. Men zij hiervoor verwezen naar het proefschrift van
Prof. Dr. P. P. van Berkum.

De overwinning van de vrijhandel sedert 1860 ging zelfs zó
ver, dat Engeland in zijn koloniën de opendeur politiek volgde,
zodat de gehele wereld vrij met Engelands koloniën handel kon
drijven, hetgeen echter niet in overeenstemming was met de
wensen van die koloniale gebieden t1) . Doch Engeland vooral
vaarde er wel bij, dat overal de vrijhandel werd ingevoerd.

Deze periode van volstrekte vrijhandel duurde echter niet lang!
Allereerst hieven de V.S. na de burgeroorlog een hoog tarief

teneinde de industrie tegenover die van het buitenland, speciaal
Engeland, te verdedigen. Het Noordelijke industriële gebied had
in deze oorlog immers gezegevierd over het agrarische Zuidelijke
deel van de V.S.

De volgende schok bracht de Frans-Duitse oorlog in 1870.
Men werd zich bewust, dat een oorlog niet alleen een kwestie
van wapenen was, doch tevens met economische middelen
gevoerd kon worden. Hoe meer een land van het buitenland op
economisch gebied afhankelijk is, hoe meer de tegenstander de
gelegenheid krijgt met economische wapenen aan te vallen.
Daarom vond men hierin redenen om bepaalde beschermende
maatregelen te nemen '" ) .

Spoedig na deze Frans-Duitse oorlog kwam de volgende stoot
in de richting van bescherming : de grote agrarische crisis, die
geen Iand in Europa ongemoeid liet. De oorzaken van deze crisis
waren de volgende :

l. Er kwam een catastrofale prijsdaling op de graanmarkt
door een plotselinge stroom van goedkoop graan uit de
overzeese landen, voornamelijk uit de door de spoorweg
ontsloten gebieden van de Verenigde Staten van Noord-
Amerika z3). Dat had vooral voor de agrarisch georienteer-
de landen ernstige gevolgen.

2. Doordat de industriële revolutie ook was doorgedrongen
in de landbouw, vertoonde zich in Europa reeds een zekere
mate van overproductie door het gebruik van landbouw-
machines en kunstmest, wat dus de onder l. genoemde
oorzaak in zijn uitwerking versterkte.

21) Ala noot 20.
22) Vergelijk het interessante betoog van G. Schmoller in zijn „Grundriss der

Allgemeinen Volkswirtschaftalehre", deel II, blz. 176 en Charles Gide in zijn
„Principea d'economie politique", Paris, 1894, blz. 274.

23) Voor interessante atatistische gegevens zie N. G. Pieraon: „Grond-
beginaelen der Staathuiahoudkunde", 4e druk , 1896, blz. 2 I en P. Aahley: „Modern
Tariff History", London, 1920, blz. 199.
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De kunstmest veroorzaakte niet alleen een grotere
opbrengst van de reeds in cultuur zijnde gronden, doch
maakte tevens de ontginning van tot dan toe waardeloze
grond mogelijk.

3. De monetaire deflatie, die in die tijd heerste, verscherpte
niet alleen de agrarische crisis, doch veroorzaakte ook
gevoelige prijsdalingen op de markten van de industriële
producten. Goudschaarste door minder goudproductie en
grotere goudbehoeften in verband met het zich ontwikke-
lend economisch leven, worden als de oorzaak van deze
deflatie genoemd "`~ ). Pierson slaat deze prijsdaling als
oorzaak van de herleving van het protectionisme hoog
aan 25 )

Sedert het uitbrekeri van deze crisis werden snel in vele
landen tarieven geheven op de invoer. Zoals bekend is, hebben
Nederland en Engeland géén protectionistische maatregelen
genomen. Nederland legde zich méér toe op de veeteelt en minder
op de landbouw -g ) .

Als derde oorzaak van de opkomst van het protectionisme kan
de reactie van verschillende landen, o.a. Duitsland, tegen de
Engelse voorsprong op industrieel gebied en Engelands concur-
rentiekracht genoemd worden "' ) .

Pierson noemt nog een tweetal andere oorzaken van het her-
levend protectionisme, n.l.: een groeiend verzet tegen de laissez-
faire doctrine en meer belangstelling voor het lot van de arbeiders
waarvan men meende, dat zij door het vrijhandelsstelsel als
consument wel voordelen genoten in verband met de lagere
prijzen, maar als producent veel meer nadelen daartegenover
kregen, zodat beschermende rechten, ondanks de prijsverhoging
die er het gevolg van is, de welvaart van de arbeiders kunnen
vergroten '-8 ) .

Het is dan ook o.i. niet te verwonderen, dat men middelen
bedacht om aan deze afmattende depressie, die tot in de
negentiger jaren duurde, te ontkomen o.a. door bescherming.

24) G. M. Verrijn Stuart: „Geld en Crediet", 's-Gravenhage, 1932, blz. 43.
25) N. G. Pieraon: „Leerboek der Staathuiehoudkunde", 2de deel, Haarlem,

1902, blz. 190.
2G) Voor gegevena betreffende de inatelling van tarieven zie N. G. Pieraon:

„Grondbeginselen", blz. 22 en Ashley: „Modern Tariff History" blz. 97.
27) Zie Franz Oppenheim: „Theorie der reinen und politiachen ~konomie".

4e druk, Jena, 1919, blz. I 19 en Werner Sombart in zijn „Die deutache Volka-
wirtachaft im Neunzehnten Jahrhundert", Berlin, 1919, blz. 377.

28) N. G. Pierson: „Leerboek der Staathuiahoudkunde", 2de deel, Haarlem.
I 902, blz. I 9 I- I 93.
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Men mag nooit vergeten, dat één van de belangrijkste ver-
onderstellingen van de vrijhandel is, dat de productiefactoren,
wanneer zij geen productieve arbeid meer kunnen verrichten -
m.a.w. wanneer de arbeiders en de machines werkloos worden -
zich kunnen bewegen naar andere bedrijfstakken. Doch hoe kan
dat in een economisch leven waarin in alle takken depressie en
slapte heerst? Een bedrijfstak, die zijn arbeiders en machines
geen werk meer kan bieden, is óók niet in staat de productie-
factoren van andere takken te absorberen. Alléén wanneer een
bedrijf zijn techniek achteruitzet - zoals het in ons land enige
jaren geleden veelvoorkomende verschijnsel van het graven van
sloten met de schop en kruiwagen in plaats van met moderne
graafmachines - kunnen méér arbeiders dan vroeger aan het
werk gezet worden. Doch bij een dergelijke kostprijsverhogende
productiewijze begint men met vrijhandel niets meer: de vrije
invoer zal dan het laatste restje bestaansmogelijkheid in deze
bedrijfstak wegnemen. Daarom zal elke kostprijsverhogende
productiewijze, die wordt ingevoerd terwille van een verminde-
ring van de werkloosheid onder de arbeiders, als regel met
interventie in de internationale handel gepaard gaan.

Aan het eind van de vorige eeuw komt reeds langzamerhand
het zéér belangrijke verschijnsel van de toenemende vaste kosten
te voorschijn, waardoor de beweeglijkheid van het kapitaal
afneemt.

Ter verdere uitwerking is het allereerst noodzakelijk een
onderscheid te maken tussen de z.g. vastvariabele kosten en de
eigenlijke vaste kosten. Onder het eerste verstaan we de kosten,
die op een vaste manier variabel zijn met de productie-omvang:
wanneer bijvoorbeeld de productie-omvang van klompen met
50`~~ vermindert, zullen in het algemeen ook de kosten voor
het hout met ongeveer SOaIo verminderen. Onder het tweede
verstaan wij de kosten, die niet of minder dan proportioneel
variabel zijn met de productie-omvang: machines, gebouwen,
hypotheken, een deel van het personeel. enz. Wanneer wij in het
vervolg over vaste kosten spreken bedoelen wij altijd deze tweede
soort : de eigenlijke vaste kosten.

Prof. Lieftinck, die, zoals Dr. C. Beekenkamp opmerkt,
„poogde een wetenschappelijke werkhypothese op te stellen om
het streven naar ordening ook op economische gronden aan-
nemelijk te maken" "~), werkte deze gedachte van de toenemende
vaste kosten uitvoerig uit in zijn inaugurale rede: „De wetten

29) Dr. C. Beekenkamp: „Ordening", Rotterdam, z.j., ( 1935?), blz. 98.
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der internationale arbeidsverdeeling zijn echter strenge meesters.
Zij eischen dat de productiemiddelen en de arbeidskracht, waar-
over een volk beschikt, vanuit wereldmarktstandpunt bezien, de
meest rationeele bestemming krijgen, hetgeen verplaatsingen van
arbeid en kapitaal zoowel in het binnenland als naar het buiten-
land met zich mede kan brengen, en daarnevens, dat telkens
wanneer een verandering in het stelsel van wereldmarktprijzen
daartoe aanleiding geeft, deze productieve krachten uit hun oude
bestemming worden losgemaakt en een nieuwe, passende
bestemming ontvangen. Gaat de inschakeling in de wereldmarkt
en gaan de veranderingen geleidelijk, dan is dit proces uiteraard
minder pijnlijk, dan wanneer het plotseling moet geschieden.
Maar de bezwaren worden het grootst - en zij werden in
werkelijkheid des te moeilijker aanvaardbaar - naarmate in
steeds meer productietakken èn door de intensiveering van het
bodemgebruik èn door de toenemende mechanisatie het vast
kapitaal onder de productiemiddelen een meer op den voorgrond
tredende plaats gaat innemen. . .

De uitbreiding van het vast kapitaal brengt echter nog een
andere, ernstige verwikkeling met zich. In industrieën met veel
vast kapitaal wordt de onderste grens, waartoe onder den druk
der algemeene concurrentie de prijzen kunnen dalen, niet meer
door de totale productie-kosten, maar slechts door de directe
kosten van de grensbedrijven bepaald. Zoolang n.l. de prijzen
iets meer dan de kosten voor loonen, grondstoffen en de
technische instandhouding van het bedrijf kunnen goedmaken,
wordt, ook al moet het ondernemingskapitaal worden afgeschre-
ven, de productie, hoewel verliesgevend, voortgezet, daar stil-
leggen van het bedrijf nog meer verlies zou beteekenen.
Permanent verliesgevende bedrijven en een relatieve over-
productie kunnen hiervan in een land het gevolg zijn."

Wanneer in één land de toestand zo is, dan zorgt de vrijhandel
wel, dat in andere landen de concurrerende bedrijfstakken
spoedig hetzelfde te zien geven.

Prof. Lieftinck vervolgt: „Bij de reeds genoemde verwikke-
lingen komt echter nog een derde. De privaat-economische
nadeelen, waaraan de vaste kapitaals-investaties in de wereld-
markthuishouding zijn blootgesteld, hebben bij de producenten,
met name in den mijnbouw en de zware industrie, zoodra deze
nadeelen zich ernstig deden gevoelen, d.i. reeds aan het eind
van de 70er jaren, het streven doen ontstaan om het voortbestaan
van ongebreidelde concurrentie door samenwerking tegen te
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gaan. De belangrijkste middelen, die zij hiertoe hebben aan-
gewend, zijn de nationale en, vooral, de internationale kartels
en concerns... De verwikkelingen nu, die door kartelleering
ontstaan, zijn in hoofdzaak van tweeërlei aard. In de eerste
plaats kan zij de internationale concurrentie verscherpen, n.l.
wanneer nationale kartels de prijzen in het binnenland hoog
houden en op de buitenlandsche markten beneden den kostprijs
dumpen."

Dit kan de bedrijfstak van het land, waarin gedumpt wordt,
ernstig schaden en zelfs vernietigen.

„Kartels - en dit alles geldt ook van concerns - leiden niet
altijd tot verscherping van de internationale concurrentie, zij
kunnen ook leiden tot uitschakeling van internationale concur-
rentie. .. Zij kunnen het ontstaan van bedrijven tegengaan, daar,
waar zij overigens economisch volkomen gerechtvaardigd waren
en bedrijven opheffen, zonder dat eenige directe noodzaak,
anders dan het particuliere kartel- of concernbelang, daartoe
aanleiding gaf"... Conclusie: „Het zijn deze rnoderne aan-
passing-, concurrentie- en monopolieproblemen, uitvloeisels van
de interne structuurveranderingen, welke zich met de toepassing
van kapitaalintensieve productiemethoden in landbouw, mijn-
bouw en industrie geleidelijk hebben voltrokken, welke - naar
men thans meer en meer begint in te zien - den dieperen
economischen ondergrond vormen van het verzet tegen de
wereldmarkthuishouding, dat zich in de 80er jaren baan brak en
dat na elke volgende depressie, waarin deze problemen zich
uiteraard scherper deden gevoelen, verstrekt te voorschijn
kwam" "o) .

Nederland en Engeland bleven voorlopig de vrijhandel goed
gezind, ondanks de hierboven genoemde bezwaren tegen dit
stelsel. Toch begon Engeland reeds spoedig aan zijn politiek van
koloniale preferenties toen de niet-koloniale markten al meer en
meer ontoegankelijk voor dit land werden De grote concurrenten
~~oor Engeland, die omstreeks 1860 nog niet bestonden, kwamen
snel op. De Engelse afzet in de V.S. en Duitsland nam af. Boven-
dien stuitte Engeland haast overal op hoge tariefmuren sinds
ongeveer 1880-1890.

Vandaar dat het Engelse moederland zijn ogen op zijn
koloniën en dominions ging richten. Ook de koloniën en
dominions zagen hun export naar de Europese landen moeilijker

30) Prof. Mr. P. Lieftinck: „De Toekomst der Wereldmarkthuiahouding", 1934,
blz. 10-18.
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worden, zodat zowel Engeland als de dominions en koloniën
elkaar op dit terrein na enige strijd (de actie van Joseph
Chamberlain in 1903 !) vonden in de wereldoorlog van 1914-' 18.

Reeds jaren daarvoor waren vele Engelse koloniën tot protec-
tionistische maatregelen over gegaan teneinde hun opkomende
industrie te beschermen en een gevaarlijke eenzijdige economische
structuur te vermijden. Vóór de oorlog 1914-1918 waren de
preferenties tussen Engeland en zijn koloniën nog eenzijdig:
Engeland had geen invoerrechten van betekenis en kon dus ook
geen preferenties verlenen, de koloniën konden die wel geven
aan Engeland in verband met hun protectionistische maat-
regelen. Sedert de eerste wereldoorlog zal dat veranderen en
verleent ook Engeland preferenties.

Toen de wereldoorlog uitbrak, behoorden Engeland en
Nederland nog tot de belangrijkste bolwerken van de vrijhandel.
Prof. Lieftinck merkt op, dat de Nederlandse handelspolitiek
sedert het midden van de vorige eeuw tot aan de oorlog van
1914 nauwelijks „eenige ingrijpende wijziging" heeft ondergaan.
De basis, waarop tot het begin van de 20er jaren de Nederland-
sche vrijhandelspolitiek berustte, werd gevormd door de Tarief-
wet van 1862 (gewijzigd in 1877), tezamen met een groot aantal
meestbegunstigingsverdra gen.

Van de door het tarief belaste goederen werd een recht van
slechts 5 pct. ad valorem geheven.

Maatregelen tot invoerbeperking ontbraken 31) .
De Nederlandse en Engelse handelspolitiek van 1914 tot de

crisis van 1929 wordt gekenmerkt door enkele inbreuken op de
vrijhandel die echter nog niet zodanig waren dat daarmee de
vrijhandel geheel verdwenen was.

Als voorbeelden kunnen dienen :

A. In Engeland.

1. 1915 Mc. Kenna Duties van 33 1 ~3o ad valorem
op ingevoerde luxe goederen teneinde de wisselkoers
van het pond op peil te houden en de overheid geld
in de schatkist te brengen. Doch na de oorlog bleven
ze gehandhaafd!

2. Na de oorlog kwam er een tweede inbreuk in de vorm
van de imperiale preferenties, die Engeland verleende

31) Prof. Mr. P. Lieftinck: „Overzicht van de ontwikkeling der Handela-
politiek van het Koninkrijk der Nederlanden van 1923 tot en met 1938", Haarlem,
I939, blz. 10.

28



op de goederen uit de Britse koloniën en dominions,
waarop het een tarief had gesteld.

Deze preferentie bedroeg 1 ~6 van het tarief. De
oorlog had aangetoond hoe groot de eenheid tussen
het moederland en zijn koloniën was. „It was
unthinkable that an Empire which had shown such
capacity for united action in an emergency should ever
again allow itself to resume the character of a scattered
group of nations and colonies representing little more
than a historical example of fits of absentmindedness
on the part of the mother country. Thus for the first
time since the decline of Mercantilism the British
Government began to pay attention to the possibility
of realising the economic and political unity of the
Empire" zegt Francis 3`-').

Het lijkt mij, dat deze tendenz door de oorlog van
1939-'45 eerder versterkt dan verzwakt zal zijn!

3. De derde inbreuk bracht de invoering van de
„Dyestuffs ( Import regulation) Act", waarbij een
invoerverbod werd geheven op buitenlandse kleur-
stoffen. Slechts door middel van een licentie kon het
buitenland nog invoeren. Het gevolg was, dat de
bestaande kleurstoffabrieken zich enorm uitbreidden
en vele nieuwe vestigingen plaats hadden.

De belangrijkste inbreuk echter in dit tijdvak was
de „Safeguarding of Industries Act" in 1921, die
openlijk protectionistisch was. Er werd een tarief van
33 1 ~3 procent ad valorem ingesteld, voorlopig voor
5 jaar, tot bescherming van de z.g. „key"- of sleutel-
industrieën. Onder sleutelindustrieën werden die
industrieën verstaan, welke essentieel waren voor de
nationale verdediging en de industrieële zekerheid.
M.a.w. hier werd hetzelfde argument gebruikt, als
Duitsland en Frankrijk na de oorlog van 1870 naar
voren brachten.

Tot de sleutelindustrieën behoorden o.a. weten-
schappelijke instrumenten en glaswerken, optisch glas,
bepaalde chemische artikelen en magneten. Verder
werd bepaald, dat elke Engelse industrie het tarief kon
aanvragen, doch daarvoor werden zulke zware eisen
gesteld, dat er niet veel gebruik van gemaakt kon

)sz E. V. Francin: „Britain's Economic Strategy", London, 1939, bk. 104.
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worden 33 ). Tevens konden deze tarieven worden
ingesteld voor industrieën, die bedolven werden onder
de gewone- of de valuta-dumping van het buitenland.

„Empire" producten genoten ook hier weer een
preferentie. De practische betekenis van al deze
tarieven was niet zo groot. Slechts één van de 200
Britse arbeiders werkte in een „safe-guarding"
industrie, terwijl het totaal aantal belaste goederen
2 à 3 procent van de totale invoer uitmaakten. In 1930
was slechts 17 procent van de gezamenlijke invoer-
waarde belast, inclusief de zuiver fiscale tarieven.

De instelling van al deze tarieven is dan ook voor-
namelijk van belang, doordat zij een verandering van
beginselen betekenden. Daarbij komt, dat de toepassing
van deze tarieven wisselde met de aan het bewind
zijnde regering.

De crisis van 1929 zou de vrijhandel wegvagen !
B. Nederland.

Het aantal inbreuken op de vrijhandel was ook in
Nederland gering en niet direct van veel practische waarde.
Maar, evenals in Engeland, waren zíj van des te meer
principiële betekenis.
1. In 1923 kwam de beroemde (of beruchte!) Wet tot

tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk
tot stand. Het doel was de overgrote invoer uit
inflatie-landen te weren Dus zuiver gericht tegen
valuta-dumping.

In 1924 werd het reeds ingetrokken. „Hoewel van
zuiver incidenteelen aard, verdient deze maatregel
speciale vermelding, omdat hij, hetzij dan op zeer
verkleinde schaal, als voorlooper kan worden be-
schouwd van de latere contingenteering" 34)

2. „Van meer belang was de Tariefwet van 1924, die in
de eerste plaats als een technische verbetering van het
tarief van invoerrechten in het belang van handel en
nijverheid bedoeld was, doch tevens, door verhooging
van het waarderecht van 5 pct op 8 pct, benut werd
tot verkrijging van meer baten ten behoeve van de

33) Voor de voorwaarden, zie Richardaon, blz. 89.
~) Aldus ProF. Lieftinck in zijn „Overzicht........" blz. 11, waaraan wij

meerdere gegevens over het tijdvak 1918-1931 zullen ontlenen.
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schatkist. Door handhaving van het beginsel, dat aan
het bestaande tarief ten grondslag lag, n.l. dat voor
belasting met een invoerrecht slechts die goederen
in aanmerking komen, die zonder nadere bewerking
en zelfstandig voor het gebruik van den consument
geschikt zijn (de z.g. „toonbankartikelen"), en door
de matige verhooging van het recht, behield het tarief
bij deze wijziging zijn in hoofdzaak fiscaal karakter."

De onvoorwaardelijke meestbegunstigingsclausule
werd in de vele gesloten handelsverdragen gehand-
haafd.

Wij bleven dus trouw aan de vrijhandel, hoewel
steeds méér stemmen opgingen, om een „actieve"
handelspolitiek te voeren.

„Eerst aan het eind van 1931 echter, toen de
werelddepressie zich ook in Nederland ten volle
gevoelen deed en de economische en monetaire ont-
wrichting in de ons omringende landen het binnen-
landsche bedrijfsleven in een kritieken toestand bracht,
besloot de Regeering in te grijpen in het internationale
handelsverkeer, welk ingrijpen later gevolgd zou
worden door maatregelen betreffende het inter-
nationale betalingsverkeer en door een principieele
zwenking in de handelsverdragspolitiek. Vóórdien
moest echter nog bijna twee jaar verloopen".

Nederland heeft langer de vrijhandel gehandhaafd, dan
Engeland.

Daar onze handelspolitiek sterk beïnvloed werd door die van
Engeland, moeten wij terugkeren tot dat land.

Het is ongetwijfeld een opvallend feit, dat Engeland reeds
eerder en sterker inbreuken maakte op de vrijhandel, dan
Nederland. De oorzaak daarvan moeten wij zoeken in de
chronische depressie, die sedert de wereldoorlog van 1914-1918
in vele delen van het Engelse economische leven heerste.

Joosten geeft enkele bijzonderheden, die zeer belangrijk
genoemd kunnen worden 3~).

De Engelse industrie was aan het eind van de vorige eeuw
reeds in moeilijkheden geraakt, doordat West-Europa en de V.S.
zich industrialiseerden en o.a. daarom zich met hoge tolmuren
omgaven.

35~ Hugo H. Joosten, blz. 35 en volgende.
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Het gelukte Engeland toen nog om deze crisis te boven te
komen, voornamelijk doordat het door zijn grote kapitaalexport
nieuwe gebieden als afzetmarkt wist aan te boren.

Sedert 1922 ging het Britse aandeel in de wereldhandel
belangrijk achteruit, terwijl het aantal werklozen onrustbarend
toenam.

Het volgende staatje, dat Joosten overnam uit de Westminster
Bank Review van Januari 1932, geeft deze dalende betekenis
van Engeland voor de wereldhandel duidelijk aan:
HET PROCENTUELE AANDEEL VAN ENKELE LANDEN AAN DE

WERELDHANDEL.

Jaar Engeland V.S. Frankrijk Duitsland I Japan

1875 20.8 8.3 11.6 11.7 0.3
1885 18.0 9.2 9.9 9.9 0.4
1895 17.4 9.4 8.5 1 1.1 0.8
1905 15.5 10.3 7.2 12.2 1.6
1913 15.2 1 l.l 7.8 13.1 1.8
1924 15.5 14.6 7.7 6.7 3.1
192 5 14.9 14.3 6.9 8.0 3.1
1926 14.3 15.1 6.4 7.8 3.3
1927 13.5 13.7 6.5 8.9 2.9
1928 13.0 13.5 6.2 9.3 2.8
1929 13.1 13.9 6.2 9.4 2.9
1930 13.4 12.6 6.7 9.6 2.6

Als oorzaken van de Engelse depressie sedert de wereldoorlog
kunnen genoemd worden :

1. De Engelse voorsprong, wat betreft zijn industriële positie,
was langzamerhand verdwenen. Andere landen, zowel in
Europa als in andere werelddelen, waren eveneens belang-
rijke industrieën gaan bouwen. Daar deze veel later zijn
begonnen, hadden zij dikwijls een veel efficienter productie-
apparaat dan Engeland. Zij hadden geen verouderde
mijnen en fabrieken. De Engelse industrie bezit relatief
méér stoom als drijfkracht, dan het buitenland, dat de
meer moderne middelen als olie en electriciteit gebruikt.

2. De wereldoorlog l 914-1918. Deze had een drietal belang-
rijke gevolgen voor het economische leven van Engeland,
n.l. .
a. verminderde koopkracht in de landen, waarheen

Engeland zijn producten exporteerde;
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b. het ontstaan en de uitbreiding van de industrie in de
overzeese en de nieuw-gestichte staten, welke laatste
het als een nationale eer beschouwden een eigen
industrie te bezitten ;

c. het verdringen van de Engelse import door de invoer
uit andere landen op de afzetmarkten van het Britse
rijk.

De eerste oorzaak schijnt de belangrijkste te zijn:
vooral de koopkracht in Midden- en Oost-Europa, Indië en
China daalde sterk. Bovendien was sedert de oorlog de
valuta van vele landen gedeprecieerd, wat eveneens de
Britse export belemmerde en die van andere landen
bevorderde.

De oorlog had vooral de industrie in Canada, Australië,
Brits-Indië, Argentinië en Chili vooruit geholpen.

Het gevolg was, dat de expansie-mogelijkheid van de
Engelse industrie belangrijk verminderd was.

3. Als derde oorzaak is te noemen het verschijnsel van de
productiekostenverhoging in de Engelse exportindustrie,
veroorzaakt door de: `
a. relatief hoge levensstandaard van de arbeiders, gepaard

gaande met starre lonen, voornamelijk veroorzaakt
door de invloed van de vakverenigingen en de sociale
wetgeving ;

b. hoge belastingen, veroorzaakt door de grote staats-
schuld sedert de oorlogsjaren;

c. onvoldoende credietpolitiek van de banken ;
d. te hoge kolenprijzen;
e. te hoge spoortarieven..

Door a. en b. werden de vaste kosten verhoogd, wat
vooral pijnlijk wordt in tijden van prijsdaling van het
eindproduct; c. kwam voornamelijk doordat het
kapitaal in het buitenland méér winstgevende belegging
zocht.

De Britse industrie kon zich, door zijn oriëntatie op
de export, heel moeilijk op de binnenlandse markt
aanpassen.

Bovendien maakte het „individualisme" van den
Engelsman elke gezamenlijke actie of ordening
onmogelijk of althans onvoldoende.

De enorme belastingdruk blijkt uit het feit, dat hij
per hoofd van de bevolking steeg van 1914 tot 1930
van ~ 3.1 1,4 op ~ 15.1,3 !
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4. De moeilijkheden in de kolenmijnen, welke hun weerslag
vonden in de gehele Engelse industrie. De kolenproductie
was voornamelijk door de olie- en waterkracht (electrici-
teit)-aanwending in moeilijkheden geraakt. De staking in
de kolenmijnen in 1926 bracht enorme schade toe aan de
industrie; vele bedrijven kwamen geheel stil te liggen,
wegens gebrek aan brandstof, wat hun positie belangrijk
verzwakte.

Opgemerkt kan worden, dat de z.g. nieuwe industrieën,
zoals de electriciteitsartikelen-, auto-, chemische- en kunst-
zijde-industrie een bloeiperiode beleefden. Doch dat kon de
slapte in de oudere branches niet compenseren.

Engelands productie-apparaat was door al deze oorzaken
verouderd, wat zich vooral deed gevoelen in de kolen-, staal-,
ijzer- en katoenindustrie.

Bovendien leed de Britse handelsvloot aan grote onder-
bezetting, door de stijging van de totale wereldtonnage en de
daling van het Engelse aandeel in de wereldhandel. Vele landen
hadden tijdens en na de oorlog een eigen vloot gebouwd:
Australië, Zuid-Afrika, Canada en Polen.

Het ergste was echter de katoenindustrie er aan toe. De
moeilijkheden dateerden feitelijk reeds vanaf 1890. In 1890 spon
Lancashire ongeveer 40qo van de totale Amerikaanse katoen-
oogst, in 1914 nog slechts 25Io. Het „uitbreken" van de vrede
voor de katoenfabrikanten, die veel in katoen speculeerden, had
tot gevolg, dat vele bedrijven kapitaalarm werden. Bijna de helft
van de spinnerijen moest na de oorlog reorganiseren. Na 1918
kwam vooral Japan als concurrent op, vooral voor de grovere
weefsels.

Dat was voor Engeland des te erger, daar zijn katoenexport
hoofdzakelijk geconcentreerd was op de Indische markten, die
dan,ook grotendeels verloren gingen. De werkloosheid was ver-
schrikkelijk, met het gevolg, dat in „the North country, South
Wales and Scotland, boys grew into men without ever having
realised the possibility of a full day's work".

Het is te begrijpen, dat de wereldcrisis van 1929 in het reeds
verzwakte industriële leven van Engeland met ongekende
hevigheid ingreep en de nood ten top deed stijgen. Daarbij mogen
wij niet vergeten, dat de landbouw reeds sedert het eind van de
oorlog, evenals in vele andere landen, een zware depressie mee-
maakte. De landbouwproducten daalden enorm in prijs, door de
overproductie, die na 1918 was ontstaan. Als gevolg van de
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wereldoorlog hadden vooral de overzeese landen hun productie
sterk uitgebreid met het in cultuur brengen van nieuw land en
de sterke rationalisatie door invoering van landbouw-machines.

Na de oorlog gingen bovendien Frankrijk, Roemenië en Polen
weer produceren, wat het aanbod nog deed toenemen. En hoe
me~r de prijzen daalden, hoe meer men machines ging gebruiken
om de kostprijs te verlagen, zodat de prijsdaling een catastrofale
omvang aannam, mede in verband met het verschijnsel dat de
vraag naar landbouwproducten in het algemeen inelastisch is,
d.w.z. wanneer het aanbod met een bepaald procent toeneemt,
dan daalt de prijs procentueel nog sterker 31i)

Toen de crisis in 1929 uitbrak, verminderden de exporten uit
Engeland zeer sterk, terwijl de winsten op de kapitaals-
beleggingen in het buitenland eveneens afnamen. De waarde-
daling van de export van 1930 tegenover 1929 was 1810, terwijl
de import met 12Io verminderde. De werkloosheid nam schrik-
barend toe.

Sedert 1929 was Engeland de „dumpingground" van het
buitenland geworden; iedere industrie, die met zijn productie en
voorraden geen raad wist, kon ze nog altijd in het vrije Engeland
importeren. Dat gebeurde dan ook tegen absurd lage prijzen,
waardoor de Engelse industrie dreigde bedolven te worden onder
deze abnormaal grote hoeveelheden, tegen veel te lage prijzen.

Ook Engeland had na de oorlog veel credieten aan het
Europese continent gegeven. In 1931 bleken zij bevroren te
zijn, het buitenland werd ook over Engelands positie ongerust en
trok zijn kapitaal uit Londen terug. Dit was de druppel, die de
emmer deed overlopen. De slechte positie van de handels- en
dienstenbalans had de betalingsbalans reeds uit zijn evenwicht
gebracht. Niet alleen de hierboven gereleveerde oorzaken van de
doorlopende depressie sedert de wereldoorlog hadden de uitvoer
verminderd, doch bovendien droegen de niéuwe contingen-
teringen van vele landen daartoe het hunne bij. Een drastische
deflatie-politiek was én onmogelijk én ongewenst. Zo verliet
Engeland in September 1931 de gouden standaard.

In datzelfde jaar nog kwam de z.g. „nationale" regering aan
het bewind. Deze regering besloot tot protectie over te gaan op
de volgende gronden :

l. ondersteunen van de betalingsbalans.
2. verbeteren van de Schatkistpositie door de opbrengsten uit

de import.
3s) Vergelijk André Philip: „La Crise et I'économie dirigée", Paris, ~935,

blz. 9.
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3. de dumping dreigde de industriële zekerheid te vernietigen.
4. tarieven zouden preferenties aan de koloniën mogelijk

maken.
5. tarieven zóuden een stok achter de deur zijn tegenover

landen die hun grenzen voor Engelse goederen wensten te
sluiten.

6. te grote afhankelijkheid van het buitenland is in oorlogs-
tijd ongewenst.

7. Engeland had een te eenzijdige structuur, waardoor het
te conjunctuurgevoelig was geworden.

8. Protectie maakt ordening mogelijk.
9. Volgens Francis had Engeland er genoeg van steeds de

rol van „goed voorbeeld van vrijhandel" te spelen,
. wanneer alle pogingen om het buitenland tot ander inzicht

te brengen, slechts beantwoord werden door nóg hogere
tarieven en méér contingenteringen 37 ).

De eerste stap in de richting van protectie was de „Abnormal
Importations (Customs Duties) Act" van November 1931,
waarbij een tarief van 100 kon geheven worden op goederen, die
in abnormaal grote hoeveelheden werden ingevoerd. Deze wet
zou voor 6 maanden gelden, daar hij als een voorlopige maatregel
werd beschouwd.

In Februari 1932 werd hij vervangen door de ;,Import Duties
Act", waarbij Engeland de vrijhandel verliet, de binnenlandse
industrie openlijk beschermde, een basis schiep voor de imperiale
preferenties, de beschikking kreeg over een onderhandelings-
object en de mogelijkheid bezat tot wederkerigheid tegenover
landen, die Engeland slecht behandelden in hun handelspolitiek.
Voor alle goederen werd een tarief van 1 Oqo geheven, behoudens
uitzonderingen. Die uitzonderingen betroffen voornamelijk
grondstoffen en voedingsmiddelen.

In de zomer van 1932 werd nog een belangrijke stap gedaan
in de richting van het nieuwe tarieven systeem n.l. door de vele
imperiale preferenties in de „Ottawa agreements".

Deze verdragen werden voor 5 jaar afgesloten op de Ottawa
conferenties in Augustus 1932. Zij waren mogelijk geworden
door de „Import Duties Act", waarbij Engeland een uitgebreid
protectionistisch tarief had ingesteld. De hoge invoerrechten
maakten het mogelijk om aan de koloniën een preferentie te
geven. Richardson karakteriseert de geest van de Ottawa
verdragen als volgt: „the structure of the New Protection was

37) E. V. Francis, blz. 167.
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completed at Ottawa on the principle of the home producer first,
Empire producers second, and foreign producers last".

De gesloten overeenkomsten zijn van bilaterale aard, gelijk
Engeland in die tijd zo veel sloot met buitenlandse mogendheden.
Er waren enkele factoren, die deze overeenkomsten met de
koloniën en dominions vlotter tot stand deden komen, dan met
de andere landen :

a. de geldstelsels waren minder onzeker ;
b. de handel was minder „competitive" binnen het Empire

dan tussen de belangrijke industrielanden onderling;
c. de koloniën en dominions voelden zich ook politiek nauwer

verwant met Engeland.
Toch verliepen de onderhandelingen dikwijls met veel strijd.

Zowel Engeland als de dominions verwierpen de vrijhandel
binnen het Empire. Vooral tijdens de oorlog van 1914-1918
hadden de koloniën belangrijke industrieën gevestigd, zodat hun
handel, naast een belangrijk complementair, tevens een
concurrentie element bezat.

De koloniën wilden hun industrie blijven beschermen, en
Engeland zijn voedingsmiddelen zo weinig mogelijk belasten.
Uiteindelijk wenste men binnen het Empire méér vrijheid van
handel, dan de buitenwereld te zien gaf.

Elk van de partijen gaf wat toe. Opgemerkt kan worden, dat
vooral na 1935 de koloniën minder protectionistisch ten opzichte
van Engeland werden.

De landbouw werd naast de „Import Duties Act" en de Ottawa
overeenkomsten ook nog door speciale handelspolitieke maat-
regelen geholpen. Zoals reeds werd opgemerkt, daalden de
prijzen van de agrarische producten zeer sterk.

Omstreeks 1931 werd van de totale hoeveelheid benodigde
voedsel in Engeland zelf 40 procent geproduceerd, 35 procent
in het buitenland en 25 procent in de koloniën en dominions.

Het belangrijkste doel van de bescherming was de Engelse
landbouw te bevrijden van de overstelpende import tegen te lage
prijzen uit het buitenland en tegelijk te zorgen, dat de landbouw
ook in de toekomst een bloei-periode tegemoet kon zien. Tevens
werden de koloniën en dominions preferenties verleend op basis
van de Ottawa verdragen. Bovendien zijn deze maatregelen te
beschouwen als een reactie tegen een zekere over-industrialisatie
en een te grote afhankelijkheid van het buitenland. De import
moet betaald worden met de export. Wanneer de export terug-
loopt, wordt het dus noodzakelijk meer grondstoffen en voedings-
middelen zelf te gaan produceren.
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De methoden, die Engeland gebruikte bij de agrarische
bescherming, zijn zeer verschillend, in verband met de speciale
eisen, die elk onderdeel van de landbouw, mede gezien de
koloniale preferenties, stelde. In sommige takken waren de grote
importen het moeilijkste probleem, in andere meer het terug-
lopen van de binnenlandse vraag.

De methoden, die gebruikt werden, waren : tarieven, kwanti-
tatieve beperkingen of contingenteringen, subsidies, heffingen,
georganiseerde marktpolitiek voor de binnenlandse productie of
een combinatie van al deze.

De eerste belangrijke maatregel was een tarief, gericht tegen
de buitenlandse concurrentie, welke methode langzamerhand
meer overging naar de kwantitatieve beperking. De „Import
Duties Act" was ingesteld voor alle soorten importen, uitgezon-
derd enkele, waaronder voornamelijk agrarische producten vielen.
In November 1932 werden enkele agrarische producten belast,
teneinde de koloniën een preferentie te kunnen geven. Doch de
importen hadden tegen zulke lage prijzen plaats, dat die vrij lage
tarieven géén voldoende bescherming boden voor den Engelsen
boer.

Daarom werden meer drastische maatregelen genomen. Men
nam voor elk onderdeel van de landbouw speciale maatregelen,
al naar de omstandigheden die eisten. Het belangrijkste was wel,
dat men kwantitatieve import belemmeringen instelde bij de
„Agricultural Marketing Act" van 1933. Reeds sedert 1931, bij
de „Labour Government's Agricultural Marketing Act", hadden
verschillende onderdelen van de Britse landbouw zich geordend :
vaste verkoopsvoorwaarden, maximum en minimum prijzen enz.
werden voor alle producenten verplicht. Het zou ons te ver
voexen, om deze interne maatregelen verder te bespreken.

Wij willen er nog de aandacht op vestigen, dat het quota
systeem van kwantitatieve importbeperkingen vooral een betere
methode werd geacht dan de tarieven, doordat het een stabiele
vraag geeft voor de binnenlandse producenten. Richardson geeft
een aantal gevallen op, wanneer de kwantitatieve restrictie de
meeste betekenis heeft :

a. wanneer de prijzen sterk schommelen;
b. wanneer buitenlandse producenten met grote hoeveelheden

dumpen ;
c. wanneer valuta-depreciatie in het buitenland de buiten-

landse producenten een groot voordeel geeft ten koste van
het binnenland.
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In 1933 werden de quotas niet alleen ingevoerd als handels-
belemmering, maar ook als een middel tot ordening van het
economisch leven : door het scheppen van orde en stabiliteit in
de agrarische productie en handel.

Prof. van Berkum geeft in zijn proefschrift enkele belangrijke
opmerkingen betreffende de tarieven- en contingenterings-
politiek: „Met de invoering sedert 1931 van het quota- of
contingenteeringssysteem, zijnde het voornaamste middel eener
autonome handelspolitiek, werd een geheel nieuw element aan
de tot dusver gebruikelijke beschermingsmaatregelen toegevoegd.
Of bij de toepassing van bedoeld systeem sprake is van goederen-
quota (naar gewicht of waarde), dan wel van deviezen quota-
of een combinatie daarvan, doet in dit verband weinig ter sprake.
Als geheel beteekent het quotasysteem voor de exportbedrijven
en daarmede voor het evenwichtsherstel van de betalingsbalans
een van buiten opgelegde begrenzing van het export- en
productievolume, resp. van de deviezenproductiviteit der op
export aangewezen volkshuishoudingen. Het typische verschil
met het invoerrechten-systeem onder de meestbegunstiging treedt
duidelijk naar voren, wanneer men overweegt, dat invoerrechten,
doordat zij alleen de kostenzijde belasten, nog steeds een zekere
speelruimte aan de exportpolitiek laten. .. Het verband tusschen
handelspolitiek en betalingsbalans wordt meestal over het hoofd
gezien. Dat elke vorm van handelspolitiek nochtans beteekenis
voor de betalingsbalans heeft, is zonder meer duidelijk. De
behandeling van het contigenteeringssysteem gaat over het
algemeen niet verder dan een beschrijving van de techniek en
van het verband met de binnenlandsche conjunctuur (prijzen- en
productieverhoudingen ) .

Als zoodanig kan het gekenschetst worden als een in het
crisisjaar 1931 - eerst in Frankrijk, daarna in een reeks van
andere landen - ingevoerd systeem van kwantitatieve invoer-
beperking met het doel, het door een plotselinge en diepgaande
verbreking van het economisch evenwicht met het buitenland
ontstaan gevaar voor binnenlandsche prijsafbraak te voorkomen.

Men wilde alzoo, door het tegengaan van overmatigen invoer
de binnenlandsche nijverheid en daarmede werkgelegenheid en
koopkracht beschermen tegen een abnormale concurrentie, welke,
gezien de uiterst moeilijke aanpassing van de binnenlandsche
prijzen en inkomens, ongetwijfeld tot een catastrophe geleid zou
hebben. Het andere middel, een drastische verhooging van de
invoerrechten, zou ontoereikend gebleken zijn. Men was aan
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handen en voeten gebonden aan de meestbegunstigingsclausule,
die in bijna alle verdragen voorkwam. Een verhooging van rech-
ten zou alle landen gelijkelijk getroffen hebben, ook die, ten
aanzien waarvan de bijzondere handelspolitieke maatregelen niet
bedceld waren. Het contingenteeringssysteem gaf wel deze
mogelijkheid tot een verschillende behandeling, tot reciprociteits-
politiek. Tenslotte werkt laatstgenoemd systeem snel en afdoend.

Bij hevig schommelende prijzen tengevolge van deprecieerende
valuta en dumpingspolitiek zou zelfs een hoog invoerrecht in den
vermelden opzet gefaald hebben" 3S)

Hoewel quotas niet noodzakelijk restrictief behoeven te zijn,
kan deze maatregel toch tot een vermindering van de handel
leiden. De export van elk land moet soms onder stevige contróle
worden gesteld, hetgeen belemmerend werkt. Onder een tarief
is elke exporteur vrij in zijn te exporteren hoeveelheid. Bij het
quota-systeem is de elasticiteit minder.

De Nederlandse handelspolitiek loopt parallel met die van
Engeland. Na de val van het pond was het de Nederlandse
industrie bijna niet meer mogelijk te concurreren. De vele nieuwe
tarieven en monetaire maatregelen maakten het de handel nog
moeilijker.

De regering moest wel optreden, wat gebeurde met de Crisis-
invoerwet van 23 December 1931, waarbij de contingentering
mogelijk werd van goederen, die in te grote mate werden in-
gevoerd.

De volgende maatregel betrof de betaling met het buitenland:
de Wet van 25 Juli 1932, de z.g. Clearingwet. Deze was vooral
van belang voor de exporteurs naar de deviezenarme landen.

Het verdrag van Ouchy, 18 Juli 1932, was een uiting van ons
streven naar wederkerigheid.

Zéér belangrijk was, ook uit handelspolitiek oogpunt, de
Landbouw-Crisiswet van 5 Mei 1933. Haar handelspolitieke
betekenis vat Prof. Lieftinck samen als volgt :
„l. de mogelijkheid werd geschapen den invoer van (land-

bouw-) crisisproducten aan een heffing te onderwerpen;
2. de uitvoer van crisisproducten kon worden verboden,

beperkt, voorwaardelijk toegestaan, of inet een heffing
belast;

3. de in- en uitvoer van crisisproducten gemonopoliseerd kon
worden" 3fl)

38) Prof. v. Berkum: „De Betalingsbalana", blz. 94.
39) Prof. Lieftinck: „Overzicht........" blz. 15.
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„Overziet men het optreden van de Regeering op handels-
politiek gebied gedurende de eerste depressiejaren, dan treft het,
dat weliswaar het vrijhandelsbeginsel tijdelijk werd prijsgegeven,
maar dat, behoudens het initiatief van Ouchy, geen andere maat-
regelen werden genomen dan die, welke door den nood waren
opgelegd. Van de vèrstrekkende bevcegdheden werd slechts een
sober gebruik gemaakt. De contingenteering werd beperkt tot
enkele groepen van artikelen, m.n. tot textiele goederen,
schoeisel, producten van de ceramische industrie, rijwielbanden,
vleesch, boter, vet en enkele granen. De Clearingwet vond
gedurende het eerste jaar van haar bestaan geen enkele practische
toepassing.

Het traditioneele meestbegunstigingsstandpunt werd zoo ver
als mogelijk gehandhaafd. Het tarief bleef, althans naar de
bedoeling, fiscaal"'o)

Doch na de mislukking van de Economische en Monetaire
Wereldconferentie van 1933 werd onze handelspolitiek radicaal
veranderd; de wetten en andere maatregelen volgden elkaar snel
op zoals :

de Retorsiewet van 5 Augustus 1933 ; de wijzigingen die
bij de Wet van 17 November 1933 in de Crisis-Invoerwet
gebracht werden, teneinde over onderhandelingsobjecten
te beschikken; de clearingverdragen van 1934 en 1935
met Chili, Duitsland, Turkije, Roemenië, Italië en
Bulgarije; de Wet van de 17e Mei 1934 tot instelling,
afschaffing, verhoging of verlaging van invoerrechten op
korte termijn; de tariefverhoging van 10 op 12 procent
bij de Wet van 28 Juni 1935 ; op 7 Januari 1939 wordt
ook het tarief als beschermingsmaatregel geaccepteerd.

In het reeds meermalen genoemd werk van Prof. Lieftinck
worden een achttal oorzaken van de zwenking in de Nederlandse
handelspolitiek opgegeven, die veel overeenkomst vertonen met
hetgeen wij bij de Engelse handelspolitiek zagen. Het lijkt ons
dan ook overbodig hierop verder in te gaan.

De Duitse handelspolitieke maatregelen werden na 1933
bepaald door de nationaal-socialistische orde. Een tweetal richt-
lijnen werd daarbij aangenomen: .

1. Duitsland moet, zowel wat betreft zijn levensmiddelen- als
grondstoffenvoorziening, zoveel mogelijk van het buiten-
land onafhankelijk gemaakt worden.

2. De boerenstand moet een bloeitijd tegemoet gaan, daar dit
40) Idem, blz. 16.
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deel van de bevolking nodig is voor een krachtige groei
van de Duitse bevolking. „So ist die „Rettung der deut-
schen Bauern" der erste der beiden Erkpfeiler des grossen
Aufbauprogrammas der Hitler-Regierung" ~1).

Zoals wij zagen zijn na 1931 nieuwe vormen van regulering
van de internationale handel gekomen. H. Heuser in zijn
„Control of International Trade" verdeelt ze in contingenteringen
en monetaire maatregelen. Zij werden gevoegd bij de reeds lang
beproefde vormen van protectie en werden „applied in all parts
of the world".

De contingenteringen houden zich met een beperkt gedeelte
van de internationale handel bezig, n.l. uitsluitend de goederen-
handel.

De deviezencontróle bestrijkt een veel uitgebreider terrein:
van de import van grondstoffen tot toeristenuitgaven toe.

De doeleinden van deze twee nieuwe vormen van handels-
politiek zíjn :

l. vermindering van de import van goederen;
2. controlering van alle posten van de betalingsbalans,

teneinde het evenwicht daarin te kunnen handhaven. Hier
wordt de handelspolitiek dus gebruikt als middel van de
betal ingsbalanspolitiek.

De vraag rijst, waarom deze drastische maatregelen sedert
1931 nodig waren. Als antwoord kan gegeven worden, dat een
viertal economische veranderingen omstreeks 1931 tot de nieuwe
handelspolitieke middelen aanleiding gaven :

1. de val van de prijzen, met name van de agrarische
producten ;

2. de verminderde kapitaalbewegingen naar Centraal- en
Oost-Europa;

3. de plotselinge terugtrekking van vreemde credieten,
gepaard gaande met een vlucht van binnenlandse gelden,
uit dezelfde groep landen ;

4. Engeland moest tot depreciatie van het pond overgaan,
mede omdat het veel geld aan Centraal-Europa geleend had.

De tweede en derde verandering gaven de introductie van het
deviezen-contrólesysteem.

Naast het behouden van de binnenlandse economische
activiteit door protectie en het evenwicht in de betalingsbalans,
werden de contingenteringen óók gebruikt als stok achter de deur

41) Aldus V. Flessner: „Der Aussenhandel im neuen Deutschland, Ziele und
Wege der nationalsozialiatiachen Aussenhandelapolitik", 1934.
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tegenover landen, die hun importen sterk belemmerden : zulke
landen werden dan met contingentering-bedreigingen tot rede
gebracht. De deviezencontróle werd óf geïntroduceerd louter als
middel om de betalingsbalans in evenwicht te houden en werd
dan langzamerhand steeds meer een middel tot bescherming van
bepaalde industrieën óf werd ingesteld ter bescherming van de
industrie en werd langzamerhand een middel tot het in stand
houden van de betalingsbalans.

In verband met het doel van dít proefschrift hebben wij in dit
eerste hoofdstuk de handelspolitiek sedert het begin van de vorige
eeuw beschreven, teneinde mede hieruit materiaal te verzamelen
voor de volgende hoofdstukken. Verschillende oorzaken hebben
er toe geleid, veel aandacht te besteden aan de Engelse handels-
politiek, waarbij echter niet in allerlei details werd ingegaan, daar
de beginselen de hoofdzaak blijven.

Deze oorzaken zijn :
1. De handelspolitiek loopt in de verschillende landen min of

meer parallel. De oorzaken van zijn veranderingen zijn in
de meeste landen hetzelfde. Daarom is het behandelen van
de handelspolitiek van één, zeer belangrijk land, reeds
voldoende om de grote lijnen en beginselen te zien.

2. Engeland heeft op handelspolitiek gebied altijd een toon-
aangevende rol gespeeld.

3. Het behoorde tot de bolwerken van de vrijhandel: des te
meer valt het op, dat het in 1931 de protectie aan-
vaardde ~") . De krachten, die pleitten vóór bescherming,
moeten wel sterk geweest zijn.

4. Engeland heeft, evenals ons land een belangrijke inter-
nationale handel, in tegenstelling bijv. met een land als
de V.S.

.~. Nederland en Engeland zijn beide belangrijke koloniale
landen. Engelands imperiale preferenties zijn voor ons dan
ook van veel betekenis. Zijn handelspolitiek is, vooral
sedert de oorlog van 1914- I 918, mede sterk bepaald door
zijn koloniale bezittingen.

6. Beide zijn kapitaalexporterende landen.

42) „Même lea plus anciennes citadelles du libre-échangisme ont été obligéea,
bon gré mal gré, de suivre la voie tracée: la Grande Bretagne, la Belgique et des
Pays-Bas". Aldus Julea Lautman in „Quelquea aspecta nouveaux du Protectionnisme
en Europe". Paris, 1933, blz. 7.
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HOOFDSTUK 11.

BESCHOUWINGEN OVER ENIGE HANDELSPOLITIEKE
DENKBEELDEN VAN ENKELE VAN DE BELANGRIJKSTE

SCHRIJVERS OVER INTERNATIONALE HANDEL.

„Men moet de meening der Ouden, welke deze
ook moge zijn, steeda hooren. Dit heeft een dubbel
nut, wijl wij ona wat door de Ouden als juist ia
geleerd, kunnen eigen maken en wat bij hen valach
wordt bevonden, kunnen vermijden".

Sint Thomas van Aquino 1).

In dit hoofdstuk zullen wij een onderzoek instellen naar de
handelspolitieke ideeën van enkele van de meer bekende
economen uit verleden en heden. -

Gezien het doel van dit proefschrift - enige bescheiden
bijdragen te leveren tot het ontwerpen van een handelspolitiek,
passend bij een geordend economisch leven - zal onderzocht
dienen te worden in hoeverre wij aanknopingspunten bij hen
kunnen vinden.

Menen zij dat vrijhandel steeds voordelig is of zijn zij een
andere mening toegedaan?

Moeten economische argumenten wijken voor politieke en
sociale ?

Lopen hun ideeën parallel met de feiteli.jke omstandigheden,
zoals wij die in het vorige hoofdstuk zagen?

Wij zullen ons tot enkele economen moeten béperken en hen
zoveel mogelijk in chronologische volgorde behandelen.

ADAM SMITH (1723-1790) .
De eerste schrijver, die behandeld dient te worden is Adam

Smith. Zijn betekenis voor de handelspolitiek van de negentiende
eeuw is zeer groot. Merkwaardigerwijze beroepen zich zowel de
vrijhandelaren als de protectionisten op Smith.

1) Zie Dr. J. H. E. Hoogveld: „Inleiding tot Leven en Leer van 5. Thomas van
Aquino", 1929, Nijmegen-Utrecht, blz. 55.
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Zijn handelspolitieke ideeën kunnen wij vinden in zijn

„Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations"
1776. Voor een goed begrip van zijn ideeën moeten wij ons
realiseren, dat Smith niet alleen econoom doch ook filosoof was.
Hij had immers een functie als hoogleraar in de moraalfilosofie
aan de Universiteit van Glasgow, terwijl hij zijn eerste roem kreeg
met zijn „Theory of Moral Sentiments" `), waarin hij het
naturalistisch deïsme verdedigt. Deze filosofie meent, dat God
de wereld geschapen heeft voor het welzijn van de mensen. Dit
doel wil Hij verwezenlijken door natuurwetten. Prof. Kaag
vervolgt hierover in zijn zojuist genoemd artikel: „De vrije
werking dezer natuurwetten waarborgt een maximum volks-
welvaart. In zijn moraalphilosophische opvattingen is Adam
Smith een typisch aanhanger van de Schotsche school. De
handelingen waardoor de mensch God's regeeringsplan tot uit-
voering brengt, vinden haar leidende oorzaak niet in doelbewuste
verstandelijke overwegingen, doch in intuïtief werkende krach-
ten, de natuurlijke neigingen. .. Onder die natuurlijke neigingen
neemt de eigenliefde een voorname plaats in. Door zich door zijn
eigenbelang te laten leiden, bevordert de mensch ook al ligt dit in
het geheel niet in zijn bedoeling, tevens het algemeen welzijn
„... he is in this as in so many other cases led BY AN
INVISIBLE HAND to promote an end which was no part of his
invention". Adam Smith was zoo begrijpelijkerwijze afkeerig van
elk staatsingrijpen, dat een effectieve werking der natuurwetten
in den weg stond".

Geheel bij deze filosofie sluit de leer van de arbeidsverdeling
aan, die als een rode draad door zijn boek loopt. Van al zijn
theorieën is misschien deze leer, die volgens Bucher door Smith
het eerst scherp geformuleerd is 3), het meest bekend. De vrij-
handelaren plegen zich als regel nog steeds op deze leer te
beroepen, zoals wij nog zullen zien.

Smith bestrijdt fel het Mercantilisme en wel doordat hij meent
dat de M~rcantilistische politiek nadelig is voor een land. Hij
heeft daarbij trachten aan te geven wat de gevolgen zijn van de
Mercantilistische politiek t.a.v. de productie van de binnenlandse
industrie. Hij meent n.l. dat de beperking van de import wel voor
de desbetreffende tak van nijverheid van voordeel is, doordat een
zeker monopolie wordt geschapen, doch dat de totale industrieële
nijverheid niet toeneemt, doordat het kapitaal niet toeneemt.

2) Prof. H. A. Kaag: „Adam Smith's Wealth of Nations", in Maandschrift
Economie, tweede jg. Oct. 1936, bk. 35.

3) Karl Bucher: „Die Entstehung der Volkswirtschaft" Erste Sammlung, 1922,
blZ. 303.
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Volgens Prof. Kaag is dit het voornaamste argument van Smith
tegen protectie :„De totale industrie van een land kan nooit
grooter zijn dan die welke zijn kapitaal te werk kan stellen" 4).
Niet alleen kan protectie der totale nijverheid niet vergroten, zij
heeft tot gevolg dat de productiefactoren in minder juiste banen
geleid worden. Laat men de mensen vrij, dan zullen zij hun
kapitaal in het binnenland beleggen (het buitenland is te onzeker
en brengt te grote risico's mee) en wel op die manier dat het het
meeste opbrengt. Dit kan iedere kapitaalbezitter als kenner van zijn
omgeving het beste weten en niet de een of andere hogere instantie.

Prof. Kaag vat de argumenten van vrijhandel van Smith als
volgt samen :

„ 1. De omvang van de totale industrie van een land wordt
bepaald door de hoeveelheid kapitaal, die in dat land wordt
geïnvesteerd. ~

2. Door handelspolitieke maatregelen kan de totale omvang
van de industrie niet worden vermeerderd, doch slechts de
richting waarin het kapitaal wordt aangewend, worden
beïnvloed.

3. Indien de overheid zich van ingríjpen onthoudt, zal een zoo
groot mogelijke hoeveelheid kapitaal binnen het eigen land
worden geïnvesteerd en dit kapitaal zal in de voordeeligste
richting worden aangewend".

Tot aover kunnen de vrijhandelaren een beroep op Smith doen.
Doch ook de protectionisten krijgen hun kans, doordát Smith

zelf op dit vrijhandelsstandpunt een viertal belangrijke uit-
zonderingen toelaat:

1. Wanneer een bepaalde soort van industrie noodzakelijk is
voor de landsverdediging. Daarom juichte hij de Acte van
Navigatie toe: die had de Britse vloot sterk gemaakt tegen-
over de Hollandse, welke laatste een voortdurende bedrei-
ging van Engelands onafhankelijkheid vormde. Er bestaat
wel een direct economisch verlies voor Engeland, n.l.
minder arbeidsverdeling, maar „as defence, however is of
much more importance than opulence, the act of navigation
is, perhaps, the wisest of all the commercial regulation of
England" '' ) .

}) Prof. H. A. Kaag: „De handelspolitieke denkbeelden van Adam Smith", in
Maandschrift Economie, tweede jg., 1936, blz. 127.

~) Book IV, Chapter II. F. List vermeldt in zijn „Das nationale System der
Politischen ~konomie", Jena, 1928, blz. 120, de vele voordelen, die Engeland van
deze maatregel genoot. G. Schmoller geeft in zijn „Grundrisa" enkele opmerkelijke
cijfets betreffende de ontwikkeling van de Engelae handelsvloot en buitenlandae
handel, blz. 684.
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Deze uitzondering heeft natuurlijk principiële betekenis,
want in de moderne tijd van de „totale" oorlogen zijn zeer
vele industrieën belangrijk voor de landsverdediging.
Bovendien meent dus ook Smith dat een economisch doel
moet wijken voor een hoger doel.

2. Als tweede geval van een goede interventie noemt hij een
tarief op een artikel, dat ook bij zijn binnenlandse productie
wordt belast. Het tarief moet dan even hoog zijn als de
binnenlandse belasting, teneinde de buitenlandse produ-
centen niet te bevoordelen. Ook de substitutiegoederen
dienen belast te worden, anders blijft de onbillijkheid.

3. Vervolgens geeft hij nog een tweetal twijfelgevallen.
Allereerst kan het nuttig zijn goederen te gaan beschermen
wanneer het buitenland aan onze export moeilijkheden in
de weg legt : op die manier kan men misschien het buiten-
land tot rede brengen. Smith aanvaardt dus invoerbeperking
teneinde later vrijere handel er door te verkrijgen.

4. Tenslotte meent Smith dat wanneer er een invoerrecht is
geheven en men wil dit weer afschaffen, dat het dan
aanbeveling kan verdienen om het tarief niet plotseling,
doch slechts geleidelijk af te schaffen en wel voornamelijk
door het bestaan van vast kapitaal, dat maar niet zo
plotseling in een andere aanwending geplaatst kan worden.
Zou men het tarief ineens afschaffen, dan zou dat bepaalde
sociale nadelen brengen. Dit punt is in de nieuwere
litteratuur weer sterker naar voren gebracht.

Tenslotte meent hij dat uitvoerpremies nuttig kunnen zijn,
wanneer zij een industrie bevorderen, die voor de defensie nodig
is en niet leiden tot herimporten; tevens zijn tarieven ook ver-
dedigbaar voor louter fiscale doeleinden.

Samenvattend kunnen wij opmerken, dat Smith de vrijhandel
vooral wenst teneinde grotere arbeidsverdeling en dus grotere
productie te verkrijgen, die zijn tijd dringend nodig had. Enkele
uitzonderingen laat hij toe, gedeeltelijk om niet-economische
redenen.

Smith gaat echter zijn leer, hetzij bewust, hetzij onbewust uit
van een aantal veronderstellingen, die wij ons steeds moeten
realiseren; dit geldt eveneens geheel of gedeeltelijk voor enkele
schrijvers, die nog behandeld zullen worden :

l. De arbeidsverdeling brengt steeds het voordeel van een
grotere productie mee. Nadelen aan de arbeidsverdeling
zijn er niet of zijn niet zodanig, dat zij de voordelen te
niet doen. "
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2. Wanneer een bedrijfstak verschrompelt door de import
van het buitenland, dan zullen de arbeiders weer spoedig
werk vinden in andere bedrijfstakken (zie Book IV,
Chapter I I ) .

3. Het kapitaal is vrij beweeglijk van de ene bedrijfstak naar
de andere, hoewel een zekere tijd voor de verplaatsing van
vast kapitaal noodzakelijk is (zie eveneens Book IV,
Chapter II ) .

4. Het kapitaal zal niet wegens de grote risico's naar het
buitenland stromen ~).

5. Een tarief zal nooit de binnenlandse productie verhogen,
daar de hoeveelheid kapitaal er niet door vermeerdert 7).

6. Alleen het consumentenvoordeel is van belang. Vrijhandel
brengt goedkopere producten!

7. Hij argumenteert alleen voor Engeland en wel voor het
Engeland van zijn tijd s).

8. Als achtergrond van Smith's economische ideeën moet
men altijd het reeds vermelde Deïsme zien.

9. De leer veronderstelt gelijke mensen en louter economisch
gelijke staten, die slechts door de natuur ieder verschillende
bronnen en grondstoffen bezitten en die hun kleine over-
schotten met elkaar zullen ruilen ~).

10. Smith ziet alleen de individuen en de wereld als geheel,
doch niet de staten met hun eigen belangen en strevingen
in het heden en in de toekomst ~). Een uitvloeisel van zijn
individualistische levensopvatting!

11. Als laatste veronderstelling kan genoemd worden het
geloof in de „eeuwige vrede".

Hij erkent dat een niet-economisch hoger doel prevaleert
boven de economische doeleinden, (militair en sociaal doel hoger
dan economisch doel ) .

DAVID RICARDO ( 1772-1823).

De handelspolitieke ideeën van Ricardo zijn voornamelijk te
vinden in zijn „Principles of Political Economy and Taxation"
van 1817. In hoofdstuk VII geeft deze grootmeester zijn
comparatieve kostenleer, volgens Gonner zijn grote, zo niet

6) Vergelijk Prof. H. A. Kaag: „Handelspolitiek", 1930.
~) „Die Schutzzólle k8nnen die Gesamtproduktion gar nicht erhóhen, da aie

von der vorhanenen Kapitalmenge abh~ngt", zegt G. Schmoller wanneer hij
Smith's leer weergeeft in zijn „Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre",
deel 2, 1923, blz. 698.

8) Idem, blz. 699.
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grootste ontdekking. Het ligt buiten het bestek van dit hoofdstuk
deze leer te behandelen. In het volgende hoofdstuk zullen wij
deze leer nog nader bezien en becritiseren. Voor het leren kennen
van de handelspolitieke ideeën van Ricardo kunnen wij in zijn
zevende hoofdstuk enkele belangrijke opmerkingen vinden. Zo
zegt hij dat onder een systeem van volledig vrije concurrentie
elk land er vanzelf toe komt zijn kapitaal en arbeid zodanig aan
te wenden, dat iedereen er het meeste voordeel van heeft.

Bovendien meent hij, dat het kapitaal binnenslands overal
ongeveer gelijke „profits" zal opleveren, daar het vrij beweeglijk
is. Deze beweeglijkheid bestaat echter niet over de grenzen. Het-
zelfde kar3 gezegd worden van de arbeid. .

In hoofdstuk XIX: „On sudden changes in the channels of
trade" wijst Ricardo er op, dat de vraag naar agrarische
producten veel stabieler is, dan die naar industriële producten :
oorlogen en bescherming in het buitenland, kunnen het vaste
kapitaal in de industrie soms geheel waardeloos maken. Boven-
dien ontstaat tijdens de aanpassing aan de nieuwe toestand
werkloosheid van het kapitaal en de arbeiders.

Opvallend is zijn uitspraak dat in rijke landen relatief ineer
vast kapitaal ( machines) voorkomt dan in minder rijke landen.
Deze rijke landen hebben daardoor meer last van veranderíngen
in de handel, daar het vaste kapitaal minder gemakkelijk in een
andere aanwending gebracht kan worden dan het niet-vaste
kapitaal. De machines uit de ene industrie kunnen dikwijls
onmogelijk in een andere industrie gebruikt worden. Het rijke
land moet dit nadeel van het vaste kapitaal op de koop toe nemen.

Ricardo is vóór een geleidelijk verminderende bescherming van
de landbouw na de Napoleontische oorlogen, om zo de
producenten gelegenheid te geven zich naar andere, meer winst-
gevende bedrijfstakken te richten. Want hij zag zeer duidelijk
de desastreuse gevolgen van de sterke prijsdaling van het graan.
Wel merkt hij op dat zo'n aflopend tarief voor een land niet de
voordeligste aanwending van het kapitaal geeft, doch dat deze
methode van voordeel is voor de klasse, die in de benarde oorlogs-
tijd zijn kapitaal in de landbouw gestoken heeft, zodat het land
voldoende voedsel kreeg. Zo'n aflopend tarief is redelijk t.o.v.
de boer, die met zijn kapitaal de landbouw uitgebreid heeft,
waarbij hij het risico liep dat na het beëindigen van de oorlog het
graan weer in grote kwaliteiten naar binnen zou stromen.

In ditzelfde hoofdstuk wijst Ricardo er op, dat in het land
naast variabel kapitaal (vee, gereedschap, enz. ) veel vast
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kapitaal wordt gestoken ( grondaankoop, drainage, wegenaanleg
enz. ). Vele willen nu protectie, wanneer de landbouwprijzen
dalen, teneinde de waarde van het oude vaste kapitaal te
behouden. Ricardo verwerpt dat, daar hij meent, dat de nieuwe
productie mèèr winst dan verlies geeft: „They do not see that
the end of all commerce is to increase production and that by
increasing production, though you may accasion partal loss, you
increase the general happiness" (par. 44 ).

Deze redenering van Ricardo veronderstelt, dat men op het
moment van het kapitaalverlies met grote zekerheid kan zeggen,
dat de mèèropbrengst van de productie, waarin nu het kapitaal
gestoken wordt, opweegt tegen al de verliezen, die het verlaten
van de oude productie geeft : verlies aan vaste investeringen
(machines, drainage, enz. ), aan werkgelegenheid van de
arbeiders (waarbij de morele kant nog buiten beschouwing wordt
gelaten!), enz. In zijn algemeenheid is Ricardo's stelling niet
juist, hoewel toegegeven kan worden dat in het expansieve
economische leven van zijn tijd de kans op mèèr winst dan
verlies groter was, dan in onze moderne tijd.

Met het constateren van de handelspolitieke ideeën van Ricardo
is zijn betekenis voor de theorie van de internationale handel niet
voldoende weergegeven. Feitelijk is hij de eerste econoom, die
de internationale handel als een apart vraagstuk heeft gezien.
Hij meende dat de internationale ruil door een andere wet-
matigheid beheerst wordt dan de binnenlandse a). Hij ontwierp
voor de eerste zijn comparatieve kostenleer. Latere economen
hebben deze leer óf voltooid - John Stuart Mill - óf verfijnd
(non-competing groups).

Ricardo kunnen we dan ook als de schepper van de theorie
van de internationale handel beschouwen. Zijn invloed op dit
terrein is zelfs zo groot, dat Prof. Kaag terecht opmerkt, dat „de
ontwikkeling welke de economische wetenschap, vooral sedert
de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft doorgemaakt, merk-
waardig weinig invloed heeft gehad op de theorieën van den
internationalen handel" io). Vooral de gedachte van Ricardo -
die men ook bij Smith kan vinden - dat het binnenlandse prijs-
peil met het invoerrecht wordt verhoogd, wordt nog bijna steeds
overal aanvaard, ondanks de bestrijding van John Stuart Mill op
dit punt. Bij de behandeling van dezen laatsten schrijver komen
we op dit onderwerp terug.

s) Zie zijn hoofdstuk: „On Foreign Trade", paz 47, eerate alinea..lo) Prof. H. A. Kaag: „Invoerrechten en Prijs", in Maandschrift Economie,
eerste jg., blz. 241.
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Evenals bij Smith berust de vrijhandelsleer van Ricardo voor-
namelijk op de gedachte dat het kapitaal internationaal niet
beweeglijk is. Toch is Ricardo hier niet zó positief: hij spreekt
slechts van REMMINGEN bij de kapitaalexport 11). Zelfs zegt
hij, dat hij deze remmingen niet graag zou zien verminderen:
internationale arbeidsverdeling acht hij dus niet zonder meer
een goed12).

Hoewel zowel Smith als Ricardo de kostenverschillen als
oorzaak van de internationale handel zien en bovendien de min
of ineer grote mate van onbeweeglijkheid van het kapitaal over
de grenzen constateren, heeft slechts Ricardo deze twee gegevens
tot een synthese verwerkt in de vorm van de comparatieve
kostenleer.

In aansluiting op Ricardo zullen we John Stuart Mil1
behandelen teneinde de ontwikkelingslijn vanaf Smith tot Mill te
kunnen zien.

JOHN STUART MILL ( 1806-1873 ) .

In Book V, Chapter X van zijn „Principles of Political
Economy with some of their Applications to social Phylosophy"
van 1848 behandelt hij enige manieren van overheidsingrijpen,
die op onjuiste theorieën berusten. Hij verwerpt daarbij het
Mercantilisme, waarvan hij opmerkt, dat het door geen enkele
goede schrijver in zijn tijd (plm. 1848) nog wordt verdedigd.

De grootste fout van het Mercantilisme ligt in het feit, dat het
niet aanvaardt, dat de invoer altijd door de uitvoer betaald moet
worden.

Vervolgens beschouwd hij een reden tot bescherming, die
men van protectionistische zijde aanvoert: nationale onafhanke-
lijkheid en verdediging.

Mill vindt de scheepvaartwetten niet onjuist, in zoverre zij
dienden om de Engelse vloot zijn achterstand ten opzichte van
de Hollandse in te laten halen. De Hollandse schepen konden
vroeger vèèl goedkoper vervoeren, dan de Engelse. Daarom was

li) „Experience, however, ahows, that the fancied or real insecurity of capital,
when not under the immediate contro] of its owner, together with the natural
disinclination which every man has to quit the country of his birth and connections
and entrust himself, with all his habits fixed, to a strange government and new
laws,- check the emigration of capital". Hoofdatuk „On Foreign Trade", par. 47,
laatate alinea.

12) Ricardo vervolgt de hierboven gegeven passage met: „These feelinga, which
I ahould be sorry to aee weakened, induce most men of property to be satisfied
with a law rate of profits in their own country, rather than seek a more
advantageoua employment for their wealth in foreign nationa".
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de scheepvaartbescherming nodig om een goede vloot op te
bouwen, die vooral in tijden van oorlog noodzakelijk kon worden.
Mill verdedigt hier een opvoedingstarief! Maar, vervolgt hij, nu
(d.i. plm. 1848) is die achterstand ingehaald en is de scheepvaart-
bescherming onjuist.

Heel opvallend zijn zijn beschouwingen over de verdediging
van de protectie in verband met de Engelse voedselvoorziening
in oorlogstijd.

Engeland betrekt levensmiddelen uit de gehele wereld en
daarom is het „ridiculous to found a general system of policy on
so chimerical a danger as that of being at war with all the nations
of the world at once ; or to suppose that, even if inferior at sea,
a whole country could be blockaded like a town, or that the
growers of food in other countries would not be as anxious not
to lose an advantageous market, as we should be not to be
deprived of their corn" (blz. 489).

Hier hebben wij een aardige uiting van de Engelse mentaliteit
in de vorige eeuw.

Engeland voelde zich machtig en in staat elke vijand te weer-
staan. Daarom kon het niet alleen de vrijhandel proclameren,
doch ook volhouden tot 1932. Toen begon het aan zijn positie
te twijfelen en voerde een protectie in, waarschijnlijk grotendeels
terwille van een toekomstige oorlog met de daaraan verbonden
blokkade.

Ook de onafhankelijkheid in tijden van misoogsten vindt Mill
geen reden tot bescherming. In het land van de misoogst zal de
prijs sterk stijgen, wat de andere landen hun voedingsmiddelen
doet exporteren naar dit land met de hoge prijzen.

Fiscale tarieven vindt hij geen idèale oplossing : zij belemmeren
te allen tijde de invoer, terwijl zij geen opbrengst geven over het
gedeelte dat nu niet meer wordt geimporteerd.

Er is echter één reden tot protectie, die hij wèl aanvaardt :
het opvoedingstarief.

„The only case in which, on mere principles of political
economy, protecting duties can be defensible, is when they are
imposed temporarily (especially in a young and rising nation) in
hopes of naturalizing a foreign industry, in itself perfectly suitable
to the circumstances of the country. The superiority of one
country over another in a branch of production, often arises only
from having begun it sooner" (blz. 490). Dit argument berust
op de gedachte, dat de individuën niet zelf het risico durven en
kunnen dragen van het stichten van een industrie, waarin een
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ander land reeds ver voor is : een tarief zal deze risico's belangrijk
verminderen.

Tenslotte behandelt hij de handel met de koloniën. Wanneer

het moederland de markten in de koloniën alleen voor zichzelf

reserveert dan verschaft het zich daardoor een voordeel „in the

distribution of the general gains of the commercial world" (blz.

491) . Doch de koloniën verliezen : hun industrieën kunnen niet

opbloeien, hun productiefactoren worden niet in de juiste richting

aangewend, met het gevolg dat „there is a loss, on the whole, to

the productive powers of the world, and the mother country does

not gain so much as she makes the cology lose" (blz. 491) .

Tot nu toe citeerden wij de tweede druk van Mills „Principles",

die gelijk is aan de eerste van 1848. In de druk van 1878 ( the

peoples edition) is hij niet van idee veranderd. De tekst is

practisch hetzelfde gebleven. Alleen voegt hij nog enige critiek

toe op de leer van Carey, welke critiek voor ons niet direct van

belang is.
Evenals bij Ricardo kunnen we niet met deze gegeven uit-

eenzetting volstaan, daar Mills betekenis voor de theorie van de

internationale handel veel verder gaat. Mill heeft namelijk de

comparatieve kostenleer van Ricardo voltooid, door zijn gedachte

van de „equatien of international demand", waarbij hij de

werkelijke ruilverhouding, waarin de goederen geruild worden,

trachtte aan te geven. Deze leer willen wij niet hier uitvoerig

behandelen, daar wij in het volgende hoofdstuk gelegenheid

zullen hebben hem te behandelen. Wel willen we nog eens de

ontwikkeling vanaf Smith tot Mill in het kort nagaan.
Smith kende nog niet de comparatieve kostenleer, doch

accepteerde de leer zoals men die algemeen in de achttiende eeuv~

kende. Jacob Viner geeft dit standpunt als volgt weer: „In the

beginnings of free-trade doctrine in the eighteenth century the

usual economic arguments for free trade were based on the

advantage to a country of importing, in exchange for native

products, those commodities which either could not be produced

~ at home at all or could be produces at horrie only at costs

absolutely greater than those at which they could be produced

abroad. Under free trade, it was argued or implied, all products,

abstracting from transportation costs, would be produced in

those countries where their real costs were lowest. The case for

free-trade as presented by Adam Smith did not advance beyond

this point" 13 )

13) Jacob Viner: „Studies in the theory of international trade", New-Yorl„
1937, blz. 439.
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Ricardo heeft gemeend dat niet de absolute, doch de
RELATIEVE kostenverschillen het verloop van de internationale
handel bepalen.

Zo ontwierp hij de comparatieve kostenleer, die als volgt door
Viner gedefinieerd wordt :„The doctrine of comparative costs
maintain that if trade is left free each country IN THE LONG
RUN tends to specialize in the production of and to export those
commodities in whose production it enjoys a comparative
advantage in terms of real costs, and to obtain by importation
those commodities which could be produced at home only at a
comparative disadvantage in terms of real costs, and that such
specialization is to the mutual advantage of the countries parti-
cipating in it" (blz. 438).

Ricardo geeft met zijn leer slechts de GRENZEN aan waar-
tussen de goederen geruild werden. De werkelijke ruilverhouding
bepaalt hij niet.

Dat heeft wel Mill gedaan met zijn theorie van de „reciprocal
demand" of „equation of international demand" of „international
values". Op pag. 135 van zijn „Principles" geeft Mill zelf de
volgende definitie van deze leer :„The produce of a country
exchanges for the produce of other countries, at such values as
are required in order that the whole of her exports may exactly
pay for the whole of her imports. This law of International
Values is but an extension of the more general law of value,
which we called the Equation of Supply and Demand".

Volgens Prof. Kaag randt Mill met deze theorie de grond-
beginselen van de klassieken omtrent de internationale arbeids-
verdeling aan, maar is hij ook, „merkwaardiger wijze, practisch
de eenige gebleven, die aan het behoefte-element in den leer
betreffende de internationale prijzen de plaats heeft gegeven, die
het toekomt. In vele opzichten heeft Mill hier in betrekking tot
het internationaal ruilverkeer vooruit gegrepen op de moderne
waardeleer. Mill is ook een van de eersten geweest, die op grond
daarvan tot de conclusie kwam, dat invoerrechten niet persé door
den binnenlandschen consument en uitvoerrechten niet persé
door het buitenland werden gedragen" 1`~).

FRIEDRICH LIST (1789-1846 ) .

Zijn belangrijkste werk op het gebied van de handelspolitiek
is zijn eerste band van zijn „Das Nationale System der politischen

14) Als aoot 10, blz. 241.

54



Oekonomie" van 1841. Dit deel heeft als ondertitel „Der
internationale Handel, die Handelspolitik und der deutsche
Zollverein". Doordat hij te vroeg stierf heeft hij zijn tweede
band over „Die Politik der Zukunft" en zijn derde over „Die
Wirkung der politischen Institutionen auf den Reichtum und die
Macht einer Nation" niet kunnen voltooien. List behoort nog
steeds tot de opvallendste figuren uit de rij der belangrijke
economen. Wanneer de lezer dit gehele tweede hoofdstuk
gelezen zal hebben, zal hij bemerken dat List met zijn ideeën
vrijwel alleen is blijven staan. Desondanks wordt hij om zijn
scherpzinnigheid als econoom als regel in de handboeken
geprezen, zonder dat men zijn ideeën voor het grootste deel
accepteert 15 )

Lists fundamentele gedachte is dat de rijkdom van een land niet
besta,~t uit de ruilwaarde van de materieele goederen, doch uit de
volledige en veelzijdige ontwikkeling van zijn productieve
krachten.
De economische opvoeding van een land is als het ware belang-
rijker dan de onmiddellijke productie van ruilwaarden.

List onderscheidt dan ook verschillende stadia van ontwikke-
ling n.l.: wilder Zustand, Hirtenstand, Agrikulturstand, Agri-
kulturmanufakturstand, Agrikulturmanufacturhandelsstand.

Hij meent nu dat een land moet trachten de laatste toestand
te bereiken, waarbij dus de landbouw, de industrie en de handel
tegelijkertijd tot grote bloei zijn gekomen. In Lists tijd meende
hij dat alleen Engeland die fase bereikt had. Daarentegen behoor-
den Spanje en Portugal tot de zuiver agrarische landen, terwijl
Duitsland en de V.S. van Noord-Amerika in het stadium van een
zich ontwikkelende industrie bevonden.

Deze onderscheiding had voor List veel betekenis voor de te
voeren handelspolitiek. List was zeker niet voor alle gevallen een
protectionist, in tegendeel, uiteindelijk wilde hij vrijhandel, doch
hij meende dat daarvoor de tijd nog niet gekomen was. Slechts
Engeland met zijn grote voorsprong op alle andere landen kon
niets beters doen dan vrijhandel toepassen.

De overgang van een land van de wildernis naar de herders-
fase en van deze naar de agrarische toestand en de eerste
schreden in de landbouw worden het beste door vrije handel met
ontwikkelden, d.i. met industrie- en handelsnaties, bereikt.

Voor de overgang van agrarisch - naar industrie- en handels-
15) Vergelijk j. K. Ingram: „A Hiatory of Political Economy", London, 1923,

blz. 189.
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land zou wel vrije handel kunnen plaats vinden wanneer geen
land reeds verder was in zijn ontwikkeling, de landen elkaar niet
economisch bevochten en zij elkaar niet door oorlog of protectie
hinderden in hun ontwikkeling. Daar deze toestand er niet is,
dient men door het douanesysteem ( invoerverboden, invoer-
tarieven, scheepvaartbeperkingen, uitvoerpremies, enz. ) de ont-
wikkeling mogelijk te maken. Pas de landen die de hoogste
ontwikkelingsgraad bereikt hebben kunnen vrijhandel toepassen,
waarbij het bestaan van een Unie tussen die landen de samen-
werking des te beter zal maken.

List meent dat een agrarisch land er veel belang bij heeft een
industrie tot bloei te brengen, daar een bloeiende industrie de
landbouw in zijn welvaart meetrekt.

Lists ideeën zijn dus gericht tegen de cosmopolitische ideeën
van Smith en Say: hij legt meer de nadruk op de natie, de
staatkundige eenheid. Hij bestrijdt ook de opvatting dat het
eigenbelang van de individuen tot het grootste algemene welzijn
voert. In zijn eerste boek „Die Geschichte" wijst hij er telkens
op dat bloeiende landen door gebrek aan eenheid, door het
egoisme van de leidende klassen te gronde gingen. Ook vestigt
hij er de aandacht op dat de handelspolitiek innig verenigd moet
zijn met de nationale politiek.

J. E. CAIRNESS (1824-1875 ) .

J. E. Cairness, bekend om zijn „non-competing-groups" en het
zien van de leer van de internationale handel als onderdeel van
de algemene leer der ruilwaarde, publiceerde in 1874 „Some
leading principles of Political Economy".

Wanneer hij deze leerstukken heeft behandeld, gaat hij over
tot de strijdvraag vrijhandel of protectie. De landen zullen
onderling handel drijven, wanneer dat tot gevolg heeft, dat zij
hun behoeften met minder moeite en kosten kunnen bevredigen.

Dàt is de rechtvaardiging van de vrijhandel. Elk ingrijpen
verkleint het voordeel ! Doch Cairness is te veel realist om zich
nièt af te vragen hoe het komt, dat het protectionisme weer
opkomt. De Mercantilisten wilden protectie om edel metaal te
kunnen importeren ; de moderne protectionisten om een op-
komende industrie te helpen, „to put the home producer on a
footing of equality with his foreign rival" (lz. 453), waartegen
Cairness opmerkt, dat het kunstmatig wegwerken van de
verschillen de internationale handel met zijn voordeelen doet

56



verdwijnen. „If protection could contrive that every commodity
should be produced in every country with the same facility with
which it is produced on the spot of the globe most suitable to its

production, - though even so it would annihilate foreign trade,

- th~re would yet be something to be said for this mode of
attaining equality" (blz. 453).

Dit kan niet, meent hij terecht.
Het argument, dat de V.S. protectie behoeven tot bescherming

van hun hoge lonen, weerlegt hij, door op te merken, dat de
grote productiviteit van den Amerikaansen arbeider de oorzaak
is van zijn hoge beloning.

Vervolgens vestigt Cairness er de aandacht op, dat er naast de

zuiver economische ook sociale en politieke argumenten vóór
protectie worden aangehaald. Allereerst het argument, dat vrij-

handel de handel en productie van een land eenzijdig maakt.

Hierin is een kern van waarheid, meent hij. Doch voor een land

als de V.S., met zijn vele hulpbronnen, is dat gevaar slechts zéér
gering, terwijl bescherming de „natuurlijke" ontwikkeling van
het land belet en het kapitaal trekt van de voordeligste gebieden
naar de minder voordelige gebieden en productietakken. Protectie

kan alléén voor de producenten het voordeel van een monopolie
op de binnenlandse markt brengen. Doch voor Amerika is dat

niet nodig, meent hij, daar er reeds een „natuurlijke" bescherming
bestaat wegens :

a. goedkopere productie van grondstoffen in de V.S. dan in
Engeland ;

b. goedkoper transport van grondstoffen binnen de V.S. dan
tussen Engeland en de V.S.

Men moet echter niet beletten, dat de artikelen, die Europa

toch nog voordeliger kan leveren, worden ingevoerd.
Bovendien doet protectie het initiatief van de ondernemers

verminderen: zij gaan meer op de wet, dan op eigen krachten

rekenen.
Hij beperkt zich bij zijn voorbeelden tot de V.S. Zijn conclusie

is dan ook eenzijdig. Wanneer Ingram Cairness' boek bespreekt,
merkt hij dan ook terecht op: „Whilst marked by great ability, it

affords evidence of what has been justly observed as a weakness

in Cairnes's mental constitution - his „deficiency in intellectual

sympathy", and consequent frequent inability to see more than

one side of a truth".
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C. F. BASTABLE.

Tot de belangrijkste publicaties van C. F. Bastable behoort zijn
„Theory of International Trade, with some of its applications to
economic policy", 1 e druk 1887. Dit werk wordt door hémzelf
in het voorwoord gekarakteriseerd als „an attempt to restate, in
a more complete form, the doctrines of the classical English
School on an important and difficult branch of political
economy".

Nadat hij de klassieke leer ontwikkeld heeft, komt hij tot de
behandeling van de belangrijkste handelspolitieke maatregelen.
Wij zullen ons hier bepalen tot de vermelding van zijn conclusies.

1. Allereerst een belasting op de export. Wanneer een land
zo'n belasting heft, zal, seterus paribus, het gewone gevolg
zijn, dat een prijsstijging optreedt en de buitenlandse
vraag vermindert.

2. Een invoerrecht op een niet-in-het-binnenland-te-
produceren artikel verhoogt de prijs en vermindert de
vraag. Het verandert de betalingsbalans in het voordeel
van het importerende land, doch, evenals bij de export-
heffingen, kan het uiteindelijk resultaat niet in het
algemeen worden aangegeven. De hoedanigheden van de
vraag- en aanbod-curven en de aanwezigheid van
monopolies zijn ook hier van betekenis. Bovendien dient
er rekening mede gehouden te worden hoeveel en welke
landen eveneens een invoerrecht heffen.

3. Premies, hetzij op de export, hetzij op de import, zijn,
zoals Cournot het uitdrukte, negatieve heffingen. Zij
hebben de tendentie de internationale handel te vergroten,
doch ook nu is het verloop van de kostencurve van belang.

Vervolgens behandelt Bastable een aantal argumenten
vóór de vrijhandel. Hij onderscheidt hierbij een viertal
richtingen :
a. zij, die geloven in „natuurlijke rechten", waarmee zij

bedoelen, dat ieder mens recht heeft te ruilen hoè,
wanneer, wat en waar hij wil en waarbij de staat zich
op de achtergrond heeft te houden. Bastiat is daarvan
de belangrijkste vertegenwoordiger;

b. zij, die het nuttig vinden om vrijhandel te voeren. Deze
richting wordt allereerst vertegenwoordigd door Adam
Smith.

Hij is tegen beperking van de handel „as being
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violations of natural liberty, and therefore unjust; they
are, too, as impolitic as they are unjust" ;

c. de derde groep zijn zij, die hun vrijhandelsidee willen
rechtvaardigen door zich te beroepen op bepaalde
ondervindingen ;

d. sommige aanhangers van de vrijhandel menen, dat
vrije handel ten voordele is voor de sociale toestanden.

Bastable zelf ineent, dat het beste argument vóór vrijhandel
ligt in het feit, dat aan elke ruiltransactie tussen twee personen
een voordeel verbonden ís, daar zij anders niet tot stand gebracht
zou worden. De internationale handel is nu de som van al deze
voordeelbrengende transacties.

Protectie betekent in het algemeen belemmering van de ruil
en is daarom verwerpelijk. Doch, merkt hij ten overvloede
nog op, de hoedanigheid van de vraag- en aanbodcurven mogen
nooit uit het oog verloren worden, terwijl het bovendien nood-
zakelijk is elk artikel apart te bezien. Hij zag in, dat er redenen
moesten zijn, waarom in zijn tijd zo vele landen buiten Engeland
protectionistisch waren.

Daarom somt hij in het volgende hoofdstuk (IX) de
argumenten vóór protectie op :

a. de meest logische reden tot protectie vindt hij nog de
opvoedingstarieven voor nieuw te vestigen onder-
nemingen.

Vervolgens behandelt hij enkele niet-economische
argumenten, waarbij hij meent dat het economische
argument van verlies zwaar moet blijven meetellen;

b. nationale veiligheid. Hij meent, dat deze protectie
slechts sporadisch mag en behoeft toegepast te worden ;

c. de voedselpositie mag niet geheel van het buitenland
afhankelijk zijn, terwijl een gezonde boerenstand zééi
noodzakelijk is. Bastable meent dat dit argument voor
Engeland niet geldt : het wordt zéér goed uit het
buitenland gevoed ;

d. men verdedigt protectie van de industrie op sociale
gronden. De grootheid van een land zou sterk bepaald
worden door een bloeiende industrie. Ook hier is
Bastable het niet mee eens : Engeland werd groot, nièt
door protectie, doch door vrijhandel;

e. protectie zou kapitaal en arbeid in het land brengen.
Vervolgens komt Bastable er toe enkele redenen op te noemen,

v~aarom de protectie dikwijls de overwinning behaalde:
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l. Het belang van een bepaalde klasse of groep personen.
2. De onbekendheid met de economie, die, volgens Bastable,

vóór vrijhandel pleit.
3. Het nationaliteitsgevoel: de grootheid van het eigen land.

Voorbeelden zijn Duitschland en de V.S.: List en Carey.
Tot slot van dit hoofdstuk geeft hij enkele opmerkingen, die

misschien wel de belangrijkste zijn van zijn gehele boek:
„It may not fairly be asked, what is the scientific and practical

value of the doctrines which we have been engaged in conside-
ring? It is not likely that ecoriomic and technical development
will in no remote future render all the world one country, and
what then will become of „international trade" ?

The answer is suggested by the general course which economic
science has taken. A scientific doctrine is found to explain some
given group of facts; if the subject-matter of the doctrine
disappears, the explanation of course ceases to be of practical
importance, but its scientific value does not therefore perish. ..

The study of Ricardo, J. S. Mill and Cairness, will clear up
many difficulties in the course of economic growth, and will
serve as a discipline to the inquirer" (blz. 164).

Mr. N. G. PIERSON (1839-1909 ) .

In ons land heeft N. G. Pierson een grote invloed gehad op de
economie. Ook zijn handelspolitieke ideeën hebben sterk door-
gewerkt. In het vierde hoofdstuk van het tweede deel van zijn
„Leerboek der Staathuishoudkunde" behandelt hij de inter-
nationale handel.

Pierson toont zich een vrijhandelaar, die grote eerbied heeft
voor Adam Smith, mede doordat deze „voor den vrijen handel
opkwam met een nadruk en een talent, zooals nog nooit was
geschied" (blz. 189 ) .

Toch was Pierson allerminst een overtuigd voorstander van
het laissez-faire stelsel:

„Maar het valt niet te ontkennen, dat onder den invloed der
Fransche school, met hare verheerlijking der zoogenaamde
„natuurlijke orde" - een overblijfsel van het Physiocratisme -
het beginsel van laissez-faire tijdelijk een zekere achting heeft
genoten, meer dan het verdiende. Hierin is in de laatste jaren
verandering gekomen; die achting bestaat nog slechts bij
weinigen; de natuurlijke orde wordt door velen zelfs een toon-
beeld van wanorde geacht. Men is gunstiger gaan denken over
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staatsinmenging op economisch gebied in het algemeen en daar-
door kwam de soort van staatsinmenging, die Protectionisme
heet, in voordeeliger licht. Geheel ten onrechte, naar wij meenen;
. . " (blz. 191) .

De belangrijkste reden, waarom Pierson vrijhandel wil hand-
haven, ondanks het elders redelijk ingrijpen van de overheid in
het economisch leven is het in- en uitvoerargument :

„Zie daar in den regel de werking van hooge invoerrechten,

zoovaak zij de invoeren verminderen, verminderen zij tevens

de uitvoeren en juist zooveel nationale nijverheid als zij scheppen,

richten zij dan te gronde" (blz. 202 ).
In het vierde hoofstuk zullen wij gelegenheid hebben nader op

dit argument in te gaan.
Pierson meent, dat er slechts vier argumenten worden aan-

gehaald vóór protectie, „die met ernst verdienen overwogen te
worden.

Men beweert :
1. dat hooge invoerrechten niet noodzakelijk vermindering,

dikwijls alleen verandering der invoeren teweegbrengen;

2. dat, al vergen zij een offer van de natie, dit offer door

veelzijdige ontwikkeling der volksnijverheidwordt vergoed;

3. dat zij voor landen met hooge arbeidsloonen het middel

kunnen zijn om daling dier loonen te voorkomen;
4. dat zij kunnen dienen om tijdelijke depressiën tegen te

gaan" (blz. 203 ) .
Het zou ons veel te vér voeren de argumenten van Pierson

tegen deze stellingen nu uitvoerig te bespreken.
In de volgende hoofdstukken zullen zij min of ineer uitvoerig

behandeld worden. Alleen kunnen wij vermelden, dat Piersons

mening over deze vier argumenten op het volgende neerkomen :

fn het 1 o argument ligt géén kracht.
Het 2~ argument acht hij veel beter: „Het is niet gegrond op

onjuiste begrippen aangaande het internationale ruilverkeer,
loochent niet, dat beperking van dat verkeer op zich zelf nadeelig
is te achten en levert geen pleitrede voor duurzame, maar alleen
voor tijdelijke bescherming. . .

Theoretische bedenkingen zijn hiertegen niet aan te voeren,

practische des te meer" (blz. 206). Deze practische bezwaren

zijn zo groot, dat Pierson niet spoedig tot deze vorm van protectie

wenst over te gaan. Hij meent dat de regering niet over de

nodige kennis beschikt om met enige zekerheid in te grijpen en

de voor- en nadelen voldoende tegenover elkaar af te wegen.
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Pierson merkt t.a.v. het 3~ argument op, dat hoge werkelijke
lonen het gevolg kunnen zijn van:

a. grote productiviteit van de productiefactoren ;
b. een geringe bevolking;
c. een lage rentestand;

ad a. bescherming vermindert de inkomsten van de arbeiders,
daar de gunstige ruilvoet t.a.v. het buitenland dan
verdwijnt ;

ad b. ook dan is bescherming uit den boze : minder speciali-
satie treedt dan op;

ad c. tegen dit argument heeft hij dezelfde practische
bezwaren als bij het opvoedingstarief.

Wat betreft het 4o argument vóór protectie meent Pierson dat
als bijv. in de landbouw een hevige depressie zou ontstaan als
gevolg van de plotselinge invoer van grote hoeveelheden over-
zees graan (1870), met als gevolg een sterke prijsdaling, dan isdat ongetwijfeld iets zeer nadelings voor de boerenstand en de
direct belanghebbenden. Vooral dat plotselinge is een ernstig
nadeel voor vele mensen. Doch hij is zéér huiverig voor de
invoering van rechten die bijv. langzaam dalen. Hij heeft velerlei
practische bezwaren, terwijl hij erg bevreesd is, dat een eenmaal
geheven tarief door het streven van protectionistische kringen
niet meer na verloop van tijd zal worden opgeheven. En begint
men eenmaal met één bedrijfstak zo te beschermen, dan dient
men dat later met andere óók te doen, als zich daar dezelfde
verschijnselen van te grote importen vertonen. Waar is dan het
eind? Toch is deze erkenning van een grond voor protectie van
zéér veel principiële betekenis 1ti)

Tot slot van dit hoofdstuk zullen wij enkele modernere
schrijvers over internationale handel de revue laten passeren.
Daar wij ons sterk moeten beperken menen wij enkele schrijvers
te moeten behandelen, die hun handelspolitieke ideeën na de
sterke handelspolitieke veranderingen van ~-- 1930 hebben
gepubliceerd, en die dus de nieuwste ontwikkeling in hun
conclusies hebben verwerkt.

P. F. ELLSWORTH.

Allereerst P. F. Ellsworth, die zijn ideeën publiceerde in zijn
„International Economics" New-York, 1938.

ls Prof. H. A. Kaag: Pierson en de Handelspolitiek" in Maandachrift
Economie, vierde jg., blz. 217.
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Wat is het uitgangspunt van zijn handelspolitieke ídeeën?
„The most generally accepted goal of the economic policies

of nations is economic welfare, which, if the distribution of
income is provissionally ignored, may be interpreted to mean the
maximisation of the national income of goods and services"
(blz. 279).

Dit is zijn uitgangspunt, in dit licht dient men zijn handels-
politieke ideeën te zien.

Het voordeel van de vrijhandel berust, meent hij, op de
„inherent advantages of specialisation" ( blz. 281 ). Specialisatie
bevordert de maximisering van het nationale inkomen : zoals
Ellsworth ook zelf opmerkt is zijn argumentatie vóór vrijhandel
dezelfde als die van Adam Smith.

Hij meent, dat de protectionist slechts twee wegen uitkan:
óf bewijzen, dat de nadelen van de vrijhandel de voordelen
te niet doen;
óf andere doeleinden aan de economische politiek stellen
en bewijzen, dat protectie die beter bevordert dan vrij-
handel.

Wanneer Ellsworth de argumenten vóór protectie gaat bespre-
ken, begint hij allereerst het in- en uitvoer argument aan een
nadere beschouwing te onderwerpen. Speciaal interesseert de
vraag of een vermindering van de import een evenredige
vermindering van de export geeft. Hij geeft als conclusie dat
„a process of elimination thus leads to the conclusion that - in
the absence of special circumstances - a tariff-induced
reduction of imports will necessitate a roughly equal shrinkage
of exports" (blz. 303 ) .

Vervolgens verdeelt hij de argumenten vóór protectie in
2 groepen :

a. de argumenten die op populaire frasen berusten ;
b. de argumenten die op een werkelijk doordachte

economische basis berusten.
Onder ad a. noemt hij : het handhaven van de lonen of de

bescherming van de levensstandaard; bescherming van de „home-
market"; het vergroten van de binnenlandse productie; het
binnenslands houden van het geld; als antwoord op bescher-
mende maatregelen van het buitenland en gelijkmaken van de
productiekosten in de verschillende landen.

Begrijpelijkerwijze verwerpt Ellsworth al deze argumenten.
De onder 1). genoemde argumenten verdeelt hij naar gelang

de doeleinden van de economische politiek.

63



De meeste van deze theorieën verdedigen protectie als een
middel tot maximisering van het nationale inkomen.

Onder deze argumenten, die dus hetzelfde doel nastreven als
de vrijhandel, noemt Ellsworth de volgende:

l. het opvoedingstarief. Hij heeft vooral bezwaren tegen dit
tarief door zijn moeilijke toepassing. Bovendien verdwijnt
een eenmaal ingesteld tarief ineestal niet;

2. een tarief tot het verminderen van de risico's in sterk
gespecialiseerde industrietakken. Dus terwille van een
stabiel economisch leven.

Er zijn een drietal soorten van internationale ver-
storingen, waartegen dit protectionisme zou moeten
dienen :
a. de conjunctuur. Ellsworth meent dat de feiten nog niet

hebben bewezen dat protectie effectief is tegen deze
invloeden ;

b. langdurige veranderingen in de internationale
concurrentie. Daar concurrentie de bron van de voor-
uitgang is, moet het middel van protectie hier twijfel-
achtig genoemd worden ;

c. oorlogen. Het is beter door een uitgebreide inter-
nationale handel oorlogen zoveel mogelijk te beletten;

3. behoud van nationale productiebronnen. Ellsworth meent,
dat hier alleen export-belemmeringen in de vorm van
export-tarieven effectief zijn. Doch directe productie-
beperkingen acht hij nog effectiever en beter ;

4. voor de verhouding van de industrieën met toe- en
afnemende kosten. Tarieven zijn hier minder goed dan
directe steunverlening.

Tot de andere groep argumenten, die protectie willen als middel
tot andere doeleinden dan een maximaal nationaal inkomen,
behoren er verschillende :

l. werkloosheidsbestrijding. Hierbij stelt men dus minder
werkloosheid boven vermindering van het nationale
inkomen.

Ellsworth meent, dat het verlies van het nationale
inkomen niet te groot mag zijn, want dan is het beter
werkloosheid te houden. Doch bovendien acht Ellsworth
protectie als middel tot werkloosheidsbestrijding zéér
beperkt.

Er is alléén heil te verwachten, wanneer de „employ-
ment multiplier is larger in the protected industries than
in the export industries" (blz. 332).
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De methode van openbare werken acht Ellsworth dan
ook beter;

2. tarieven als middel tot vergrotíng van het arbeids-
inkomen als deel van het nationale inkomen.

Dit argument slaat hij niet erg hoog aan ;
3. protectie als middel tegen te sterke urbanisering.

Dit is allereerst een sociaal argument en daarom niet
door den econoom te beoordelen ;

4. bescherming van industrieën, die essentieel zijn voor de
militaire verdediging.

Dit is ook niet een economisch argument;
5. tarieven als een middel tot evenwichtsherstel in de

betalingsbalans, zoals Keynes dat poneerde, acht Ellsworth
niet meer urgent, daar de gouden standaard is opgeheven
in Engeland;

6. protectie om de invoer van productiemiddelen te bevor-
deren. Hij meent, dat dat slechts de inefficiente industrieën
ten goede zal komen.

Zijn uiteindelijke conclusie luidt: „Of all the protectionist
arguments considered, the only one with much real claim to
attention is the infant-industry argument, and this one applies
only under a very limited set of conditions and to certain specific
industries. All the others rest their case on shaky foundations,
offer a comparatively clumsy means of attaining their end, or

must be hedged about with qualifications" (blz. 341) .
Ellsworth vraagt zich vervolgens af, waarom ondanks al die

klemmende argumenten vóór vrijhandel, toch de protectie zo'n
sterke verspreiding heeft gevonden. Zijn antwoord luidt:

„As usual when reason and justice do not prevail in human

affairs, investigation reveals that they are opposed by the
interests of powerful groups, made palatable and even popular
by skillful appeal to prejudice and to numerous but local selfish
interests" (blz. 342 ) .

Bovendien, als men er eenmaal mee begint, verspreidt het zich
vanzelf. Protectie is populair in tegenstelling tot de vrijhandel.

Daarenboven is protectie dikwijls in het voordeel van een
bepaalde groep, die het algemeen welzijn achterstelt bij zijn eigen

belang.
F~eitelijk zijn Ellsworth's handelspolitieke ideeën niet verder

gekomen dan die van Pierson vóór 40 jaar!
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GOTTFRIED VON HABERLER behoort tot de meest voor-
aanstaande theoretici van de internationale handel. Zijn boek
„Der Internationale Handel" Berlin, 1933 bevat zijn handels-
politieke ideeën.

Bij het vragen naar de juiste handelspolitiek gaat Haberler uit
van het volgende standpunt van Max Weber: „Die Wissen-
schaft ist nicht berufen und nicht imstande, Werturteile abzu-
geben, also z.B. zu sagen, dass Freihandel das „richtige" handels-
regime darstelle. Sie kann nur sagen oder kann er sich zu Aufgabe
stellen, zu untersuchen, welche Folgen Freihandel oder Schuts-
zëlle fur ein Land mit sich bringen. Daraus folgt aber auch, dass
die Wissenschaft imstande ist, zu entscheiden, welche Mittel zur
Erreichung gegebener oder hypothetisch angenommener Ends-
weche anzuwenden sind ob ein gegebener Mittel einem gegebenen
Zweck angemessen ist. Wenn das Volkseinkommen m~glichts
gross sein soll, ist diese oder jene Handelspolitik angemessen"
(blz. 159). Haberler geeft dan verschillende doeleinden van de
handelspolitiek. Wanneer hij de strijdvraag protectie~vrijhandel
gaat bespreken, gaat hij uit van het standpunt dat de vrijhandel
vermoedelijk het voordeligste is.

Hij neemt maximisering van het nationale inkomen als het
criterium voor de beoordeling van handelspolitieke toestanden
en maatregelen, evenals Ellsworth.

Bovendien meent hij, dat vrijhandel lage importprijzen mee-
brengt. Het gevolg is dan ook, dat Haberler vrijhandelaar is, hoe-
wel niet in alle omstandigheden.

Laten wij Haberlers mening over de verschillende argumenten
bezien.

Haberler meent, dat de argumenten voor bescherming elkaar
in het algemeen ten dele tegenspreken, zodat zij één voor één
besproken moeten worden.

Allereerst moet men onderscheiden tussen fiscale en bescher-
mende invoerrechten die niet verschillen in hun werking, doch
alleen in het motief waarmee zij in het leven zijn geroepen.

Vervolgens kan men de argumenten verdelen in :
a. niet-economische argumenten voor invoerrechten, bijv.

landsverdediging, behoud van nationale eiger,aard,
sociale toestanden, enz. ;

b. economische argumenten voor bescherming, zoals het
verkrijgen van een maximaal volksínkomen.

Deze laatste groep kan men wederom op verschillende
manieren verdelen :
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A. 1. „long-run" argumenten, die menen dat op de lange
duur het sociaal product vergroot wordt: de „Aus-
gleichszolle" van Schuller;

2. „short-run" argumenten, die voor tijdelijke „overgangs-
toestanden" bestemd zijn.

B. 1. argumenten, die op de bodem van het evenwicht staan ;
2. argumenten, die een afwijking van het evenwicht

impliceren, omdat in werkelijkheid het evenwicht door
allerlei storingen niet bereikt wordt. ( frictie-argumen-
ten) : tarieven beperken de conjunctuurgevoeligheid
en de gedachte van Keynes, die onbeperkte vrijhandel
bestrijdt, daar het prijsmechanisme op de arbeidsmarkt
niet behoorlijk functioneert: werkloosheid bewijst dat.

C. Argumenten voor bescherming uit vrees voor mono-
polies, die hetzij door dumping, hetzij door te hoge
prijzen van het buitenland, het binnenland op allerlei
manieren kan treffen.

D. De opvoedingsargumenten. Theoretisch vindt Haberler
deze niet slecht, doch practisch niet doorvoerbaar.

E. Vergeldingstarieven, die op een tweetal gronden ver-
dedigd worden :
a. uit tactische overwegingen, om n.l. sterk te staan

bij onderhandelingen over handelsverdragen;
b. omdat een land, omgeven door tolmuren, geen

vrijhandel kan blijven voeren.
Het zou ons te ver voeren alle bewijsvoeringen van Haberler

t.a.v. de juistheid of onjuistheid van al deze argumenten voor
bescherming uitvoerig te bespreken, temeer daar het boek van
hem nog gemakkelijk binnen het bereik van den geïnteresseerden
lezer ligt.

Nadat hij een 9-tal z.g. „indiskutable Zollargumente" behan-
deld heeft, gaat hij over tot een behandeling van de meer redelijke
argumenten.

Allereerst de theorie van Richard Schuller, die als een der best
doordachte geldt. Schuller wil bescherming bij artikelen die met
afnemende kosten geproduceerd kunnen worden, daar bij deze
artikelen door bescherming de prijs slechts weinig stijgt en de
productie sterk uitgebreid kan worden. Haberler meent nu dat
Schullers leer alléén betekenis heeft bij werkloosheid, doch dat
dan die braakliggende productiefactoren niet alle geschikt zijn
voor de zich uitbreidende productietak.

Vervolgens bespreekt Haberler het argument dat meent dat
bescherming de werkloosheid kan bestrijden.
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Speciaal is het van belang te weten wat hij van de protectionis-
tische ideeën van Keynes denkt.

Hij meent, dat de leer van Keynes speciaal is gedacht voor de
Engelse werkloosheid na 1925 en dat niet iedere werkloosheid in
zijn leer past. Keynes constructie - te vinden in „Treatise on
Money" en het Macmillan Report - geldt voor de vele moei-
lijkheden die Engeland beleefde na zijn te hoge pondenstabilisatíe
en de onmogelijkheid een deflatie van minstens lOlo door te
voeren. Dat gaf grote werkloosheid.

Haberler is het eens met Keynes, dat zelfs al vermindert de
export, in de exportindustrie nog geen werkloosheid behoeft te
ontstaan, want vermeerdering van werkgelegenheid in de
beschermde bedrijfstak betekent vermeerdering van koopkracht
van de tewerkgestelde arbeiders. Kopen zij daarmee de goederen
van de exportindustrie, die niet meer uitgevoerd kunnen worden,
dan behoeft de werkgelegenheid in de exportindustrie niet te
verminderen. Kopen zij andere goederen, dan wordt de vermeer-
dering van de werkloosheid in de exportindustrie gecompenseerd
door vermindering in andere bedrijfstakken (is vermeerdering
van de binnenlandse koopkracht) ; doch Haberler meent dat deze
werking slechts in de „short-run" zich vertoont.

Samenvattend meent Haberler over de protectie als middel
van werkloosheidsbestrijding het volgende: „Ist die Arbeitslosig-
keit allgemein und dauert sie lange, so muss das Lohnniveau
gesenkt werden oder man muss warten, bis infolge des tech-
nischen Fortschritts sich die Grenzproduktivit~t der Arbeit den
erhëten Lëhnen anpasst; mit anderen Worten wenn man den
Anzug nicht enger machen will oder kann, muss man hoffen,
dass der Wirtschaftski)rperin die zu weite Kleidung hineinwachsen
wird. Ist die Arbeitslosigkeit konjunktureller Natur, so ver-
schwindet sie mit dem Umschwung des Konjunkturzyklus, wenn
es auch nicht ohne Lohnsenkungen abzugehen pflegt. Betrifft
die Arbeitslosigkeit nur einzelne Wirtschaftszweige ,so ist es
zweckm~ssiger zu warten, bis sich der Uebergang von selbst
vollzogen hat, oder eventuell die Umleitung und Umschulung
der Arbeiterschaft durch geeignete Massnahmen zu fëdern und
zu beschleunigen, statt mit dem groben Geschutz von Zoller-
hëhungen gegen die unangenehmen Begleiterscheinungen des
wirtschaftlichen Fortschritts aufzufahren und damit den Fort-
schritt selbst zu unterbinden (blz. 201) .

Hiermee hebben wij enkele belangrijke gedachten van Haberler
over de handelspolitiek naar voren gebracht.
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B. OHLIN.

Tot slot van dit hoofdstuk willen wij enige handelspolitieke

denkbeelden van B. Ohlin bespreken, die wij kunnen vinden o.a.

in zijn rapport voor de Internationale Kamer van Koophandel

in 1936 „Reconstruction économique internationale". In deze

studie gaat hij uit van de toestanden van 1936, waardoor hij

sterk realistisch blijft.
Hij wijst er allereerst op dat het economisch leven, vooral na

1930 sterk instabiel geworden is, in tegenstelling tot de

toestanden vóór de crisis van 1930. Velerlei problemen uit de

depressiejaren bespreekt hij, zoals: deflatie, depreciatie, prijs-

bescherming, het goud- en sterlingblok. Zijn conclusie uit deze

analyse vat hij als volgt samen :
l. La déflation des prix au delà d'une certaine limite est

désastreuse pour la production et le marché du travail et
incompatible avec le maintien de relations économiques
internationales relativement libres ;

2. En outre, une criterigoureuse aggravée par la déflation

rend difficile, sinon impossible, 1'indispensable rajustement

de la structure industrielle et provoque, au contraire, de

nouveaux déséquilibres;
3. Par conséquent, le monde a besoin d'un système de

relations économiques internationales qui, d'une part, ne
contraigne pas les pays à poursuivre une politique de

déflation et qui, d'autre part, soit capable dé résister tout

au moins à certaines formes de pression internationale,
telles que le monde en a connues récemment et verra sans

doute se renouveler à 1'avenir" (blz. 60).
Ohlin meent verder, dat het betrekkelijk vrije internationale

verkeer vóór de oorlog 1914-1918 zeer productief was en de

levensstandaard belangrijk verhoogd heeft. Doch sedert die tijd

zijn de omstandigheden radicaal veranderd onder ínvloed van de

oorlog, de wereldcrisis en vooral van de sterke wijzigingen op

technisch, politiek en psychologisch gebied. Met deze veranderin-

gen dient men ter dege rekening te houden.
Hij meent, dat het huidige nationalisme allereerst het gevolg

is van psychologische omstandigheden en niet altijd op

economische gronden verdedigd kan worden, terwijl de

ontwikkeling van de techniek - waardoor de productie minder

aan een bepaalde plaats gebonden is dan vroeger - dit

nationalisme in zekere mate gemakkelijker doorvoerbaar maakt.
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Hij concludeert dan ook dat „les progrès scientifiques et tech-
niques ont, sans doute, réduit quelque pue les pertes causées par
la restriction de la division internationale du travail" (blz. 65 ).
Hier staat weer tegenover dat de techniek naar steeds grotere
massaproductie vraagt, hetgeen sterke specialisatie en concentratie
meebrengt.

De internationale handel dient voort te bestaan, daar de levens-standaard zonder deze sterk zou moeten dalen.
Ohlin meent dat staatsingrijpen slechts zover mag gaan alsnodig is voor het bestrijden of voorkomen van een depressie.

Daarom kan de internationale handel niet meer zo vrij zijn alsvóór 1914: men denke aan de dumping, die bestreden moetworden. Ook het internationale kapitaalverkeer mag niet geheelvrij gelaten worden.
Vervolgens bespreekt hij het monetaire vraagstuk. Tegen een

terugkeer van de gouden standaard in de vorm van vóór 1914heeft Ohlin de volgende argumenten:
1. Het binnenlandse interventionisme van de staat maakt een

zekere elasticiteit van de buitenlandse wisselkoers nood-
zakelijk.

2. Vaste wisselkoersen maken zo nu en dan deflaties nood-
zakelijk, hetgeen vroeger véél gemakkelijker ging dan
tegenwoordig.

3. Het verschijnsel van „hot money" is niet te verenigen met
de vroegere gouden standaard.

Ohlin meent dan ook, dat men een geldsysteem dient teontwerpen dat allereerst een stabiel binnenlands economisch
leven garandeert. Wil men een goed werkend internationaal
geldwezen, dan moet het géén deflaties veroorzaken, daar anders
verschillende landen zich er aan zullen onttrekken.

Vervolgens bespreekt Ohlin het vraagstuk van de handels-
politiek en de ontwikkeling van de internationale ruil.

Sterke handelsbelemmeringen hebben tot gevolg:
l~. daling van de internationale handel ;
2. de industrialisatie van „jonge" landen;
3. de vergroting van de internationale handel tussen landen,die op de een of andere manier bij elkaar horen: Britse

Empire, Frankrijk en zijn koloniën;
4. steeds meer bilaterale verdragen en evenwicht van

bilaterale handelsverdragen. Dit vermindert ongetwijfelt
het internationale verkeer, evenals de deviezen-contróle.
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Ohlin meent dan ook, dat de internationale handel onverwijld
gereorganiseerd moet worden. Dit betekent het volgende:

l. het binnenlandse economische leven moet op een hoger
peil gebracht worden ;

2. minder discriminatie in de internationale handel;
3. een meer vrij internationaal verkeer, hoewel contingen-

teringen enz. voor verschillende landen wel verdedigbaar
zijn. Dit vrijere verkeer dient door de financieel sterke
landen begonnen te worden ;

4. men dient meer naar de meest-begunstigingsclausule over
te gaan ;

5. er dienen meer multilaterale verdragen gesloten te worden.
ln het volgend hoofdstuk behandelen wij zijn handelspolitieke

ideeën, zoals Ohlin enkele jaren vóór dit rapport publiceerde:
ze zijn wel iets meer vrijhandelsgezind dan in deze zo juist
behandelde studie.
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HOOFDSTUK III.

HET UITGANGSPUNT VAN DE TE VOEREN
HANDELSPOLITIEK.

„Veeleer zullen de handelspolitieke maatregelen
in de eerste plaata moeten voldoen aan den eiach,
dat zij de eigen nationale ordening beachermen
en die van andere landen respecteeren".

Prof. H. A. Kaag I).

Daar de handelspolitieke ideeën - en dus ook hun uitgangs-
punt - bij de schrijvers ten nauwste blijken samen te hangen
met de geaccepteerde theorie van de internationale handel, zullen
wij dit hoofdstuk beginnen met een uiteenzetting en een critische
beschouwing van de comparatieve kostenleer en de theorie van
Ohlin, welke beide het meest aanvaard worden. ,

David Ricardo zag het eerst van alle economen de inter-
nationale ruil als een APART vraagstuk : de internationale ruil
zou door een andere wetmatigheid beheerst worden dan de
binnenlandse. Hij ontwierp voor de internationale ruil zijn
comparatieve kostenleer, die van John Stuart Mill haar voltooiïng
ontving.

Ricardo meent dat de hoeveelheid kapitaal in een land een
GEGEVEN iets is, welke hoeveelheid door internationaal ver-
keer niet of zeer weinig verandert. Hij denkt, dat in één land
de productiefactoren beweeglijk zijn, zodat zij de meest-voordeel
brengende aanwending zullen zoeken. Doch internationaal ligt
de situatie anders : als in het buitenland de kapitaalrente hoger is,
dan betekent dat nog niet, dat kapitaal wordt uitgevoerd. Dit is
de hoeksteen van de comparatieve kostenleer.

Ricardo zet zijn leer op o.a. in de veronderstelling, dat tussen
de landen slechts ruil van goederen bestaat : geldtransacties
vinden niet plaats. Een vergaande abstractie dus. Hij nam aan,

') Aldus Prof. H. A. Kaag: „Nationale Bestrijding van de gevolgen der Criais
door Maatregelen van Handelspolitiek", Prae-advies 1934, blz. 59.
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dat de verhouding waarin de goederen binnenslands in de „long-
run" geruild worden, bepaald wordt door hun „labour costs" -).
Voor de internationale ruil leert hij, dat de goederen niet op basis

van de opgeofferde hoeveelheid arbeid, doch op basis van de
COMPARATIEVE KOSTEN geruild worden, doordat het
kapitaal zich zo moeilijk van het ene land naar het andere
beweegt. (alinea 8) . ~

In zijn bekend voorbeeld van handel tussen Engeland en

Portugal veronderstelt hij, dat laken en wijn geruild worden.
Engeland heeft 100 arbeiders nodig gedurende een jaar om het
laken te maken en 120 arbeiders gedurende dezelfde tijd voor de

wijn. Portugal heeft nodig respectievelijk 90 en 80 arbeiders

gedurende een jaar. Portugal is dus absoluut in het voordeel voor
beide goederen. Toch ontstaat er ruil. Engeland exporteert laken
naar Portugal en Portugal exporteert wijn naar Engeland. Het
is beider voordeel. Ricardo merkt echter op dat het ongetwijfeld
onder zulke omstandigheden èn voor de kapitaalbezitters in

Engeland èn voor de consumenten in beide landen het voordeligst
was dat èn de wijn èn het laken in Portugal gemaakt werden en
voor dat doel het kapitaal en de arbeid die in Engeland voor de
lakenproductie gebruikt worden, naar Portugal overgeplaatst
werden, om daar laken te produceren. De ondervinding leert
echter, zegt Ricardo, dat door onzekerheden, gehechtheid aan de
geboortegrond, gewoonten, familie- en vriendenrelaties, enz.
emigratie belet wordt. Merkwaardigerwijze voegt hij er dan aan

toe, dat de mensen daarom liever een lagere b~loning in eigen

land dan een hogere in een vreemd land accepteren. Bovendien
zegt hij DAT HIJ HET LIEVER ZO ZIET DAN DAT DIE
EMIGRATIEBELEMMERINGEN VERMINDEREN. ( laatste

alinea). Hij meent dus, dat internationale arbeidsverdeling niet
ZONDER MEER een goed is: bij volledig verkeer zou Engeland
misschien ten onder gaan. Hij ziet de hoeveelheid arbeid en
kapitaal in een land als een gegeven iets en wanneer daar een

deel van emigreert, is er minder aan te wenden in het eigen land.
De comparatieve kostenleer is nu als volgt te omschrijven :

„Wanneer de internationale handel wordt vrijgelaten, dan zal
ieder land zich op den duur specialiseren in die goederen en
diensten waarin het wat de arbeidsmoeite betreft, vergelijkender-
wijs het meest in het voordeel resp. het minst in het nadeel is".

De leer van Ricárdo was hiermee niet compleet, want hij

2) David Ricardo: „Principlea of Political Economy and Taxation", Chapter

VII, „On Foreign Trade", Par. 47, alinea 5.
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bepaalde niet de WERKELIJKE verhouding, waarin de goederen
tegen elkaar geruild werden. John Stuart Mill heeft de leer
compleet gemaakt door zijn gedachte van de „reciprocal demand"
of, zoals hij het zelf formuleerde, door de „equation of inter-
national demand". Hier leert hij, dat binnen de grenzen, die
bepaald worden door de comparatieve kosten, de werkelijke ver-
houding waarin de goederen tegen elkaar geruild worden, zal
berusten op de sterkte en de elasticiteit van de vraag in elk land
voor elkaars producten, waarbij tenslotte de import van elk land
zo groot zal zijn, dat het die import uit de opbrengst van de
export kan betalen. Verder trekt Mill hieruit de conclusie dat -
daar de kosten van een land voor zijn import de goederen zijn die
het exporteert - het het meeste voordeel heeft bij de export

~ van die producten, waarvan de vraag het meest intensief en het
meest elastisch is en bij de import van die goederen waarnaar de
binnenlandse vraag het minst intensief en elastisch is. Hij meent
verder, dat de introductie van transportkosten, benevens het
constateren van meer dan twee landen en meer dan twee
goederen zijn leer niet verandert.

Mill merkt ook op, in tegenstelling tot Ricardo, dat arbeid en
kapitaal weliswaar niet gemakkelijk het land verlaten, doch dat
het kapitaal en de arbeid minder hinder ondervinden dan vroeger(tijd van Ricardo!), terwijl die belemmeringen niet naar alle
landen gelijk zijn. Onbeschaafde landen ontvangen geen kapitaal,
meent hij, terwijl b.v. de Engelse koloniën, Frankrijk, enz. wel
kapitaal en arbeid uit Engeland kunnen krijgen. Binnenslandsis de verplaatsing natuurlijk veel gemakkelijker 3).

Na Mill hebben enkele andere schrijvers de leer van de
comparatieve kosten verfijnd, doch niet wezenlijk veranderd.
Zo ontdekte men de „non-competing groups" : kapitaal en arbeid,
aangewend in bedrijfstak of landstreek A verplaatsen zich nietzó snel en zó vólkomen naar bedrijfstak of landstreek B, wanneerin deze laatste de beloning belangrijk hoger is.

De beweging van de productiefactoren over de landsgrenzen
nam vooral sinds het midden van de vorige eeuw belangrijk toe.Men denke slechts aan de emigratie naar Amerika en Australië,zowel van de arbeid als van het kapitaal }).

Daarmee kreeg het verschil tussen de nationale en inter-
s) Zie voor de ideeën van Mill zijn „Principlea of Political Economy with aomeof their applicationa to aocial phylosophy", Chapter XVII, „Of InternationalTrade".
~) Zie voor atatiatiache gegevens Dr. A. Winaemius: „Economische aepectender internationale migratie", Haarlem, 1939, blz. I5.
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nationale handel, althans wat betreft de beweeglijkheid van de
productiefactoren meer een betrekkelijk karakter. Het werd
een kwestie van meer of minder beweeglijkheid. Desondanks
houden bijv. Cairness, Taussig en Viner nog vast aan de
comparatieve kostenleer. Zij menen, dat het verschil nog groot
genoeg is voor het handhaven van deze leer. Zij hebben haar
echter meer in een geldvorm gegoten.

Vrij algemeen wordt op het ogenblik in de litteratuur aan-
genomen dat er tussen de nationale en internationale handel
slechts een gradueel verschil bestaat, omdat tussen de beweeglijk-
heid van de productiefactoren op nationaal en internationaal
terrein slechts e~n gradueel verschil bestaat.

De vraag kan dan ook gesteld worden, waarom de inter-
nationale handel als afzonderlijk studie-object nog aanvaard
wordt. e

Hierop geven de schrijvers geheel verschillende antwoorden,
zoals : verschillende geldstelsels in de verschillende landen,
schommelende wisselkoersen en beïnvloeding van de crediet-
politiek van de banken.

Ohlin ontkent, dat voor de theorie van de internationale handel
een afzonderlijke plaats moet worden ingeruimd. Hij ziet geen
principieel verschil tussen regionale en internationale handel.
Internationale handel is slechts een bepaalde vorm van interlocale
handel.

Vooraleer wij ons eigen standpunt in deze kwestie zullen uit-
eenzetten willen wij eerst de leer van Ohlin nader aangeven en
haar, evenals de comparatieve kostenleer, aan een nader onder-
zoek onderwerpen.

Ohlin tracht een theorie van de internationale handel op te
bouwen die in overeenstemming is met de moderne prijsleer,
zoals die door Walras, Pareto en Cassel is ontwikkeld 5).

Hij heeft de prijsleer, die vooral voor één markt geldt, uit-
gebreid voor vele met elkaar verbonden markten, welke voor-
komen bij handel tussen verschillende landen en de streken van
één land.

Ohlin wijst er op, dat er logisch verband bestaat tussen de
arbeidsverdeling en de interregionale specialisatie in de productie.
Bepaalde personen zijn het geschiktst voor bepaalde werkzaam-
heden, terwijl elke landstreek door de aanwezigheid van bepaalde
productiefactoren zich op de productie van bepaalde goederen

5) Wij gebruiken zijn hoofdwerk: „Interregional and International Trade",
Cambridge, U.S.A., 1933.
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gaat toeleggen. Als de individuen en streken zich zo specialiseren,
zullen het totale sociale inkomen en de individuele inkomens het
grootst zijn.

Deze verschillende voorziening van de streken met productie-
factoren is de éérste basis waaruit Ohlin verder redeneert. De
tweede is, dat de ONMIDDELLIJKE oorzaak van de inter-
regionale en internationale handel gelegen is in prijsverschillen.

Welke verhouding bestaat er tussen deze bases? Bestaat er een
bepaalde relatie tussen de regionale verschillen in de voorziening
met productie-factoren en de regionale verschillen in kosten en
prijzen?

Voordat hij deze vraag gaat beantwoorden, wijst hij er op dat
het noodzakelijk is, dat de relatieve prijzen in de twee districten,
die met elkaar handel gaan drijven, verschillen.

Wanneer hij vraagt :„Onder vvelke omstandigheden zullen de
relatieve goederenprijzen verschillend zijn?" komt hij er toe in
zijn analyse de moderne prijsleer in te schakelen, Hij merkt
hierbij op dat het uitgangspunt voor de omstandigheden, waar-
onder de relatieve goederenprijzen zullen verschillen, bestaat in
het feit dat alle prijzen, zowel die van goederen als productie-
factoren, uiteindelijk, in elke streek en op elk ogenblik bepaald
worden door de vraag naar de goederen en de mogelijkheid ze
te produceren. Achter de vraag naar de goederen liggen twee
omstandigheden, die bekend zijn in de prijsleer:

1. de wensen en verlangens van de consumenten en
2. de eigendom van de productiefactoren die de individuele

inkomens en dus de vraag beïnvloedt. Het goederenaanbod
berust daarentegen uiteindelijk op

3. het aanbod van de productiefactoren en
4. de combinatie van productiefactoren die technisch nood-

zakelijk is voor de samenstelling van de goederen.
De prijzen van de productiefactoren ontstaan dus, volgens

Ohlin, door het aanbod van en de vraag naar de productie-
factoren. Deze vraag is weer afgeleid van de vraag naar de eind-
producten, terwijl deze laatste op de inkomens berust, die op hun
beurt weer hoog of laag zijn in overeenstemming met de prijzen,
die voor de productiefactoren betaald worden.

Ellsworth, die in zijn boek de leer van Ohlin samenvat,
concludeert dan ook dat de prijzen van gebruiksgoederen, de
prijzen van de productiefactoren, consumenteninkomens, de
vraag naar eindproducten en zowel de vraag als het aanbod van
de productiefactoren één groep van elkaar beïnvloedende en
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innig verbonden krachten zijn, die, als totaal, elkaar wederkerig
bepalen. Aan geen enkel element kan oorzakelijk voorrang ver-
leend worden; elk oefent zijn invloed gelijktijdig met alle andere
uit. Deze verklaring van de prijzen is te caracteriseren als „weder-
kerig bepalend" of als een „algemene evenwichtstheorie" s).

Uit deze leer is gemakkelijk af te leiden, wanneer de relatieve
prijzen in de onderscheidene streken verschillen: dit zal het geval
zijn wanneer er interregionale verschillen in de voorziening met
productiefactoren bestaan en deze laatste verschillen niet worden
OPGEHEVEN door vraagverschillen. Als voorbeeld : in een
streek met veel land en weinig arbeid en kapitaal zal land gced-
koop zijn, de andere factoren relatief duur. Daar zullen producten,

~. die veel land doch weinig andere factoren vragen, relatief goed-
' koop zijn.

Door de verschillen in de relatieve voorziening met productie-
factoren, zullen de kostprijzen van de goederen verschillen - en
dus ook hun prijzen - waarmee de basis voor interregionale
handel aanwezig is. Zo zal elke streek zich specialiseren op die
goederen, die zij het goedkoopst kan vervaardigen. HET VER-
SCHIJNSEL VAN DE RELATIEVE VERSCHILLEN IN DE
AANWEZIGE KWANTITEITEN PRODUCTIEFACTOREN
IS DE FUNDAMENTELE OORZAAK VAN DE INTER-
REGIONALE HANDEL, zegt Ohlin uitdrukkelijk (blz. 29).

Na deze uiteenzettingen betreffende de basis van de inter-
regionale handel volgt Ohlin dezelfde methode als de aanhangers
van de comparatieve kostenleer: n.l. de methode van de
afnemende abstractie. Hij gaat na de invloed van gebrek aan
volledige beweeglijkheid van de productiefactoren en de aan-
wezigheid van een te constateren afwijking (frictie) tussen
prijzen en kosten. Hij meent dat deze feiten géén principiële
afwijkingen van de zojuist ontwikkelde theorie betekenen. Na
verloop van tijd plegen fricties en afwijkingen verdwenen te zijn.

In het tweede deel van zijn boek gaat Ohlin over tot
behandeling van de INTERNATIONALE handel in een ver-
eenvoudigde vorm. Hij begint met uitdrukkelijk te constateren,
dat de theorie van de internationale handel de belangrijkste
toepassing is van de leer van de interregionale handel, daar de
staten de belangrijkste streken zijn. Hij zegt bovendien dat de
belangrijkste grenslijnen voor de beweging van de productie-
factoren de nationale grenzen zijn, terwijl de beweeglijkheid
BINNEN de verschillende landen niet belangrijk groter is dan

e) P. T. Ellaworth: „International Economica". New-York, 1938, blz. 93.
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tussen de landen onderling. De redenering in het eerste deel van
zijn boek moet daarom van nut zijn voor een studie van de
internationale handel, waarbij dezelfde voorwaarden aanwezig
zijn als bij de interregionale handel. Maar, merkt hij op, we
zullen wel enige modificaties moeten toepassen, want bij de
studie van interregionale handel werd op zeer vereenvoudigde
veronderstellingen gebouwd.

De belangrijkste vereenvoudigingen zijn volgens Ohlin de
volgende :

1. Het aanbod van de productiefactoren is niet een voor altijd
gegeven grootheid, terwijl het niet alléén varieert door
omstandigheden die niets met handel en prijzen te maken
hebben ; in tegendeel, het aanbod van de factoren wordt
dikwijls beslissend beïnvloed door prijsveranderingen.

2. De volgende vereenvoudiging van deel I, dat n.l. de
regionale grenzen géén weerstand bieden aan de beweging
van de producten, doch alléén interregionale verplaatsing
van productiefactoren uitsluiten, zal pas in het derde deel
verlaten worden en vervangen door een meer realistische
beschouwing. Daar zal dan de invloed van de grenzen op
de beweging van de goederen beschouwd worden, evenals
de internationale beweeglijkheid van de productiefactoren
en zijn betekenis voor de internationale handel.

Bovendien wijst Ohlin er op, dat bij de internationale handel
monetaire problemen zijn, die bij de interregionale handel niet
voorkomen ( blz. 68 ) .

Hij kent tenslotte een bepaalde invloed toe aan het bestaan
van non-competing groups, de closed-shop policy van de vak-
organisaties, belastingen, monopolies, sociale maatregelen, enz.,
doch steeds meent hij dat zijn grondprincipe gehandhaafd blijft.

Zijn conclusie van dit alles is merkwaardig:
„De redenering in dit hoofdstuk heeft bewezen, dat de omstan-

digheden die het karakter en de gevolgen van de internationale
handel bepalen veelvuldiger en veelzijdiger en ook moeilijker
precies te omschrijven zijn dan bij de interregionale handel, zoals
die in deel I beschreven is.

De stelling, dat de internationale handel de tendens heeft de
prijzen van de productiefactoren internationaal gelijk te maken,
moet, zoals werd aangetoond, nader aangevuld worden. Het
verschil in de kwaliteiten tussen de productiefactoren in de
verschillende landen, de mogelijkheid geheel verschillende tech-
nische middelen aan te wenden, de gevolgen van de massa-
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productie, en verschillen in economische stabiliteit en belastingen
vervagen niet alleen de omtrekken van de voorgaande analyse,
doch maken het onzeker in hoeverre de internationale handel op
het ogenblik de prijzen van de productiefactoren gelijk maakt.
Deze onzekerheid wordt ook al veroorzaakt door het feit dat de
soorten van goederen die in de met elkaar handeldrijvende landen
geconsumeerd worden, geheel beïnvloed kunnen worden door
de opening van de internationale handel".

A1 deze omstandigheden, zegt Ohlin, beïnvloeden niet zó sterk
de conclusie dat de handel de tendenz heeft om de bestaande en
potentiële productiekosten in de verschillende landen gelijk te
maken. Toch, meent hij, moet deze conclusie nog eens nader
bekeken worden in verband met de invloed van de massa-
productie (blz. 1 13 ). Op pag. 129 maakt Ohlin nog enkele
belangrijke opmerkingen:

„Ondanks de veranderlijkheid van het aanbod van productie-
factoren, veroorzaakt door voortdurende prijsveranderingen en
andere oorzaken wordt de handel bepaald - inter alia - door
het HUIDIGE aanbod, welk een element is in de onderlinge
afhankelijkheid van het prijssysteem. Het betekent een snapshot
van de bestaande situatie.

Toen wij dieper onderzochten en de ontwikkelingstendenties
beschouwden, zagen we dat het aanbod van productiefactoren
sterk beïnvloed wordt door de handel en zijn veranderingen. De
handel in het verleden is van veel betekenis voor de huidige
handel. De basis van de internationale arbeidsverdeling is niet
zozeer het huidige aanbod van productiefactoren, als wel de
voorwaarden, die dit aanbod en zijn reacties bepalen - zoals
psychologische elementen, sociale gewoontes en instellingen,
mogelijkheden van opvoeding, enz.

De handel rust natuurlijk óók op de vraag naar consumptie-
goederen. Ook hier is het de huidige vraag die op een gegeven
ogenblik meetelt, maar de ontwikkeling van de vraag wordt sterk
beïnvloed door de internationale handel".

Het derde deel van Ohlins boek behandelt bewegingen van
goederen en productiefactoren en hun relaties. Hierin tracht hij
vooral de ontworpen theorie, realistischer te maken, waartoe hij
een uitvoerige beschouwing geeft van de interregionale transport-
kosten. Hij onderscheidt daarbij „home market goods" tegenover
de geïmporteerde en geëxporteerde goederen, de „interregional
goods".

Als conclusie geeft hij, dat transportkosten de handel ver-
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minderen en zijn invloed op de prijzen verminderen, d.w.z. zij
verminderen de tendenz tot een gelijkworden van de prijzen van
goederen en productiefactoren (blz. 145 ) .

Verder merkt hij op dat interregionaal verkeer van goederen
een neiging veroorzaakt naar prijsgelijkheid, evenals het verkeer
van productiefactoren, zodat het verkeer van productiefactoren
als een vervanging dient van de goederenbeweging over de
regionale grenzen.

De vestigingsplaats van een industrie, zegt Ohlin, berust
dikwijls op niet-economische historische factoren. Ook de
belastingen beïnvloeden die vestiging. Zodat internationale
ongélijkheden in de belastingen de prijzen van de productie-
factoren en de internationale handel beïnvloeden (blz. 237).
Ook meent hij, dat voor verschillende goederen, zoals kunst-
voorwerpen, de vestigingsplaats van de productie van weinig
betekenis is. M.i. geldt deze stelling van Ohlin zeker niet altijd;
men denke aan Hindeloper meubelen en Limburgse keramiek!

In het vierde deel gaat Ohlins analyse verder. Hij zegt nog eens
uitdrukkelijk, dat we gezien hebben, „dat landen speciale types
van streken zijn en dat daarom conclusies betreffende inter-
regionale handel óók waar zijn voor internationale handel"
(blz. 243 ) .

Ohlin ziet slechts, zoals uit het voorgaande duidelijk blijkt,
hoogstens een gradueel verschil tussen regionale en internationale
handel, door de volgende verschijnselen: grotere belemmeringen
voor de handel tussen verschillende landen ( zowel voor goederen
als productiefactoren) ; verschillende geldsystemen bij inter-
nationale handel; de invloed van collectieve arbeidscontracten
die groter is op de binnenlandse dan op de buitenlandse industrie.
Toch zegt hij weer uitdrukkelijk: „Het zou een grote fout zijn
te denken dat een van deze omstandigheden de enige reden is
om speciale aandacht te schenken aan de internationale handel,
apart van andere „localisation" problemen. De klassieke econo-
misten legden te veel nadruk op de moeilijkheid waarmee de
productiefactoren zich internationaal bewegen" (blz. 244 ).

Wel erkent hij verder dat door tarieven, taal, wetten,
gewoonten, banksystemen, enz. de internationale handel
moeilijker is dan de interregionale handel (blz. 246).

Tot dan toe werd verondersteld, dat de goederenprijzen de
tendentie hebben gelijk te zijn aan de kostprijzen. Doch in de
werkelijkheid is daarin wel verandering gekomen, vooral sinds
de wereldoorlog 1914-' 18: de dumping. Ohlin meent, dat vooral
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sedert die oorlog een belangrijk deel van de internationale handel
in industriële goederen - niet in grondstoffen of voedings-
middelen - gecaracteriseerd wordt door lagere prijzen in den
vreemde dan in het binnenland. Het gevolg hiervan is, dat de
internationale handel en de arbeidsverdeling verder gaan dan tot
nu toe verondersteld werd, m.a.w. „dat er sedert de oorlog
1914-' 18 een tendenz is om de internationale ruil verder te doen
gaan dan door de verschillen in de voorziening met productie-
factoren, transportmiddelen en andere „basic elements" ver-
wacht zou kunnen worden" (blz. 292 ).

Vervolgens komt het voor ons belangrijke hoofdstuk XVI
„Some effects of import duties". De korte inhoud hiervan is:
tarieven verminderen de internationale handel en geven minder
specialisatie. Doordat de tarieven op eindproducten het hoogst
zijn, beïnvloeden zij de specialisatie van deze productie méér dan
die van andere producties. Tarieven zullen de import en daarom
ook de export verminderen ( in- en uitvoerargument !). Boven-
dien verminderen zij het nationale inkomen. Ohlin meent ook dat
vrijhandel in het belang is van de arbeidersklasse ( blz. 308).
Protectie verandert ook op de lange duur het aanbod van
productiefactoren. Alles bijeengenomen is Ohlin dus niet erg te
spreken over tarieven. M.I. IS DIT EEN LOGISCH UIT-
VLOEISEL VAN ZIJN THEORETISCHE OPZET: DOCH
DAAROVER STRAKS MEER.

Deel V handelt over het mechanisme van veranderingen in
internationale handel en kapitaalbewegingen : de daarin behan-
delde technische kwesties zijn voor ons doel van minder
betekenis.

Hiermee willen wij de globale uiteenzetting over de leer van
Ohlin beeindigen. Hoewel wij niet alles uit zijn standaardwerk
hebben kunnen aanstippen, menen wij toch het voor ons
onderwerp essentiële gememoreerd te hebben 7).

Na deze uiteenzettingen van de comparatieve kostenleer en de
theorie van Ohlin, kunnen wij er toe overgaan deze leerstukken
aan een critische beschouwing te onderwerpen.

Wanneer wij beide theorieën vergelijken, dan valt het aller-
eerst op dat zij dezelfde methode van behandelen hebben, n.l. de
methode van afnemende abstractie. Deze methode is feitelijk
algemeen gebruikelijk in de theoretische economie. Doch daarbij

7) Teneinde het lezen van het betrekkelijk moeilijke betoog van Ohlin
gemakkelijker te maken, hebben wij de citaten uit zijn boek in het Nederlands
vertaald.
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moet men wel terdege er op letten, dat men bij het sterk ver-
eenvoudigen van de werkelijkheid niet een essentieel deel van die
werkelijkheid weglaat, want anders is het niet meer mogelijk door
het invoegen van allerlei - aan de werkelijkheid ontleende -
gegevens de realiteit voldoende te benaderen en te verklaren.
Feitelijk betekent deze methode niet anders dan dat men het
toevallige, bijkomstige van het essentieële, belangrijke scheidt.
Zoals zal blijken bij ons verder onclerzoek, zijn de theorieën van
de internationale handel zoals die op het ogenblik vrij algemeen
aanvaard worden - te weten de comparatieve kostenleer en de
leer van Ohlin - door een foutieve abstractie niet ( meer) in
staat de werkelijkheid voldoende te verklaren.

Wat is dan het GEMEENSCHAPPELIJKE uitgangspunt van
beide theorieën? Beide gaan zij uit van twee landen of streken,
die de wederzijdse grenzen voor elkaar open zetten, waardoor
wederzijdse handel ontstaat TERWIJL HET STREVEN NAAR
EEN ZO GROOT MOGELIJKE ARBEIDSVERDELING DE
STUWENDE FACTOR IS VAN DE INTERREGIONALE EN
INTERNATIONALE HANDEL.

Immers de comparatieve kostenleer zegt dat de productie dáár
zal geschieden, waar zij vergelijkenderwijs het meeste voordeel,
resp. het minste nadeel heeft; terwijl Ohlin meent dat de
productie dáár zal geschieden, waar de productiefactoren relatief
het overvloedigst zijn. M.a.w. beide leerstukken veronderstellen
dat de individuen of de overheid volkomen zullen handelen
volgens het reeds door Adam Smith aangegeven beginsel, dat
arbeidsverdeling de richtlijn is die men moet en zal volgen om
een zo juist mogelijke economie te krijgen.

Dat bij het streven naar een zo groot mogelijke arbeids-
verdeling een land wel eens geheel onbewoond zou kunnen
worden, werd door de aanhangers van de beide theorieën óf
onmogelijk geacht óf geheel voorbij gezien. Alleen Ricardo
opperde de mogelijkheid van ontvolking en zei dat die ongewenst
zou zijn.

HET LOGISCHE GEVOLG VAN DEZE OPZET VAN
BEIDE THEORIEËN IS, DAT ZIJ DE BASIS VORMEN VAN
DE VRIJHANDEL.

In het vorige hoofdstuk hebben wij kunnen constateren dat
vrijwel alle aanhangers van deze theoriën zoal niet tot vrijhandel
in ALLE gevallen, dan toch slechts onder zéér bijzondere
omstandigheden tot een TIJDELIJKE bescherming wilden
besluiten.
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Wij zagen echter ook, in het eerste hoofdstuk, dat de realiteit
van het economisch leven sedert ca. 1870 zich steeds méér van
de vrijhandel verwijderde, zodat sedert ongeveer 1932 GEEN
ENKEL land hem meer toepast. Ellsworth meent dat dit komt
doordat de practici onvoldoende luisteren naar de theorieën van
de economen, of dat bepaalde heersende groepen voordeel
hebben bij een protectionistische politiek.

Is dit de enige mogelijkheid om de geconstateerde afwijking
tussen theorie en werkelijkheid te verklaren? M.i. niet: men kan
zich het probleem ook als volgt stellen :

Kunnen theorieën van de internationale handel, die een
streven naar een zo groot mogelijke arbeidsverdeling als stuwende
factor van de interregionale en internationale handel als basis
hebben, een juiste verklaring zijn van de werkelijkheid?

M.a.w. kunnen de comparatieve kosten leer en de leer van
Ohlin geaccepteerd worden als een voldoende verklaring van het
ontstaan en verder bestaan van de internationale handel?

Dit is een vraag die werkelijk de moeite waard is beantwoord
te worden want wanneer zij ONTKENNEND beantwoord zou
moeten worden, VERVALT DE BASIS WAAROP DE VRIJ-
HANDEL ZICH BASEERT. En zouden wij dan nog een stap
verder gaan en trachten een theorie van de internationale handel
aan te geven, die meer met de werkelíjke internationale handel
in overeenstemming is, dan zouden wij reeds veel bereikt hebben.
Doch dan zouden wij nog niet een RECHTVAARDIGING van
de huidige handelspolitiek van sterk interventionisme bezitten.
Immers uit een theoretische verklaring van de realiteit mag men
nog maar niet zo zonder meer tot een NORM beslissen, hetgeen
door de aanhangers van de comparatieve kostenleer en de leer
van Ohlin vrij algemeen gedaan werd en nog gedaan wordt.
Want beide theorieën veronderstellen immers dat in de werkelijk-
heid het streven naar arbeidsverdeling - d.w.z. het streven naar
de zo goedkoop mogelijke productie - de enige richtsnoer is bij
de internationale handel ( bij andere onderdelen van de
theoretische economie, zoals de waarde- en prijsleer, kan men
een soortgelijke veronderstelling constateren!). Wanneer zij zo
de werkelijkheid menen verklaard te hebben, concluderen zij
daaruit dat dit streven dus de richtsnoer voor de handelspolitiek
moet zijn.

Dit is ten enen male fout. Slechts wanneer men aan kan tonen,
dat het uitgangspunt in overeenstemming is - en zij alléén dat
is - met de als juist erkende sociologische en ethische beginselen,
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vormt de verklaring van de werkelijkheid een basis voor een
juiste handelspolitiek. Dat betekent dus niet, dat een bepaalde
handelspolitiek, die logisch uit de theoretische verklaring van de
werkelijkheid voortvloeit, DAAROM als juist erkend wordt. Zij
wordt als juist erkend, doordat de werkelijkheid met de juiste
normen in overeenstemming is; en doordat de handelspolitiek
logisch past bij de theoretische verklaring van die als juist erkende
werkelijkheid. Vooral voor de moderne schrijvers is de door hen
gevolgde methode niet in overeenstemming met de vrij algemeen
aanvaarde richtlijn, dat de econoom uit een theoretische ver-
klaring van de realiteit niet tot een norm mag concluderen.
Hoewel men op andere gedeelten van de theoretische economie
wel een vrij consequente houding in deze kwestie ziet, wordt
op het gebied van de internationale handel algemeen tegen de
gestelde richtlijn gezondigd: bijna iedere theoreticus van de
internationale handel voelt zich geroepen, in aansluiting op zijn
theorie, voor de handelspolitiek een richtlijn te geven, die meestal,
zoals wij zagen, op een verdediging van de vrijhandel uitloopt.
Deze houding kan niet anders dan tot verwar~ring leiden, terwijl
de practici, die zien dat de handelspolitiek van de theoretici niet
met de praktijk in overeenstemming is, hun schouders ophalen
voor de theorie van de internationale handel, die door de
theoretici als basis van de vrijhandel aangekondigd wordt.

Willen wij dus trachten ons een juist oordeel te vormen over
de handelspolitiek in het verleden en in een goed geordend
economisch leven, dan dienen wij het zo juist opgemerkte scherp
voor ogen te houden.

De logische opzet van onze verdere studie is nu als volgt :
1. Wij zullen onderzoeken of de comparatieve kosten-leer ..n

de leer van Ohlin met de werkelijkheid overeenkomen.
2. Mocht blijken, dat zij niet met de realiteit in overeen-

stemming zijn, dan zullen wij trachten een betere
theoretische verklaring voor het huidige prae-ordenings-
stadium te vinden.

3. Vervolgens zullen wij onderzoeken of de werkelijkheid
van het economisch leven met de juiste sociologische en
ethische normen in overeenstemming is.

4. Zo ja, dan moeten wij onderzoeken volgens welke richt-
lijnen wij kunnen beoordelen of de tot nu toe gevoerde
handelspolitiek in overeenstemming is met die normen.

5. Verder dienen wij de normen van een goed geordend
economisch leven aan te geven en hierbij de juiste handels-
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politiek te ontwerpen met behulp van een theoretische
verklaring van de internationale handel in een geordend
economisch leven.

Allereerst dus de vraag, of de comparatieve kostenleer en de
leer van Ohlin met de werkelijkheid zoals die tot nu toe bestaan
heeft in overeenstemming zijn. Hierbij dienen wij ons dus af te
vragen of het streven naar een zo ver mogelijk doorgevoerde
arbeidsverdeling - de ba~is van beide theorieën - in ovej-een-
stemming is met de werkelijkheid. Is het waar, dat men het
streven naar een zo groot mogelijke arbeidsverdeling - met als
doel de kostprijzen te verlagen - als het KENMERKEND
streven in het economisch leven kan zien? Is deze basis, van
waaruit reeds Adam Smith redeneerde, juist? Of moet men er
een ander beginsel voor in de plaats stellen resp. mee combineren ?

Inderdaad geloof ik, dat het idee, dat het streven naar een zo
groot mogelijke arbeidsverdeling DE richtsnoer van het
economisch leven is, niet met de werkelijkheid overeenkomt.
Hiermee is nog niet gezegd, dat deze richtlijn als norm fout zou
zijn! Daarover kunnen wij straks onze gedachten laten gaan.

Niemand zal ontkennen, dat het streven naar verdergaande
arbeidsverdeling - welk streven ongetwijfeld in sterke mate
heeft bestaan en nog bestaat - aan de mensheid grote voordelen
heeft gebracht : men ziet wel in, dat ons welvaartspeil zeker nooit
die hoogte bereikt zou hebben, wanneer niet zo sterk naar arbeids-
verdeling gestreefd was. Doch daarmee is nog niet gezegd, dat
de individuen en de overheid dit streven nu tot een absolute
norm verheven hebben of moeten verheffen. Misschien kan het
er zo nu en dan wel eens op geleken hebben - in de bloeitijd
van de vrije concurrentie en vrijhandel - toch is het ontegen-
zeggelijk waar, dat er ook nog andere doeleinden zijn, die de
mens nastreeft en die dikwijls met de eerste in strijd zijn. Dit
leert ons o.a. de economische geschiedenis - vooral van de
laatste 70 jaren - duidelijk.

Voor een goed begrip van het probleem, moeten wij ons eerst
afvragen hoe Adam Smith er toe kwam het streven naar arbeids-
verdeling zo'n basispositie in zijn economisch begrippenapparaat
te geven. Wanneer hij in Book I, hoofdstuk I de voordelen van
de arbeidsverdeling heeft opgesomd, behandelt hij in het volgende
hoofdstuk de vraag, waarom de mens naar arbeidsverdeling
streeft. Komt dat streven doordat de mens de voordelen van de
arbeidsverdeling ziet? Neen, antwoordt Smith, de arbeidsverdeling
wordt NIET veroorzaakt doordat de mens hem nastreeft teneinde
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de voordelen ervan te verkrijgen. De arbeidsverdeling is het
noodzakelijke - hoewel langzame en geleidelijke - gevolg
van een bepaalde NEIGING IN DE MENSELIJKE NATUUR:
de neiging tot ruilhandel, kwanselen. Hij meent dat misschien
het menselijke verstand en het spreekvermogen de oorzaken
ziin van deze neiging, doch zeker weet hij het niet en hij onder-
zoekt het niet verder, daar dit buiten het terrein van zijn studie
ligt. Hij meent bovendien dat deze neiging aan alle mensen eigen
is en niet bij de dieren gevonden wordt.

Deze uitspraken van Smith zijn zéér belangrijk, vooral om de
principiële kanten die er zich aan bevinden. Wat doet Smith hier
eigenlijk? Hij constateert een bepaalde neiging - drift zou de
sociale psychologie zeggen - in de menselijke natuur, die hij
zonder meer accepteert en die hij als basis van zijn economisch
begrippenapparaat gebruikt. Hoewel in de tijd van Adam Smith
de sociale psychologie als wetenschap niet bestond, nam Smith de
ruilneiging in den mens aan, zonder haar verder te onderzoeken.
Hij als econoom vond, dat de verklaring van deze ruilneiging
buiten de economische wetenschap lag. Die verklaring konden
andere wetenschappen misschien geven, doch de econoom had
het feit op zich te accepteren en te gebruiken voor zijn
economische wetten en tendenties.

Hoe moeten wij over deze methodè van Smith denken? Dat
hij de neigingen van de menselijke natuur als gegeven aannam,
lijkt mij zeer juist. Dat hij de verklaring van die neigingen niet
tot de taak van de economische wetenschap rekent, lijkt mij
eveneens noodzakelijk voor de begrenzing van het object der
economie. Principieel lijkt mij dus deze methode van Smith juist
en zullen wij hem hierin navolgen. Doch er is nog een andere
vraag: Is de economisch handelende mens, zoals Smith die voor-
stelt in overeenstemming met de realiteit van verleden, heden
en toekomst?. IS HET WAAR, DAT ELKE MENS IN HET
ECONOMISCH LEVEN STAANDE, ZICH UITSLUITEND
LAAT BEHEERSEN DOOR ZIJN NEIGING TOT RUILEN?
Want op deze veronderstelling is een groot gedeelte van de
economische theorieën gebouwd, ook de modernere. HET
STREVEN NAAR EEN ZO VER MOGELIJK DOOR-
GEVOERDE ARBEIDSVERDELING IS DE MOTOR VAN
VELE THEORIEËN. De zojuïst gestelde vraag te beantwoorden
leidt dus tot vergaande conclusies t.a.v. verschillende theoretisch-
economische en economisch-politieke - met name handels-
politieke - vraagstukken en oplossingen.

86



Wanneer de economische wetenschap aanspraak wil maken
realistisch te zijn - d.w.z. met de werkelijkheid voldoende
rekening te houden - dan dient ook het uitgangspunt - de
economisch handelende mens - aan de realiteit ontleend te zijn.
Moge in de economische wetenschap soms met geringschatting
door economen als Menger en Amonn over een theorie die bij
de realiteit aanknoopt gesproken zijn, de oudste economen meen-
den dat het voornaamste doel van hun studie was het verklaren
van de empirisch waargenomen economische verschijnselen ~).

Zeker wanneer men - zoals wij in deze studie - tot
economisch-politieke conclusies wil komen en daarbij o.a. de
economische theorie wil gebruiken, moet men trachten de theorie
zo realistisch mogelijk te maken.

Trouwens, al de in het voorgaande hoofdstuk behandelde
schrijvers over internationale handel gebruiken de theorie om tot
handelspolitieke maatregelen te adviseren, hetgeen een realis-
tische theorie veronderstelt.

Wanneer wij ons afvragen: Welke wetenschappen moet de
econoom raadplegen om van een realistischen mens uit te gaan
bij het opzetten van de theorie, dan dienen wij wel te onder-
scheiden. Allereerst treden dan naar voren die wetenschappen,
die een BESCHRIJVING geven van den mens in sociaal verband;
t.w, vóornamelijk de sociale psychologie en eventueel de beschrij-
vende sociologie. O.i. zijn deze twee wetenschappen allereerst
bestemd voor ons doel: den realistischen mens te vinden. Doch
daarnaast zijn er ook wetenschappen, die geheel of voor het
grootste deel normatief zijn: ethica, theologie; wij mogen deze
niet verwaarlozen. En wel hierom niet: al geven deze weten-
schappen niet een beschrijving van de werkelijkheid in verleden,
heden of toekomst, doordat vele mensen zoveel mogelijk trachten
te handelen in overeenstemming met de normen van deze
wetenschappen, kan men veronderstellen, dat de mens groten-
deels aan de gestelde normen zal voldoen ~).

Zodoende zijn déze zuiver normatieve wetenschappen voor
ons van veel belang.

Wanneer wij nu deze wetenschappen raadplegen, blijkt al
spoedig dat de constructie van den mens, zoals Smith die gaf -

5) Zie Dr. F. A. G. Keesing: „Het evenwichtsbegrip in de economische
literatuur", Purmerend, 1939, Hoofdstuk 1.

e) Charlea Ellwood in zijn „Psychologie van de menaelijke samenleving",
Amsterdam, 1939, blz. 146; „De godsdienst verschaft een bovennatuurlijke
sanctie aan het gedrag en men treft haar daarom in alle maatschappijen aan ala
een van de meeat effectieve middelen om het gedrag der menschen te leiden".
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steeds naar een zo ver mogelijk doorgevoerde arbeidsverdeling
strevende - niet met de realiteit overeenkomt. Dat aan de
neiging tot ruilen een allesoverheersende invloed toegekend
moet worden is geen conclusie van de sociale psychologie. Prof.
Mennicke meent bijvoorbeeld dat de drie voornaamste driften in
den mens zijn: de sexuele drift, de drift zich te doen gelden en de
drift van zelfbehoud lo). Vooral deze laatste is voor ons doel van
zeer veel betekenis, zoals wij straks nog zullen zien. Ook in de
sociologie kan men uitspraken aantreffen, die duidelijk doen zien,
dat de neiging tot ruilen niet het belangrijkste doel is van den
mens in het economisch leven, doch dat de mens t.a.v. zijn
stoffelijke behoeftenbevrediging nog andere verlangens heeft.
Zo zegt Prof. Steinmetz, dat hij durft volhouden dat de bevredi-
ging der stoffelijke behoeften regelmatiger, zekerder en beter is
geworden sedert de oudheid 11) .Dit streven kan natuurlijk in
strijd komen met de neiging tot ruilen.

Ook de zuiver normatieve wetenschappen zijn geen onder-
steuning voor de leer van Smith.

Zo zegt Eberhard Welty O.P. dat de mens zich omringd
gevoelt door allerlei verplichtingen t.o.v. zichzelf en t.o.v. zijn
medemensen-huisgenoten 1'-).

De ethica en de theologie leren ons in het algemeen dat de
mens velerlei verplichtingen heeft tegenover zichzelf en zijn
medemensen die met het uitvieren van de neiging tot ruilen in
strijd zijn. Zo kan de plicht tot het onderhouden van het gezin
de man er toe brengen een verdergaande arbeidsverdeling in de
bedrijfstak waarin hij zijn inkomen verdient, te beletten 13)

Víctor Cathrein S.J. wijst er op dat er verschillende natuur-
driften zijn, zoals de drift van zelfbehoud en de sexuele drift'~).

De handelspolitiek na 1870, zoals wij die in het eerste
hoofdstuk beschreven hebben, duidt er wel op, dat vele z.g.
inbreuken op de vrijhandel genomen zijn als gevolg van de zo
juist genoemde driften en normen. Straks komen wij hierop nog
terug.

In elk geval blijkt m.i. duidelijk, dat de economisch handelende
lo) Prof. Dr. C. A. Mennicke: „Sociale Paychologie", Utrecht, 1941, o.a.

blz. 49.
il) Prof. Mr. Dr. S. R. Steinmetz: „Inleiding tot de Sociologie", Haarlem,

1942, blz. 135.
12) Eberhard Welty O.P.: „Gemeinachaft und Einzelmensch, eine sozial-

metaphysiache Unterauchung", Salzburg-Leipzig, 1935, blz. 113.
13) Joseph Gredt: „Die ariatotelisch-thomiatische Philosophie", Freiburg, 1935,

deel I1, blz. 323.
1~) Victor Cathrein S.J.: „Moralphiloeophie", Freiburg, 1911, Erater Band,

blz. 1 I 2.
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mens niet voldoende beschreven wordt door hem te zien als
iemand die steeds de neiging tot ruilen nastreeft, een steeds
grotere arbeidsverdeling wil bereiken en deze neiging ten koste
van andere neigingen of normen doorzet.

Deze conclusie betekent, dat de theorie van de internationale
handel - evenals alle andere economische theorieën - die dit
streven naar een zover mogelijk doorgevoerde arbeidsverdeling
vooropstellen, niet met de werkelijkheid voldoende in over-
eenstemming zijn en door een meer realistische constructie ver-
vangen dienen te worden.

Nu wij hiermee de op pag. 85 gestelde vraag - of de
comparatieve kostenleer en de leer van Ohlin met de werkelijk-
heid overeenkomen - ontkennend beantwoord hebben, zullen
wij op de tweede vraag een antwoord moeten geven.
Deze vraag hield in: Een juistere theorie van de internationale
handel te geven dan de comparatieve kostenleer en de leer van
Ohlin. Een eventuele verklaring van de internationale handel in
een goed geordend economisch leven komt straks aan de beurt.

Wij moeten echter opmerken, dat wij ons slechts tot een schets
van een andere theorie van de internationale handel moeten
bepalen. Men zou een uitvoerige studie kunnen schrijven, doch
men kan ook de essentiële beginselen van een theorie aangeven,
waarbij later misschien de gelegenheid bestaat een nadere uit-
werking te geven. Daar het doel van dit proefschrift is het aan-
geven van de handelspolitieke beginselen in een geordend
economisch leven, is het voldoende wanneer wij ons tot een
schets van een theorie van de internationale handel bepalen.

De comparatieve kostenleer en de leer van Ohlin beginnen
met de gedachte dat twee landen of twee streken met elkaar
handel gaan drijven op het ogenblik dat de grenzen worden
opengezet. Ik geloof, dat wij deze constructie niet hoeven te
maken om een verklaring van de internationale handel te geven.
Wij zullen de theorie in een aantal punten uiteenzetten:

1. Wij kunnen constateren dat op het ogenblik alle landen
handel drijven met de buitenwereld. Wat betreft de
betekenis van de internationale handel t.o.v. de nationale
handel kunnen wij belangrijke verschillen constateren. In
elk geval is de internationale handel voor Nederland van
veel betekenis : o.a. vele belangrijke grondstoffen moeten
wij door import verkrijgen. Zo schijnt in 1929 de waarde
van de invoer 1 ~3 van de waarde van de totale Nederlandse
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productie bedragen te hebben 15). Bovendien zijn er grote
verschillen wat betreft soort en oppervlakte te zien tussen
de gebieden waarmee elk land zijn internationale handel
dri,j~ft.

2. Vóór het sterke ingrijpen van de overheid in de inter-
nationale handel en de binnenlandse prijsverhoudingen -
in ons land vóór 1932 - werd sedert het ontstaan van de
vrijhandel de internationale handel door de afzonderlijke
ondernemers of consumenten gedreven als gevolg van
PRIJSVERSCHILLEN. Men verkocht aan het buitenland,
wanneer daar hogere prijzen waren. Men kocht van het
buitenland, wanneer daar de prijzen goedkoper waren dan
binnenslands en wanneer bepaalde grondstoffen of half-
en eindfabrikaten en voedingsmiddelen niet in het binnen-
land voortgebracht werden of konden worden.

3. Toen het systeem van vrije concurrentie en vrijhandel
door allerlei inbreuken - arbeidersorganisaties, kartels en
trusts, prijsvaststelling door de overheid, dumping, tarieven
en contingenteringen, enz. - meer en meer verdween,
was het verloop van de internationale handel niet meer in
overeenstemming met het theoretische verloop bij volledig
vrije concurrentie en vrijhandel.

4. Men kan dus zeggen dat de theoretische verklaringen van
de internationale handel - de comparatieve kostenleer en
de theorie van Ohlin - steeds méér van de werkelíjkheid
vervreemden, daar hun uitgangspunt - m.l. dat de inter-
nationale handel het gevolg was van kosten- en prijs-
verschillen, gevormd in vrije concurrentie met als voor-
naamste drijfveer de neiging in den mens steeds verdere
arbeidsverdeling te verkrijgen - niet (meer) met de
realiteit overeenstemde.

5. Wanneer deze sociaal--psychologische verklaring van de
oude theorieën onvoldoende is, hoe moeten wij ons dan
den mens voorstellen in het economisch leven? Welke
driften en normen beheersen hem dan í' Laten wij ons de
realiteit duidelijk voor ogen stellen.

Er bestaan prijzen, die niet steeds gelijk blijven, doch
schommelingen vertonen. Zolang ~ er vraag is naar een
artikel en er ondernemers zijn die het vervaardigen komt

ls) Dr. J. R. M. van den Brink: „De ontwikkeling van de prijzen en den
rentestand na den oorlog", Praeadvies voor de Vereniging tot het bevorderen
van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland, 1944,
blz. 36. ~
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er een prijs tQt stand. Dat er prijzen zijn van allerlei
artikelen (ook de arbeid) is het eerste gegeven, dat elke
nieuwe wereldburger te accepteren heeft. Wanneer van de
jongeman de jeugdjaren voorbij zijn, gaat hij zich een
beroep kiezen. Waarom kiest hij een beroep? Om aan zijn
neiging tot ruilen te kunnen voldoen? Misschien zijn er
wel mensen die deze neiging voelen, doch het allergrootste
deel kiest zich voornamelijk een beroep om zichzelf en
later zijn gezin te kunnen onderhouden, terwijl voor vele
mensen de beroepsarbeid op zich reeds veel voldoening
geeft; de neiging tot ruilen is ondergeschikt aan andere
driften en normen. De beroepskeuze is het tweede te
accepteren feit. Het derde feit is het volgende : welk beroep
kiest de man, en hoeveel kiest hij er? De man kiest dikwijls
een beroep, waar hij speciale zin en talenten voor heeft,
terwijl vele mensen het beroep van hun ouders kiezen of
het beroep krijgen waar zij toevalligerwijze mee in aan-
raking komen. Doch het is zo, dat voor elken mens slechts
bepaalde beroepen geschikt zijn of interesse wekken la)

Omgeving, afkomst, financiële middelen, enz. bepalen ook
welk van de eventueel te nemen beroepen gekozen wordt.
Hoeveel beroepen kiest de man? Als regel één of enkele
die weinig vakkennis vereisen. Bovendien verandert de
mens niet graag van beroep. Dikwijls i~ dat ook onmogelijk.
Door dit alles zal de man die zich een beroep kiest, zien of
een bepaald beroep ook een goede toekomst biedt. In elk
geval hoopt hij dat hij altijd, ook wanneer hij een gezin
heeft te onderhouden, zich een voldoende inkomen uit zijn
beroep kan verkrijgen. Hier werken al verschillende driften
en normen samen in dezelfde richting: zoals sexuele drift,
drift tot zelfbehoud, de plicht het te stichten gezin goed te
onderhouden en de kinderen een behoorlijke opvoeding te
geven. Het volgende verschijnsel valt ook niet te ont-
kennen: Evenals de lichamelijke gezichtskring van den
mens beperkt is, is ook zijn geestelijke gezichtskring
beperkt. Daarom zal hij vele mogelijkheden in zijn leven,
o.a. mogelijkheden om door een verdere arbeidsverdeling
zich méér inkomen te verschaffen, aan zich voorbij laten
gaan. De arbeidsverdeling is ook vroeger - in de tijd van
de vrije concurrentie - dan ook nooit zover gegaan, als
theoretisch mogelijk was.

1~) Eberhard Welty, blz. 114.
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Vervolgens is de mens, zoals v. Bi)hm-Bawerk reeds
leerde bij de verklaring van de rente, geneigd een toe-
komstig goed lager te waarderen dan een huidig goed. Dit
is een normaal psychologisch verschijnsel. Mede hierdoor
komt elke mens in een wat ik zou willen noemen „short-
run" mentaliteit te leven. Elke mens ziet allereerst zijn
eigen beperkte kringetje waarin hij leeft, werkt en zijn
brood verdient. Dit kringetje wil hij behouden. Daarbuiten
is een wereld die veel onbekendheid en daarom nog meer
onzekerheid biedt dan zijn eigen vertrouwde omgeving.
Dit verschijnsel betekent dat de mens zich verzet tegen het
wegvagen van zijn omgeving door andere mensen, andere
landen (oorlog), de conjunctuur, concurrentie, enz. De~
omgeving die elke mens bezit tracht hij tegen aanvallen te '
beschermen, hetgeen betekent dat hij ook de vrije
concurrentie en de vrijhandel afschaft, wanneer hij ziet of
meent te zien dat deze een gevaar voor zijn omgeving zijn.
Het „long-run" argument van de laissez-faire aanhangers
en vrijhandelaren, dat uiteindelijk alles terecht komt en
iedereen voordeel zal plukken, wordt niet geaccepteerd
door de massa. De mens bevordert slechts die ideologie,
die zegt de omgeving, het kringetje te beschermen en niet
aan te vallen.

Wij moeteri hierbij in het oog houden dat de vroegere
filosofische stromingen als rationalisme en utilitarisme de
mensen in hun tijd méér aan het uiteindelijk goede effect
van het louter verstandelijk rationalistisch handelen in
volle vrijheid deden geloven dan de moderne mens. Het
bestaan van het laissez-faire stelsel is gebaseerd op bepaalde
filosofische stromingen, die reeds lang door de mensheid
verlaten zijn 17).

6. Voor een juiste theorie van de internationale handel
hechten wij waarde aan het volgende:

Evenals elke wetenschap wil ook de economische weten-
schap een „deelgebied van het kenbare tot op een bepaalde
laag uitdiepen" 1~). Dit „uitdiepen" zal voor de ene

I~) Voor een helder inzicht in de genoemde filosofische opvattingen en hun
betrekkelijke waarde zie Prof. Dr. F. Sassen: „Geschiedenia van de Nieuwere
Wijsbegeerte tot ICant", 1933; „Geschiedenia van de Wijsbegeerte der Negentiende
Eeuw", 1934 en „Wijsbegeerte van onzen Tijd", 1940, alle drie uitgegeven te
Antwerpen-Brussel, Nijmegen-Utrecht.

~s) Dr. H. Robbers S.J.: „Menachelijk Weten over God en Schepping", Utrecht,
1943, blz. 25.
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wetenschap verder gaan dan voor een andere. Wanneer
een econoom zijn economisch begrippen apparaat gebruikt
voor het aangeven van economische politiek, hetgeen door
ons in deze studie wordt gedaan, dan dient het kenbare ver
te worden uitgediept. Men dient dan bij zijn conclusies
verder te gaan dan den econoom die louter historisch
beschrijft of die zich bezig houdt met de gebruikelijke
vraag- en aanbod curven en schemás.

Een van de eerste feiten waarmee de economische
politiek te maken heeft is de historische groei van het
sociaal-economische leven. Dit leven is door de eeuwen
tot zijn huidige gedaante gevormd. Wat betekent dit voor
de economische politiek? Zoals wij onder No. 5 zagen
zocht elke mens zich een plaats in het productieproces
teneinde zich een plaats in het consumptieproces te kunnen
verzekeren. Door de beperktheid van den mens in velerlei
opzicht kan hij niet elk ogenblik van plaats in het productie-
en consumptieproces veranderen. De drift van zelfbehoud
brengt elken mens ertoe er naar te streven, dat alles wat
hij eenmaal bereikte, gehandhaafd blijft. Dit betekent niet,
dat men niet naar vooruitgang zou streven. Integendeel,
men moet dikwijls met de vooruitgang mee om behouden
te blijven in het economisch leven. Met deze wet dient men
sterk rekening te houden. In dit licht gezien is het heel
begrijpelijk dat bijv. de arbeiders meer letten op dalende
geldlonen dan op dalende reële lonen door inflatie. De
menselijke gezichtskring is beperkt: het week- of maand-
loon is sterk tastbaar, het een of ander indexcijfer van
levensonderhoud niet.

De gebruikelijke vraag- en aanbod curven en schema's
zijn niet een volledige verklaring van het economisch leven
en zeker mag men uit hen niet concluderen tot een
bepaalde economische politiek: zij diepen het kenbare niet
genoeg uit. In de metafysica onderscheidt men een viertal
oorzaken: doel-, werk-, formele- en materiële oorzaken.
In het economisch leven kunnen we 2 groepen doel-
oorzaken onderscheiden : de individuen ( ondernemers en
consumenten) die allereerst hun particuliere belangen
nastreven en de overheid in al zijn verschijningsvormen
die het algemeen welzijn behartigt; de werkoorzaken zijn
resp. eveneens de individuen en de overheid die de
structuur van het bestaande economische leven (prijs-
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stelsel, productievermogen, enz. ) gebruiken om hun doel-
einden te verwezenlijken. Hierbij gebruiken de individuen
en de overheid, ieder als principale werkoorzaak, het
bestaande economische leven in zijn ruimste betekenis,
waardoor dat economisch leven als instrumentale werk-
oorzaak is te beschouwen. Het resultaat van een principale
en instrumentale werkoorzaak is niet te splitsen 1~). Dit
geldt ook voor het geval dat de overheid de individuen bij
hun economische activiteit als instrumentale werkoorzaken
gebruikt. Men kan dan niet zeggen wat het resultaat is van
de actie van individuen en overheid afzonderlijk. Men kan
het zich ook zó voorstelllen. Naast de mengvorm, die
men in de concurrentie onderscheidt (monopolistische
concurrentie) en die men concurrentiemengvorm zou
kunnen noemen, kan men een hiërarchische mengvorm
van overheid en individuen en ondernemingen onder-
scheiden. Vooral bij de laatste mengvorm is het resultaat
van overheid en individuen~ondernemingen in vele
gevallen niet te splitsen. In het economisch leven kunnen
we constateren dat zowel de overheid als de individuen~
ondernemingen bij hun economische activiteit gebruik
moeten maken van de bestaande economische verhoudin-
gen, waarvan o.a. de concurrentievorm een onderdeel
vormt. Tot op zekere hoogte kunnen wij deze omstandig-
heden veranderen. De overheid kan élit sterker dan bijv. de
consumenten. De individuen trachten vooral hun geldelijk
inkomen minstens op peil te houden. De overheid tracht
het algemeen belang te behartigen o.a. door conjunctuur-
politiek, belastingen, handelspolitiek, geldpolitiek, bevol-
kingspolitiek, prijspolitiek, sociale maatregelen. Door de
samenwerking van al deze krachten, uitgaande van de
overheid en de individuen~ondernemingen bestaat het
economische leven en wordt het steeds min of ineer sterk
beïnvloed en veranderd. De individuen trachten zich steeds
uit het economisch leven door arbeid, enz. een inkomen
ter consumptie te verkrijgen. Lukt dit niet, dan wenden
ze zich tot de overhEid om in leven te blijven: werklozen-
steun, bedrijfssteun, exportpremies, enz. De overheid grijpt
in waar dit nodig is: hij laat zich leiden door de gegevens
die hij over de economische toestand van het land

19) Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen: „De verdeling van het maatschappelijk
inkomen", Utrecht, 193 7, blz. 19.
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verzamelt of door de individuen ziet bekendmaken. De
overheid grijpt in waar nodig is en stimuleert wanneer zij
meent dat daarmee het toekomstige welvaartspeil van het
volk volgens menselijke berekening zal stijgen: droog-
legging van de Zuiderzee!

Wanneer men dit alles overweegt, zal het duidelijk zijn
dat het baseren van de vrijhandelsleer op de internationaal
toegepaste vrije concurrentieleer niet geoorloofd is en dan
ook tot de geconstateerde afwijking van theorie en praktijk
heeft geleid.

7. Zoals voor elke handel zijn ook voor de internationale
handel de prijzen en hun onderlinge verschillen de aan-
leiding voor goederen- en diensten-verplaatsingen en
prestaties.

Door de veranderingen in de factoren is het prijzenstelsel
doorlopend aan verandering onderhevig. Bestaat er dan
geen evenwicht? De meeste economische systemen hinken
toch op de een of andere evenwichts gedachte. Het zou ons
te ver voeren al de verschillende soorten evenwichten te
behandelen, ~men zij hiervoor verwezen naar het proef-
schrift van Keesing. Wij menen wel dat er een bepaald
soort evenwicht bestaat, doch dit evenwichtsbegrip is, meen
ik, niet erg gangbaar in de economische litteratuur. Zoals
wij zo juist zeiden, zijn de prijzen steeds aan veranderingen
onderhevig. Doch in deze veranderingen zit een zekere
geleidelijkheid. Een eenheid graan kost niet vandaag f. 1.-
en morgen f. 10.-. Die veranderingen zijn bovendien niet
voor alle prijzen even sterk of regelmatig. Zo zijn er
prijzen die zelfs over een lange tijdsduur vrij constant
blijven. Speciaal de prijzen die sterk onder de invloed van
kartels en trusts vallen. Bekend is dat in de jongste crisis
van 1929 de niet-gekartelleerde producten veel sterker in
prijs daalden, dan de gekartelleerde ~"). Andere prijzen zijn
dikwijls over korte perioden aan belangrijke schommelin-
gen onderhevig, zoals de prijzen van allerlei grondstoffen .
en agrarische producten.

Het ligt voor de hand dat gezien o.a. de vrceger
genoemde driften en normen, de mensheid streeft naar
een zo rustig mogelijk prijzensysteem. De economen
mogen wat betreft de maatregelen ter bestrijding van

20) Vergelijk o.a. Ferd. Fried: „De ineenatorting van het Kapitaliame", Leiden,
1932, blz. 226 e.v.
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sterke prijsschommelingen (deflaties en inflaties) onder-
ling grote verschillen vertonen, over de ongewenstheid
van de sterke schommelingen in de prijzen is men het
algemeen eens. Allerlei economisch-politieke maatregelen
zijn grotendeels uit dit streven naar een rustig prijssysteem
voortgekomen : conjunctuurpolitiek, contingenteringen,
prijsstellingen in onrustige tijden (oorlog), enz.

We zouden ons ook het „evenwicht" in het prijs-
systeem als volgt kunnen voorstellen : Op een bepaald
ogenblik - laten we aannemen tijdens Uw lectuur van dit
boek - bestaan er in Nederland prijzen. We zouden ze alle
kunnen noteren. Doch deze prijzen blijven niet op die
hoogte staan, terwijl ook hun onderlinge verhoudingen
aan wijzigingen onderhevig zijn. Door het prijzenstelsel
heen waaien als het ware allerlei winden : internationale,
politieke en economische veranderingen, conjunctuur,
modeveranderingen, propaganda en reclame, handels-
politieke maatregelen, dreigende of bestaande oorlog,
massa-psychologische beïnvloedingen, technische uit-
vindingen en veranderingen, prijsafspraken, prijsvoor-
schriften, efficiënter productie-methoden, misoogsten en
natuurrampen, smaakveranderingen, boycot acties, geld-
politiek (deflaties, inflaties), enz. Daardoor veranderen
de prijzen telkens en veranderen ook hun onderlinge
verhoudingen. De ondernemers stellen zich hierop in,
evenals de consumenten.

Hieruit blijkt wel dat wij het eens zijn met de mening
van Prof. Kaag dat het prijzenstelsel gebruikt wordt als
instrument van welvaartspolitiek (conjunctuurpolitiek,
handelspolitiek, enz. ), terwijl de individuen en de overheid
de prijzen tevens als richtsnoer van hun handelen
gebruiken '-1) .

Ter verduidelijking zouden wij dit alles willen verge-
lijken met een korenveld waar de wind over- en doorheen
blaast. De lengte en de hoogte van de halmen zijn de
prijzen. Wanneer wij de wind over een korenveld zien
blazen, dan is dat een schoon schouwspel: bepaalde aren
buigen niet, andere buigen zeer sterk, het is een op en neer-
buigen van aren, één groot golvend vlak. Kan men van
een evenwicht spreken bij zo'n korenveld? In zekere zin

Zl) Prof. H. A. Kaag: „Het Prijzenatelael ala Inatrument van Welvaartapolitiek"
Diearede, 1934.
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wel: de halmen zullen nooit onder de grond komen en
ook nooit hoger rijzen dan hun stelen lang zijn of nog
zullen groeien : daartussen kan men de halmen op allerlei
hoogten verwachten. Zo is het ook in zekere zin met het
prijsniveau. Alle prijzen tot nul doen dalen kan niet in
onze maatschappij. Een inflatiepolitiek is wel mogelijk,
zelfs tot een chaos-verwekkende hoogte (Duitse inflatie na
de vorige wereldoorlog), doch in de huidige tijd wordt elke
inflatie met kracht bestreden. Men kan dus zeggen, dat het
prijsniveau wel schommelingen vertoont, doch dat de
amplituden van deze schommelingen niet te groot zijn.
Waarom voert men geen deflatie tot nul en een inflatie
tot oneindig door? Omdat verschillende, straks genoemde
prijsbepalende factoren zich hevig tegen een dergelijke
prijspolitiek verzetten: drift van zelfbehoud, historisch
gegroeide verhoudingen, vaste inkomens, enz.

8. Uit het voorgaande volgt direct, dat elk land zijn eigen,
karakteristiek prijssysteem heeft en dat er van een
volkomen internationaal prijssysteem geen sprake is, al
mogen sommige artikelen een z.g. wereldmarkt gehad
hebben of nog bezitten. Er is dus niet één korenveld doch
er zijn er vele, die door zeeën, bergketenen, bossen, enz.
zodanig gescheiden zijn, dat de wind niet over alle velden
in dezelfde richting en met dezelfde kracht blaast. Evenals
de wind op het korenveld in Nederland anders waait op dit
ogenblik dan op een korenveld in Frankrijk, zo ook zijn de
factoren, die het prijssysteem in Nederland op het ogenblik
bepalen anders dan die in Frankrijk. A1 die prijsbepalende
factoren, die wij zo juist opsomden, werken in elk land
anders; ook hun betekenis voor de prijzen is verschillend.

Daarom is de gedachte van Ohlin, dat er tussen
regionale en internationale handel geen principieel verschil
bestaat, onjuist. Doch deze constructie van Ohlin vloeit
logisch voort uit zijn gedachte dat de relatieve schaarste
van de productiefactoren dé basis is van waaruit het
bestaan van de interregionale en internationale handel
verklaard kan worden. Wel hebben wij gezien, dat hij weet
dat er allerlei storende elementen zijn - grotendeels met
onze genoemde factoren samenvallend - doch hij hecht
aan hun bestaan niet zodanige waarde, dat ze zijn basis -
de relatieve schaarste van de productiefactoren - uit-
schakelt of sterk in waarde doet inboeten. Deze gedachte
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van Ohlin is fout. Ten eerste is ze onbewezen en valt aan
te tonen dat al die factoren een bepaalde betekenis hebben
(denk aan de invloed van de oorlog op de interregionale
en internationale handel !). De betekenis van elke factor
t.o.v. de andere voor de prijsbepaling verschilt in elke
streek, elk land én in de tijd. A priori is dus niet aan een
der factoren een allesoverheersende betekenis toe te
kennen. Wij zijn nu tevens in staat een antwoord te geven
op de vroeger gestelde vraag of de theorie van de inter-
nationale handel nog als een apart studie-object aanvaard
moet worden. Wij menen van wel. En wel hierom, daar er
tussen regionale en internationale handel niet slechts een
GRADUEEL verschil bestaat. De interregionale handel
ontstaat en bestaat tussen streken die alle onder één
overheid leven. Daar zijn de prijsbepalende factoren, die
meestal over het gehele land gelden ( conjunctuurpolitiek,
staatkundige politiek, contingenteringen, ordening, oorlog,
enz.), voor al die streken GELIJK. Hier kan men dus van
een zekere eenheid in de prijsvorming in de verschillende

streken spreken. Doch voor de internationale handel geldt
dit niet. Daar heeft handel plaats tussen landen die elk hun
karakteristiek prijzensysteem bezitten, welke systemen
zeker niet alleen als basis hebben de relatieve schaarste van
de productiefactoren. Bijgevolg kan men niet zeggen,
wanneer men de internationale handel op een bepaald
ogenblik constateert: Die handel is te verklaren door de
relatieve schaarste van de productiefactoren of de ver-
schillen in de arbeidsmoeite of opgeofferde productie-
factoren, zoals de leer van Ohlin en de comparatieve
kostenleer zeggen. Elk land heeft zijn karakteristiek
prijzenstelsel: verschillende prijsbepalende factoren zijn in
elk land anders en geven aan het prijzenstelsel in elk land
zijn eigen gedaante: de conjunctuurpolitiek is in elk land
anders, evenals de geldpolitiek (denk aan de jaren na de
val van het Pond Sterling: Sterling bloc, goudlanden), de
sociale maatregelen, veranderingen in de behoeften van de
massa enz. DOOR DIT ALLES GEEFT DE INTER-
NATIONALE HANDEL AAN DEN ECONOOM
VRAAGSTUKKEN TER OPLOSSING, DIE DE NATIO-
NALE HANDEL NIET GEEFT. Bijgevolg is er alle reden
om de internationale handel als een apart studie-object
te aanvaarden en mag men niet spreken van een slechts
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gradueel verschil tussen nationale en internationale
handel 22 ) .

9. Nu wij geconstateerd hebben, dat elk land zijn karakteris-
tiek prijzenstelsel heeft, dat elk land handel drijft met het
buitenland, kunnen wij de vraag beantwoorden : waarom
heeft die internationale handel zijn huidige gedaante?
Alleen omdat er prijsverschillen zijn tussen de landen
onderling, waardoor het voor de individuen~ondernemin-
gen en soms voor de overheid voordelig wordt om aan
internationale handel te doen? Zo eenvoudig is de kwestie
weer niet. Want, zoals. Prof. Kaag in zijn reeds genoemde
diësrede zegt, zien we op allerlei gebieden van het
economisch leven naast een beïnvloeding van de prijs
door de overheid nog een kwantitatieve regulering en
beperking. Voorbeelden zijn de openmarktpolitiek en de
contingenteringen. Vooral deze laatste zijn voor ons van
betekenis, zoals te begrijpen valt. Ook de internationale
kartels en trusts doen aan een contingenteringspolitiek.
Wat betekent dit voor de zojuist gegeven theorie? Het
volgende: MOGEN DE INTERNATIONALE PRIJS-
VERSCHILLEN POTENTIEEL DE INTERNATIONALE
HANDEL DOEN BESTAAN (met de nodige voorwaar-
den, waarop we direct terugkomen) DE KWANTITA-
TIEVE REGELINGEN VAN DE IN- EN UITVOER
BEPALEN IN HOEVERRE DEZE POTENTI~LE
INTERNATIONALE HANDEL ZICH IN DE REALITEIT
KAN VOORDOEN. Doch is het nu ook zo, dat wanneer
men alle internationale prijsverschillen zou kennen, dat men
dan mag veronderstellen dat de werkelijke internationale
handel zal beantwoorden aan het volkomen gebruik maken
van die prijsverschillen door de individuen met als enige
restrictie de bovengenoemde kwantitatieve regelingen?
M.i. niet. ELK INDIVIDU~ONDERNEMING EN ELKE
OVERHEID ZAL VAN DEZE PRIJSVERSCHILLEN
GEBRUIK MAKEN, IN ZOVERRE DAT MET ZIJN
OMSTANDIGHEDEN OVEREENKOMT. In vele
gevallen zullen ze de prijsverschillen niet zien, of wegens
allerlei normen, driften en physieke eigenschappen van den
mens, ze niet voor internationale handel gebruiken (zie

22) Wij gaan hier niet in op gebiedsuitbreiding. Zie hiervoor mijn artikel
„Het handelapolitieke probleem van de gebiedsuitbreiding", in Katholiek Culturee]
7"ijdschrift, 15 Aug. 1945.
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blz. 90 waarin we trachtten een realistischen mens te
schilderen). Zijn we er dan? Nog niet, want speciaal de
overheid kan bijv. voor oorlogsmaatregelen zich helemaal
niet aan prijsverschillen storen en daar kopen of laten
produceren waar het veel duurder is.

Men ziet dus : met de eenvoudige constructie van de
theorie van de internationale handel zoals Ohlin en de
klassieken die gaven, zijn we niet in staat de realiteit te
verklaren. De werkelijkheid is veel ingewikkelder dan zij
veronderstellen. Allereerst zagen we dat het prijzenstelsel
van elk land door veel meer factoren bepaald wordt dan
de klassieken en Ohlin veronderstellen, terwijl bovendien
de bestaande internationale prijsverschillen óf in vele
gevallen niet gebruikt of kunnen gebruikt worden voor
internationale handel, óf eenvoudig op zij gezet worden
waardoor een internationale handel kan ontstaan geheel
in strijd met die prijsverschillen (autarkie!).

Hiermede hopen wij een globale schets gegeven te
hebben van een theorie van de internationale handel, die
o.i. hopelijk beter aan de realiteit beantwoordt dan de
comparatieve kostenleer en de leer van Ohlin.

Hiermee zijn wij aan onze laatste vraag aangekomen, die uit
de volgende drie delen bestaat: Het aangeven van de normen
van een goed geordend economisch leven ; het opstellen van de
theoretische verklaring van de internationale handel die bij een
goed geordend economisch leven bestaat en de handelspolitiek
die gevoerd moet worden.

Veel elementen uit de voorgaande beschouwingen zullen ons
hierbij van dienst zijn.

Over ordening is al heel veel geschreven, zodat wij kunnen
volstaan met een korte samenvatting van de essentiële beginselen
van de ordening.

Onder ORDENEN verstaan we het positief beheersen en
bewust richten van de verschillende krachten, zodanig dat de
gewenste ORDE ontstaat, d.w.z. dat alle krachten op een gemeen-
schappelijk doel gericht zijn. uoor ordening is leiding nodig,
daar niet ieder individu of iedere onderneming het algemeen
welzijn kent en er bovendien verschillende wegen zijn om het
doel te bereiken. Het economisch welvaartsdoel is niet het enige
doel van het algemeen welzijn, men moet het economisch
welvaartsdoel in verhouding tot andere doeleinden zien en
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rangschikken. In een goed geordend economisch leven zal streng
de hand gehouden worden aan het subsidiariteitsbeginsel.

Wanneer wij de encycliek Quadragesimo Anno opslaan,
zullen wij vele van deze zo juist genoemde gedachten in de een
of andere vorm terug vinden. Alleen heeft deze encycliek m.i.
de economische wensen iets concreter gezegd doordat zíj een
tweetal gedachten steeds weer opnieuw naar voren haalt en
belicht :

l. De arbeider (dit is de werknemer) moet een bepaald
inkomen genieten, dat zodanig is dat hij naar zijn stand
een normaal gezin kan onderhouden en

2. De arbeider moet de garantie hebben, dat deze toestand
BLIJVEND is, zodat hij met een gerust hart die maat-
regelen kan nemen die voor hem voor lange jaren een
bepaald inkomen noodzakelijk maken: bijv. Huwen!

Zijn deze eisen van de encycliek iets geheel nieuws, waar nog
niet door de mensen naar gestreefd is? M.i. niet. De geschiedenis
leert, dat men vrijwel altijd naar deze doeleinden gestreefd heeft.
Men denke slechts aan de gilden in de Middeleeuwen en de vele
sociale maatregelen sedert het eind van de vorige eeuw. Ook de
kartel en trustvorming is hier van grotendeels een uiting "3).
Bestond dit streven dan in de laissez-faire periode niet? In zoverre
wel, dat de heersende filosofie min of ineer deze opvatting
insluit. Men dacht immers dat wanneer men alles maar vrij liet,
de natuurwetten van zelf een zo goed mogelijke maatschappij
zouden geven. Ingrijpen zou juist een minder goede maatschappij
geven. Vrijheid zou de welvaart bevorderen.

Het Thomisme zegt, dat het de meest natuurlijke filosofie is,
o.a. omdat het uitgaat van den normalen mens zoals die zich
aan ons vertoont. De encycliek verwerkt veel Thomisme in zijn
richtlijnen, en daarom is het te verklaren, dat hij richtlijnen voor-
houdt, die algemeen menselijk zijn en die daarom reeds altijd
min of ineer nagestreefd zijn.

Na deze korte uiteenzetting over de ordening, kunnen wij er
toe overgaan, de theoretische verklaring van de internationale
handel in een goed geordend economisch leven aan te geven en
de handelspolitiek te zoeken, die er bij hoort.

Zoals wij reeds uiteenzetten, menen wij dat de comparatieve
kostenleer en de leer van Ohlin voor het prae-ordeningsstadium
niet meer bruikbaar zijn, daar z~ de realiteit te simplistisch

23) Na onze bevrijding hebben we met allerlei plannen voor sociale zekerheid
vit de Angelsaksische landen kennis gemaakt.
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voorstellen. Beide theorieën zien de prijsverschillen als directe
oorzaak van de internationale handel, waarbij de oorzaken van
de prijsverschillen zijn arbeidsmoeite of abstinence of subjectieve
waarde of relatieve schaarste van de productiefactoren. Wij
hebben reeds opgemerkt dat er zeer vele elementen zijn, die de
prijs bepalen, waarbij de betekenis van elk element én in de tijd
én in elk land sterk verandert. Bovendien vindt internationale
handel niet alleen plaats wegens prijsverschillen. De volgende
DIRECTE oorzaken van de internationale handel kan men m.i.
vinden :

1. internationale prijsverschillen ( incl. prijsdiscriminaties) ;
2. de overheid kan om bepaalde redenen (politiek, oorlog)

een bepaalde internationale handel voeren;
3. de handelspolitieke maatregelen van de overheid kunnen

bepaalde transacties bevorderen ( subsidies) of belemmeren.
Dit kan zowel door de eigen overheid als die van het
buitenland gebeuren ( evenals onder 2).

In een geordend economisch leven zullen deze drie directe
oorzaken van de internationale handel op het doel van de
ordening, het algemeen welzijn, afgestemd worden. M.a.w. de
ondernemers zullen van de bestaande prijsverschillen kunnen
gebruik maken, IN ZOVERRE ZE ER ZELF BELANG IN ZIEN
( privaatbelang) EN IN ZOVERRE HOGERE ORGANEN ZE
DIT TOESTAAT. Wij menen dus dat de organen van het
maatschappelijk leven het RECHT en de PLICHT hebben de
internationale handel, in zoverre die zou bestaan wanneer men
de ondernemers vrij de prijsverschillen laat benutten, aan
bepaalde voorwaarden te binden en te beperken. De overheid
moet zich hier alleen door het algemeen welzijn laten leiden,
waarbij dus allerlei concrete verhoudingen en feiten een rol
spelen.

Wanneer in een goed geordend economisch leven een nationaal
plan bestaat, dat allerlei concrete doeleinden voor ogen heeft, zal
daarin tevens de omvang en de inhoud van de internationale
handel bepaald worden. VAN EEN VRIJ INTERNATIONAAL
VERKEER KAN GEEN SPRAKE ZIJN; evenals ondernemers-
afspraken in het verleden een ingrijpen in het internationale
verkeer dikwijls noodzakelijk maakten teneinde de afspraken niet
op losse schroeven te doen staan, zo ook dient bij een nationaal
plan de internationale handel een bepaalde omvang en inhoud
te hebben. Voor een land als Nederland met zijn groot belang bij
de internationale handel, dient men zich bij het opstellen van de
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te bereiken doeleinden met de mogelijkheid van de internationale
handel terdege rekening te houden.

Zo zien wij allerlei factoren en mogelijkheden, zoals wij die
tot nu toe in deze studie beschouwd hebben tot een schone
synthese groeien.

Het nationale plan stelt zich, gezien de aanwezige productie-
factoren en de mogelijkheden van internationale handel,
verschillende concrete economische doeleinden voor ogen,
rekening houdend met de driften en normen die zich o.a.
concretiseren in het streven naar een redelijke gegarandeerde
voorziening van allen. De internationale handel zal dus een van
de middelen zijn, die het nationale plan gebruikt voor de welvaart
van het volk. DE OMVANG EN DE INHOUD VAN DEZE
HANDEL ZAL DUS HIERDOOR BEPAALD WORDEN. De
zojuist genoemde drie DIRECTE oorzaken van de internationale
handel ( prijsverschillen, internationale handel van de overheid
zonder direct rekening te houden met prijsverschillen en de
handelspolitieke maatregelen van de overheid) zullen dus op
deze manier geordend zijn, d.w.z. gericht zijn op het algemeen
welzijn.

Wat is dan het uitgangspunt van de te voeren handelspolitiek?
Deze vraag is nu niet moeilijk meer te beantwoorden.
Vrijhandel als beginsel vooropstellen is NIET in overeen-

stemming met een geordend economisch leven.
Vrijhandel is slechts een grensgeval. Het uitgangspunt van de

handelspolitiek moet zijn interventie, waarbij alle gradaties
mogelijk zijn, d.w.z. van volstrekte vrijhandel tot volstrekt
staatsmonopolie toe. Begrijpelijkerwijs zal in het algemeen een
tussenvorm gewenst zijn. Bij welk uiterste deze tussenvorm het
dichtst ligt, dient door de feitelijke omstandigheden bepaald te
worden, doch daarover in het vijfde hoofdstuk meer.

1-~iermee hebben wij onze opvattingen over het uitgangspunt
van de handelspolitiek uiteengezet. In de volgende hoofdstukken
hopen wij deze nader uit te werken en te verduidelijken.
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HOOFDSTUK IV.

ENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE
DE CONTROVERSE VRIJHANDEL~NON-INTERVENTIE

EN PROTECTIE,iINTERVENTIE 1) .

Deze controverse, welke al reeds zovele pennen in beweging
heeft doen komen en soms de meest bezadigde economen
ongekend vurig in hun penhouder heeft doen klimmen, is voor
ons onderzoek van veel belang. Enkele gedachten, welke wij
voornamelijk in het vorige hoofdstuk ontwikkelden, zullen ons
een aardig licht op deze controverse kunnen doen werpen. Wij
zullen in staat zijn onze ideeën over de handelspolitiek nader uit
te werken en speciaal de voor- en tegenstanders van vrijhandel
en protectie aanduiden, dat zij in hun discussies dikwijls langs
elkaar heenpraten en daarom niet tot een redelijk vergelijk
kunnen komen.

Zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen, baseert de vrijhandels-
leer zich als regel op de voordelen van de internationale arbeids-
verdeling. Prof. de Jong zegt het wel heel duidelijk: „Uit de
theorie van den internationalen handel vloeit onmiddellijk voort,
dat het heffen van invoerrechten bij wijze van handelspolitieken
maatregel van economisch standpunt bezien niet wenschelijk is.
Men herinnert zich waarin het voordeel van den internationalen
handel bestaat. De internationale handel is voordeelig omdat hij
er toe leidt dat elk land de goederen produceert die het relatief
het voordeeligst kan produceeren, en de artikelen die het verder
nog behoeft en betalen kan, uit het buitenland betrekt. De
internationale handel maakt een besparing van productiemoeite
mogelijk. Hij maakt het mogelijk per eenheid productiemoeite
méér nuttigheid te verkrijgen dan anders verkregen zou worden.
En de besparing van voortbrengingsmoeite is grooter naarmate

1) Barret Whale onderscheidt tuasen protectie en „the regulation of inter-
national trade" in zijn 6e hoofdstuk van zijn „International Trade" London, 1934,
blz. 125. Dit laatste begrip is ruimer dan het eerste.
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aan het verhandelen der goederen minder belemmeringen worden
in den weg gelegd. Invoerrechten leiden er echter toe dat een
zeker yitantum internationale handel hetwelk zonder die rechten
zou plaats hebben óf geheel achterwege blijft, óf onderworpen
wordt aan financieële lasten. In beide gevallen blijft een stuk
besparing van productiemoeite dat anders zou plaats hebben,
onverwezenlijkt. Belemmering van den internationalen handel
door middel van invoerrechten heeft ten gevolge dat productie-
middelen worden vastgelegd in ondernemingen waar zij in
geringere mate productief gemaakt worden dan bij vrijhandel
het geval zou zijn. .. Als men wil, kan men dit zeer principieele,
onmiddellijk aan de theorie van den internationalen handel
ontleende argument vóór vrijhandel en tegen invoerrechten het
ARGUMENT VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDS-
VERDEELING noemen" '-).

Adam Smith heeft de arbeidsverdeling tot basis van zijn
economische theorieën gemaakt. De latere economie heeft zich
in het algemeen van deze methode niet verwijderd.

De vrijhandelaar leert, dat arbeidsverdeling de productie
bevordert en dat daarom geen maatregelen genomen mogen
worden, die de internationale arbeidsverdeling verminderen.
Tarieven, contingenteringen, enz. verminderen deze arbeids-
verdeling en zijn daarom verwerpelijk.

Wij zagen ook, hoe Smith er toe kwam, om de arbeids-
verdeling als basis van zijn economische theorieën te nemen.
Hij meende dat de mens door een neiging tot ruilen tot arbeids-
verdeling is gekomen en niet direct omdat hij er voordeel in zou
zien.

De lezer zal zich wel herinneren, dat o.i. deze opvatting zeer
onvoldoende is en zeker niet den in de werkelijkheid voorkomen-
den mens met voldoende realisme schildert. Wij hebben daarbij
andere wetenschappen dan de economie geraadpleegd om tot een
duidelijker beeld van den reëlen mens te komen. Wij zagen toen
dat de mens door verschillende driften en normen beheerst wordt
en eveneens door zijn eigen beperktheid geheel anders in het
economisch leven handelt dan Smith veronderstelt. De waarde-
en prijsleer, die ook áls regel uitsluitend van dat streven naar
arbeidsverdeling en zo goedkoop mogelijke productie en
consumptie uitgaat, is m.i. ook niet voldoende realistisch. De
prijzen worden door vele factoren in onderlinge samenhang

2) Prof. Mr. A. M. de Jong: „Internationale Handel en Handelapolitiek", Den
Haag, 1937, blz. 95.

105



bepaald. Hierdoor meenden wij aan te tonen, dat de theorieën
van de internationale handel zoals die op het ogenblik bestaan
(comparatieve kostenleer en leer van Ohlin) niet de v0erkelijk-
heid van de internationale handel voldoende verklaren.

Wanneer wij nu de vrijhandelsleer en de verschillende
argumenten voor protectie tegenover elkaar zetten, blijkt, dat de
vrijhandelsleer zich baseert op dat streven naar arbeidsverdeling
en vele argumenten voor interventie en protectie zich méér
baseren op de driften, normen en beperktheid van den mens,
zoals wij die in het vorige hoofdstuk beschreven. Dit laatste
gebeurt echter door de aanhangers van protectie wellicht soms
onbewust.

Wanneer wij deze verschillende uitgangspunten kunnen
constateren blijkt meteen, waarom de voor- en tegenstanders van
vrijhandel en protectie langs elkaar heen praten en hun discussies
nog steeds niet tot een eind gekomen zijn. W~nneer deze
discussies op de oude voet voortgezet zouden worden, zullen ze
ook nooit tot een eind komen.

Wanneer wij verschillende belangrijke argumenten bezien -
hiervoor gebruiken wij de opsomming bij Haberler in zijn
„Internationale Handel" - dan blijkt duidelijk, dat hun aan-
hangers uitgaan van bepaalde driften, en normen en eigen-
schappen van beperktheid van den mens, die meer bij de realiteit
aansluiten, dan het uitgangspunt van den vrijhandelaar.

Wij menen de volgende opsomming te kunnen geven, waarin
duidelijk de drift van zelfbehoud en allerlei normen tot onderhoud
van gezin en handhaving van eenmaal bereikt levenspeil tot
uiting komen :

a. Bescherming om een hoog loonniveau te behouden. Dit
argument heeft vooral in de V.S. van Amerika altijd veel
opgang gemaakt.

b. Bescherming om bepaalde belastingen en sociale maat-
. regelen in te voeren en te doen blijven.

c. BesCherming om de werkloosheid op te heffen of te ver-
minderen.

d. Bescherming teneinde een gevaarlijke eenzijdige structuur
van het economisch leven te voorkomen.

e. Bescherming om een tijdelijke noodtoestand in een
bepaalde bedrijfstak te verminderen of op te heffen.

f. Het opvoedingstarief wordt gewenst geacht om de
economische vooruitgang van een land niet te laten
belemmeren door het buitenland, dat op verschillende
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gebieden een voorsprong heeft. In dit streven kan men ook
den door ons geschilderden reëlen mens terugvinden!

Wij komen dus tot de conclusie, dat vele ar?umenten voor
bescherming uitgaan van bepaalde aspecten van den mens in het
economisch leven, zoals wij die hebben opgespoord en die wij
niet bij de vrijhandelsleer konden vinden.

Dit betekent niet, dat wij nu maar al die argumenten willen
accepteren om de internationale handel te beperken en dat wij
elke nieuwe inbreuk op de vrijhandel zouden toejuichen.

Wij moeten hier duidelijk onderscheiden: een tweetal
problemen doen zich aan ons voor :

l. Welk uitgangspunt heeft een bepaalde protectionistische
theorie~ Is dat uitgangspunt juist?

2. De vraag of bescherming in een bepaald concreet geval wel
de beste manier is en of er geen andere, doelmatiger
middelen te vinden zijn.

Het ligt buiten de omvang van dit proefschrift de tweede vraag
te beantwoorden. De eerste vraag hebben wij wel voldoende -
in verband met het doel van deze studie - beantwoord.

Door dit alles zal het duidelijker zijn, waarom de vrijhandelaar
en de protectionisten zo weinig resultaat met hun wederzijdse
discussies hebben: de basis van hun theorieën zijn verschillend
en daarom praten zij langs elkaar heen.

En wanneer men dan het door ons in het vorige hoofdstuk
opgemerkte herinnert, zal men begrijpen, dat m.i. vele aanhangers
van protectionisme een reëler uitgangspunt hebben dan de
vrijhandelaren en dat ook hier weer blijkt, dat de vrijhandel een
vorm van handelspolitiek is, die ter wille van het menselijk gelul;
niet steeds doorgevoerd mag worden en. .. ook niet meer doo-r-
gevoerd wordt. Helaas moeten wij constateren, dat vele economen
boeken vol geschreven hebben over handelspolitiek; doch dat
deze boeken grotendeels van weinig nut zijn geweest, doordat
men zich altijd weer opnieuw vastklemde aan de vrijhandelsleer.
Moge de gedachte van de vrije concurrentieleer, dat de onder-
nemer die duurder produceert dan de prijs van het geproduceerde
artikel, uit de markt gestoten wordt, op het ogenblik niet volledig
opgaan door het verschijnsel van de vaste kosten, de practici
hebben wel een selectie toegepast en de door de economen met
zulke dringende aanbevelíngen voorgestane vrijhandel naast zich
neergelegd en vervangen door de een of andere vorm van
protectie of interventie. Het is de verantwoordelijkheid die de
staatslieden dragen, die hen de meer realistische interventie heeft
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doen aanvaarden. T~heoretici van een formaat als Smith en
Ricardo hebben ook in bepaalde gevallen interventie voorgestaan,
zoals wij in het tweede hoofdstuk zagen, omdat zij de consequen-
ties van de volledige vrijhandel niet durfden te aanvaarden.

Een scherpe pijl hebben de vrijhandelaren op hun boog. Deze
pijl gebruiken ze als laatste schot, teneinde den niet-toegevenden
tegenstander het zwijgen op te leggen, n.l. het in- en uitvcer
argument. „Wat wilt ge toch", zeggen ze, „met die bescher-
ming?" „A1 zijn Uw motieven tot bescherming nog zo mooi, ge
bereikt met Uw methode niet het gewenste resultaat ; want
belemmert ge de invoer, dan vermindert ge de uitvoer met een
evengroot bedrag". „Wat ge met de ene hand neemt, moet ge
met de andere weer afgeven". „Bescherming door tarieven en
contingenteringen kan nooit voordeel brengen".

Wat hierop te zeggen? Dat zullen we in het volgende
hoofdstuk behandelen.

Wij hebben hiermee o.i. duidelijk aangetoond, dat de discussie
over vrijhandel of protectie onvruchtbaar is, zolang men niet
ziet dat meestal hun uitgangspunten verschillend zijn. Wij
hebben ook te kennen gegeven, dat het uitgangspunt van de
protectionisten meer de nadruk legt op bepaalde driften en
normen bij den mens terwijl de vrijhandelsleer steeds uitgaat van
een streven naar arbeidsverdeling dat wel bestaat, doch een
ondergeschikte rol speelt. Daarmee is m.i. aangetoond dat van
een superioriteit van de vrijhandelsleer geen sprake is en de
dikwijls hautaine houding van haar aanhangers ten opzichte van
de protectionïsten geheel misplaats is.

Toch hangt men nog de vrijhandel altijd met een dergelijk
fanatisme aan, dat wij menen nog iets verder het argument van
den vrijhandelaar aan een critiek te moeten onderwerpen.

De vrijhandelsleer meent, dat men de internationale handel
mcet vrijlaten teneinde de productie daar te laten plaatshebben,
waar hij het voordeligst kan gebeuren, waar, zoals Prof. de Jong
het uitdrukt, de productiemoeite het geringst of, zoals Beaujon
zegt, de besparing van de productiemoeite het grootst is 3). Daar
de aanhangers van de vrijhandelsleer als regel óf de comparatieve
kostenleer óf de leer van Ohlin aanhangen, menen zij dat de
directe oorzaak van de internationale handel te zoeken is in de
prijsverschillen. In deze gedachte schuilt de veronderstelling, dat
de prijzen een werkelijke weergave zijn van de productiemoeite.

3) Mr. A. Beaujon: „Handel en Nandelapolitiek", tweede druk, Haarlem, 1927,
blz. 69.
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Zij menen, dat dáár gekocht zal worden, waar een artikel relatief
het goedkoopst is en die plaats of plaatsen vertegenwoordigen
ook de geringste productiemoeite, waar dus met de minste
opoffering van arbeidskrachten en kapitaalsgoederen het artikel
geproduceerd kan worden. Laat men nu de internationale handel
vrij, dan zal over de gehele wereld de productie uiteindelijk daar
geschieden, waar dat het goedkoopst kan gebeuren. Zo vaart
ieder land er wel bij : elk land zal die hoeveelheden goederen
uitvoeren, die het relatief goedkoper maakt dan het buitenland
en zal bovendien die hoeveelheden goederen invoeren, welke het
buitenland relatief goedkoper kan produceren. En daarmee achten
de vrijhandelaren hun leer voor altijd gegrondvest: elk of bijna
elke beschermende maatregel belet deze gang van zaken - de
bescherming wordt regelmatig met transportkosten vergeleken
- en is dus verwerpelijk.

Deze opvatting vinden we wel tot het uiterste doorgedreven
bij den vrijhandelaar Prof. de Jong, die zegt: „Men kan invoer-
rechten het best vergelijken met de moeilijkheden en de kosten
die aan het internationale vervoer van goederen verbonden zijn.
Die moeilijkheden en die kosten belemmeren den internationalen
handel, en doen het voordeel dat de internationale handel
oplevert, afnemen. Precies hetzelfde geldt voor invoerrechten : en
het is daarom wel zeer curieus dat het moderne protectionisme,
dat, gelijk men weet, uit de jaren na 1875 dagteekent, tot bloei
gekomen is in een tijd waarin juist ontzaglijk veel is gedaan in de
richting van het vergemakkelijken en het goedkooper maken van
het internationale verkeer, en waarin elke stap in deze richting
(de aanleg van een nieuwe spoorbaan, een tunnel, een brug)
allerwegen met geestdrift werd begroet als een verdere schrede
op den weg van den economischen vooruitgang. Wilden de
protectionisten consequent zijn, dan zouden zij zich met hand en
tand dienen te verzetten tegen alles wat tot vergemakkelijking
van het vervoer en tot besparing van productiemoeite kan leiden.
Zij zouden er voor moeten ijveren dat buitenlandsche producten
slechts met zeilschepen of middeleeuwsche vrachtwagens werden
aangevoerd. Zij zouden moeten aandringen op een algeheel
verbod van nieuwe uitvindingen. Ja, eigenlijk zouden zij
wettelijke maatregelen moeten bepleiten teneinde, in het belang
der fabrikanten van verlichtingsartikelen, het zonlicht zooveel
mogelijk uit de woningen der menschen te weren"').

4) de Jong, blz. 96.
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Na al hetgeen door ons betoogd is, zal de lezer wel direct
begrijpen dat m.i, de interventie in het internationale verkeer niet
„curieus" is, doch wel de redenering van Prof. de Jong. Zijn
redenering gaat immers van de veronderstelling uit dat de
individuen steeds als enig middel tot welvaartsvergroting de
arbeidsverdeling moeten en zullen aangrijpen. Wij hebben o.i.
duidelijk aangetoond dat deze premisse niet met de werkelijkheid
strookt. De mens wil wel arbeidsverdeling, zoals de historie aan-
toont, doch altijd binnen bepaalde perken, welke beheerst worden
door allerlei driften en normen. Bovendien zullen vele mogelijk-
heden tot verdere arbeidsverdeling eenvoudig niet gezien worden.
Feitelijk suggereert Prof. de Jong dat de protectionisten alle
buitenlandse handel zouden moeten tegengaan. Hij vindt het
standpunt van de protectionisten niet consequent genoeg. Deze
soort polemiek is niet bepaald vruchtbaar. De waarheid is dat de
protectionisten tot op zekere hoogte de internationale handel
willen belemmeren. En dat standpunt moet Prof. de Jong weer-
leggen, hetgeen hij niet doet.

Dan zijn er vele vrijhandelaren, die betogen dat in de „short-
run" protectie wel eens voordelig kan zijn, doch in de „long-run"
is vrijhandel beter. Dit argument hoort men vooral bij het
bespreken van de vraag of interventie in het internationale
verkeer de werkloosheid kan verminderen of opheffen. Iemand
als Haberler meent bovendien dat met niet moet vergeten dat
aan alles een eind komt, ook aan de ergste structuurwerkloos-
heid `'). Andere vrijhandelaren menen weer dat de protectie voor
een groot deel de oorzaak is van de werkloosheid : de productie
wordt door bescherming in minder reële banen geleid, de uitvoer
neemt af doordat de invoer afneemt, overal wordt wantrouwen
gezaaid en ontstaan kartels en trusts. Daarom: voer de vrijhandel
weer in en alles zal veel beter gaan. Tot deze categorie behoren
in ons land o.a. Dr. H. Colijn en Mej. Mr. E. C, van Dorp ~).

Kan men enige waarde toekennen aan de uitspraak dat in de
„long-run" vrijhandel voordeliger is dan protectie? De vrij-
handelaren menen dat in de „long-run" vrijhandel het beste is,
omdat over een lange tijdsduur gezien elk land zich kan en zal
specialiseren op die productie waarvoor het het best geschikt is.

") G. v. Haberler: Der Internationale Handel", Berlin, 1933, blz. 196.
~) Zie C. J. P. Zaalberg in Nederland pas opl Distellering van het Crisisveld",

Rotterdam, 1939, blz. 10. Dr. H. Colijn: „ , de hoofdoorzaak van de wereld-
crisis acht ik gelegen te zijn in de tot in het onzinnige opgevoerde handels-
belemmeringen" en Mej. E. C. van Dorp: „Het komt mij voor, dat zeer summier
gezegd, deze malaiae, die inderdaad geen „gewone" crisis is, voornamelijk
veroorzaakt is door een ontwrichting van het internationaal handelsverkeer".
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De internationale arbeidsverdeling kan dan tot een maximum
ontwikkeld worden. Zal elk land zo de productie ter hand nemen
waarvoor het het meest geschikt is, dan varen alle landen daar
wel bij.

Afgezien van het reeds door Ricardo opgemerkte, dat inter-
nationale arbeidsverdeling niet altijd een goed is, daar bij volledig
vrij internationaal verkeer van goederen en productiefactoren
een land wel eens geheel ten onder zou kunnen gaan, is de
gedachte dat in de „long-run" de productie daar zal gebeuren,
waar het voordeligst - d.i. het goedkoopst - kan geschieden,
een droombeeld dat niet verwezenlijkt wordt. Dit hebben wij in
het voorgaande reeds aangetoond. Wanneer men slechts denkt
aan de internationale handel die onstaat wegens prijsverschillen,
dan herinnert men zich uit ons vorig hoofdstuk, dat de prijs-
vorming door velerlei factoren, die elkaar over en weer
beïnvloeden, bepaald wordt. Deze prijsvorming is zeker niet in
overeenstemming met de eenvoudige prijsleer van de klassieken
of inen de relatieve schaarsteverschillen van Ohlin. Men kan dus
niet zeggen dat in de „long-run" de productie vanzelf daar zal
plaats hebben, wanneer men de handel maar vrij laat, waar de
productiemoeite het geringst is.

Dat de interventie in het internationale verkeer zonder meer
de belangrijkste oorzaak van de grote crisis van 1929 zou zijn,
is o.i. volkomen onbewezen en berust op de door ons verworpen
vrijhandelsleer. Dat er bepaalde protectionistische maatregelen
zijn genomen, die de crisis verergerd hebben en die beter achter-
wege hadden kunnen blijven, zouden wij na een nauwkeurig
onderzoek misschien kunnen beamen, doch dat rechtvaardigt niet
de generaliserende opmerkingen van Colijn en van Dorp.

Hiermede kunnen wij dit hoofdstuk beeindigen. Zoals wij
reeds opmerkten zullen wij het in- en uitvoerargument in het
volgende hoofdstuk behandelen.
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HOOFDSTUK V.

ENIGE RICHTLIJNEN VOOR DE TE VOEREN
HANDELSPOLITIEK.

Nadat wij in het voorgaande tot de conclusie zijn gekomen,
dat het uitgangspunt van de handelspolitiek in een geordend
économisch leven interventie moet zijn, willen wij in dit
hoofdstuk enige gegevens zoeken die ons kunnen helpen bij het
toepassen van de interventie. De interventie in het internationale
verkeer heeft langzamerhand verschillende vormen aangenomen.
De inbreuken op de vrijhandel zijn meestal begonnen met het
invoeren van tarieven. Doch later is het arsenaal van de
interventie veel uitgebreider geworden. Naast de tarieven op de
invoer kunnen we o.a. zien : in- en uitvoer verboden, contingen-
teringen, inbreuken op de meestbegunstigingsclausule door
allerlei voorschriften betreffende de in te voeren goederen.
deviezencontróle.

Zoals wij zagen, behoort de groei van het vaste kapitaal tot
een van de belangrijkste oorzaken van kartel- en trustvorming
en de contingenteringen. Wanneer men nu het economisch leven
ordent en een nationaal plan opstelt, ligt het voo~ de hand, dat
men een zekere toename van het vaste lastenelement in de kost-
prijs kan waarnemen. Immers de garantie van een redelijk
inkomen aan den werknemer betekent een verzwaring van het
vaste lastenelement. Wanneer men de positie van den arbeider
dan ook wil laten beantwoorden aan de eis van Professor
Cobbenhagen, dat het risico, dat de arbeider loopt en in zoverre
hij dat zelf niet kan dragen, door de kapitaalverschaffers, en
wanneer de daarvoor aangewezen groep van deze niet meer kan,
door de gemeenschap moet worden gedragen, dan wordt het
vaste lastenelement belangrijk verhoogd. De grond, waarop de
onderneming en de gemeenschap tot deze hulp geroepen zijn,
is het feit, zegt Prof. Cobbenhagen, dat de arbeider lid is van
het uit zijn aard duurzame ondernemingsorganisme en de wens

112



van de gemeenschap om haar behoeftevoorziening te doen
geschieden door de private ondernemingen en dus met alle
risico's daaraan annex 1) .

Dit is het eerste dat men voor ogen dient te houden.
Vervolgens moet men zich realiseren welke problemen men

bij de in- en uitvoer krijgt.
Zeer in abstracto gesproken kan men zeggen dat - daar de

handelspolitiek op de nationale economische politiek ingesteld
moet worden - niet alleen de import moet geschieden in de juiste
hoeveelheden, tegen de juiste prijzen en de juiste samenstelling,
doch dat ook de export aan deze drie eisen moet voldoen. Deze
in- en uitvoer kan men nooit aan de willekeur van het buitenland
overlaten. De invoer mag niet te groot zijn, gezien de behoefte
van het binnenland en het handhaven van een bepaald prijs-
niveau, doch ook niet te klein. Hetzelfdé geldt voor de export.

Er bestaat een bepaald, hoewel meestal niet evenredig, verband
tussen de goederen en diensten, in- en uitvoer; omdat de import
altijd betaald zal moeten worden, hetzij met een lening van het
buitenland, hetzij met wisssels of goud, het zij met goederen en
diensten, dient men in staat te zijn de belangen van de export
en de import tegen elkaar af te wegen en hen beide als middel
voor elkaar te gebruiken. Wanneer land A een bepaald artikel
noodzakelijk moet exporteren naar land B en land B weigert deze
import, dan moet land A zo nodig in staat zijn met land B tot een
vergelijk te komen door de export van B naar A als ruilobject
te gebruiken, m.a.w. omdat land B gaarne ziet dat land A zijn
economische orde ontziet, zal A van B kunnen eisen dat B zijn
orde ontziet. Het zal duidelijk zijn dat dit de tendens naar de
bilaterale verdragen vergroot. Ook hier blijkt duidelijk dat wij
in een prae-ordeningsstadium verkeren.

Wanneer men de in- en uitvoer wil regelen, moet men een
aantal begrippen kennen, die kunnen helpen om de juiste in- en
uitvoer te verkrijgen De eerste begrippen, welke wij aangeven,
zijn van Harrod 2).

Hij onderscheidt n.l. een drietal soorten goederen, t.w.
A-goederen: Dit zijn stapelproducten van homogene aard,

zoals grondstoffen en voedingsmiddelen. De
prijzen verschillen internationaal niet meer dan
de transportkosten en deze goederen worden

1) Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen: „De verantwoordelijkheid in de
Onderneming", 1927, blz. 86 en 87.

2) R. F. Harrod: „International Economica", London, 1939, blz. 60.
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~ over de gehele wereld verhandeld. Voorbeelden
zijn : goud, zilver, tarwe, rubber, thee, enz.

B-goederen: Wanneer er veel arbeid is besteed aan de verdere
verwerking van de grondstoffen, dan ontstaan
half- en eindfabrikaten, welke verschillen ver-
tonen in kwaliteit en specifiek karakter, ver-
oorzaakt door de verschillende plaatsen waar zij
zijn bewerkt. Men kan het ook anders zeggen:
de kostenopbouw van de B-goederen is in vele
landen zeer verschillend. Toch worden ze geruild,
omdat alle B-goederen verschillende prestaties
(nuttigheid) afwerpen. Deze verschillen vernie-
tigen de eenheid van de wereldmarkt: vele
z.g. deelmarkten ontstaan. Zoo verschillen de
electrische apparaten van Engeland met die van
Duitschland. De prijsverschillen zijn bij deze
B-goederen dikwijls groter dan men in verband
met de kwaliteitverschillen zou vermoeden. De
deelmarkten, die hierbij optreden, zijn elk min of
meer georganiseerd: het zijn geen vrije-
concurrentie markten. De autqmarkt is hiervan
een mooi voorbeeld. Vele diensten behoren
eveneens tot deze goederen-categorie.

C-goederen: Deze goederen en diensten zijn door hun natuur
niet in staat in het internationale verkeer te
treden, zoals huizen, vaste kapitaalsgoederen,
spoorwegdiensten, gas, de prestaties van dienst-
boden, enz. Zij kunnen niet van hun plaats
worden gehaald. Zij reageren dan ook vrijwel
niet op de prijzen in het buitenland, want hun
kostprijzen worden door het nationale inkomen
bepaald.

De kleinhandelsgoederen zijn in het algemeen
een amalgaan van A(of B) en C goederen. Elk
kleinhandelsgoed, dat in de winkel ligt, moet als
een C-goed beschouwd worden : Het komt in het
algemeen niet meer voor internationaal verkeer
in aanmerking. Tussen de fabriek en de winkel
liggen vele stadia met vele diensten, welke het
goed steeds meer tot een C-goed maken naar-
mate het zijn eindbestemming in het distributie-
apparaat nadert.
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Elk goed dat geïmporteerd wordt of kan
worden is een A- of B-goed en zal, hoe verder
het in het binnenlandse economische leven wordt
verwerkt of verhandeld, m.a.w. in het binnen-
landse economische leven binnendringt, meer en
meer het karakter van een C-goed verkrijgen.
Omgekeerd zijn ook de goederen, welke worden
of kunnen worden geëxporteerd slechts A- of
B-goederen. Zij zijn nooit C-goed geweest, daar
zij dan niet in de gelegenheid zouden zijn
gekomen om geëxporteerd te worden.

Naast deze begrippen van Harrod zijn er nog een aantal
andere van veel belang te noemen, n.l.:

1. de goederen en diensten welke noodzakelijk zijn voor het
economisch leven van een land en

2. de goederen en diensten welke niet noodzakelijk zijn voor
het economisch leven van een land.

De eerste zullen wij kortweg „noodzakelijke goederen" en de
tweede „niet-noodzakelijke goederen" noemen.

Een goed kan om verschillende redenen noodzakelijk genoemd
worden. Wij laten de voornaamste hier volgc;n:

a. een goed of dienst kan voor den consument als bevredi-
gingsmiddel noodzakelijk zijn: het zal dan een belangrijke
plaats innemen in het behoeftenschema van alle of vele
consumenten. Voorbeelden zijn : tarwe, wol, linnen, rubber,
hout in onze gematigde streken en rijst in de tropische
gebieden. Met andere woorden, het zijn de goederen en
diensten die voor een redelijk bestaan in constante
hoeveelheden en kwaliteiten noodzakelijk zijn : voedsel,
kleding en behuizing;

b. een goed of dienst kan voor het productie-apparaat nood-
zakelijk zijn als complementair goed. Wanneer bijv. in ons
land geen ijzer meer geïmporteerd zou worden of slechts
tot belangrijk minder hoeveelheden dan de laatste jaren,
dan zouden vele kapitaalsgoederen en arbeiders werkloos
worden wegens gebrek aan het complementaire goed ijzer;

c. een goed kan nóch om zijn plaats op de behoeftenschaal
van de consumenten, nóch om zijn aantrekkingskracht ten
opzichte van de productiefactoren, een noodzakelijk goed
zijn en toch tot deze categorie behoren, n.l. wanneer het
goed wordt geïmporteerd uit een land dat het verlangt te
exporteren in ruil voor goederen welke voor het andere
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land van belang zijn om te importeren. M.a.w. wanneer
het goed kan dienen om de nationale ordening te gescher-
men en tegelijkertijd die van andere landen te ontzien;
bepaalde export is noodzakelijk om een bepaalde import
mogelijk te maken;

d. een goed kan ook om niet-economische redenen nood-
zakelijk zijn bijv. onmisbaarheid voor de landsverdediging.

Zoals duidelijk blijkt is deze onderscheiding in noodzakelijke
en niet-noodzakelijke goederen nièt alleen voor de importregeling
van belang, doch evenzeer voor de regelingen betreffende de
export. Zo is bijv. een groot gedeelte van onze zuivelindustrie,
groententeelt en scheepvaart van de mogelijkheid van export
afhankelijk en behoren hun producten grotendeels tot de nood-
zakelijke uitvoerproducten.

Met deze onderscheiding in noodzakelijke en niet-noodzakelijke
goederen hangt, zoals men begrijpt, ten nauwste samen de
onderscheiding in noodzakelijke en níet-noodzakelijke hceveel-
heden. Ruw ijzer is voor ons land ongetwijfeld een noodzakelijk
goed. Daar wij dit artikel niet zelf kunnen produceren dienen
wij het in te voeren en wel in bepaalde hoeveelheden, welke
hoeveelheden vrij constant moeten zijn. Het kan dus gebeuren
dat er teveel ijzer wordt geïmporteerd, waardoor een gedeelte
van de import niet meer noodzakelijk is, ja zelfs schadelijk kan
worden, daar deze te grote import de prijzen ongewenscht kan
doen schommelen en dalen.

Doch bovendien dient men een onderscheid te maken tussen
de noodzakelijke, de niet-noodzakelijke en de schadelijke of
ongewenste prijs en prijsgrenzen.

In het binnenlandse economische leven worden geproduceerd
en circuleren een bepaald aantal goederen en diensten, welke
men noodzakelijk kan noemen in verband met de nationale
economische politiek.

Anders gezegd, de menselijke arbeid concentreert zich op een
bepaalde hoeveelheid goederen en diensten. De productie heeft
plaats voornamelijk omdat de productiefactoren of hun eigenaars
een geldelijk inkomen wensen ten einde hun behoeften te
dekken. In de moderne maatschappij is het geld immers het ruil-
middel en de rekeneenheid. Nu zal in een land een bepaalde
geldhoeveelheid over al de goederen en diensten, die men
produceert of laat circuleren, verdeeld zijn en zal elk goed een
bepaalde prijs hebben. Deze prijs kan constant zijn of sterk
schommelen, doch altijd zal men van elk goed kunnen zeggen,
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dat het, gezien de nationale economische politiek, een bepaalde
prijs of bepaalde prijsgrenzen moet bezitten. Deze prijzen of
prijsgrenzen zijn de NOODZAKELIJKE prijzen of prijsgrenzen.
Waarom een, bepaalde prijs als de noodzakelijke is aan te
merken, is een probleem dat vóór het hier behandelde ligt. Wij
nemen dus aan dat men tot de conclusie is gekomen dat goed A
in x hoeveelheden en tegen de prijs y in het binnenlandse
economische leven moet voorkomen. De handelspolitieke maat-
regelen moeten medewerken om dit te bereiken. Wanneer slechts
een half x hoeveelheden door het binnenland kunnen worden
geproduceerd, dan moeten de handelspolitieke maatregelen er op
gericht zijn om de ontbrekende helft uit het buitenland aan te
vullen en dit moet bovendien zodanig gebeuren, dat de prijs van
het artikel y wordt.

Het kan ook gebeuren dat het betreffende artikel A een prijs-
stijging vertoont, doordat het buitenland de prijs opzet in verband
met zijn monopoliepositie. Dan zal de handelspolitiek van het
importerende land al zijn krachten moeten inspannen om deze
prijsverhoging weer te niet te doen.

Op deze manier zal de handelspolitiek, door het regelen van
de geïmporteerde en geëxporteerde hoeveelheden en de prijzen
waartegen deze hoeveelheden de grenzen overgaan, als een der
middelen dienen van de nationale economische politiek. Hierdoor
zullen de handelspolitieke maatregelen voldoen aan de eis welke
Prof. Kaag van hen vraagt, n.l. bescherming van de eigen
nationale ordening en respectering van de ordening van het
buitenland.

Het zal den lezer duidelijk zijn, dat niet alleen de eigen
nationale ordening wordt beschermd door deze handelspolitiek,
doch tevens díe van andere landen moet worden ontzien. Want
wat voor het ene land geldt, geldt ook voor het andere; beide
zullen hun eigen nationale ordening willen beschermen en door
hun handelspolitieke maatregelen het buitenland zoveel mogelijk
in deze richting dwingen. Men begrijpt, hoe weinig men de meest-
begunstigingsclausule kan gebruiken, wanneer men de handels-
politiek opvat zoals wij dit doen. Deze clausule is ten enenmale
in strijd met een handelspolitiek, welke ter bescherming van een
niet-laissez-faire orde, wordt gehanteerd. Immers deze clausule
maakt het onmogelijk om de import zowel kwantitatief als
kwalitatief te regelen. Daarom zal een geordend economisch
leven de reeds bestaande tendens naar de bilaterale verdragen
nog aanzienlijk versterken.
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A1 deze onderscheidingen in noodzakelijke en niet-noodzakelijke
goederensoorten, hoeveelheden en prijzen zijn, zoals men zal
begrijpen, niet absoluut, doch relatief : de twee categorieën gaan
geleidelijk in elkaar over, terwijl een goed, prijs of hoeveelheid
niet altijd tot een bepaalde categorie zal behoren, doch al naar
gelang de omstandigheden naar de andere categorie zal overgaan.
Zo zien wij bijvoorbeeld dat de Westlandse druiven en tomaten
op het ogenblik minder een noodzakelijk exportgoed, of althans
voor een relatief kleiner gedeelte, zijn dan een tien à twintigtal
jaren terug, daar deze producten door een intensieve reclame in
het binnenland een steeds groeiende binnenlandse vraag ont-
moeten. Daartegenover zijn er goederen, tot nu toe uit het
buitenland geïmporteerd, welke door andere uit het binnenland
kunnen worden vervangen. Ook is het van belang dat het
verwisselen van importgebied soms kan gebeuren wanneer men
grondstoffen en halffabrikaten kan vervangen door andere
grondstoffen en halffabrikaten uit andere landen.

Een van de meest omstreden dogma's uit de leer van de
internationale handel is het in- en uitvoerargument. In verband
met het zo juist in dit hoofdstuk behandelde en de aankondiging
in het vorige hoofdstuk dienen we enige aandacht aan dit
argument te wijden.

Dit argument vóór vrijhandel komt, kort gezegd, hierop neer,
dat „als wij onzen invoer verminderen, wij ook onzen uitvoer
verminderen" 3). De ondernemingen welke voor de e~port
werken, verliezen, hetgeen de andere bedrijven door de ver-
minderde import winnen. Het is slechts een werkverplaatsing en
géén werkverruiming, zegt de vrijhandelaar, wanneer hij
protectionistische maatregelen tot bestrijding van de werkloos-
heid afkeurt. Prof. Veraart ondersteunt dit in- en uitvoer-
argument, wanneer hij schrijft: „Wat men daartegen ook heeft
trachten in te brengen - en ik denk hier in het bijzonder aan de
brochure Handelspolitiek van mijn geachten mede-prae-adviseur!
- zij schijnt onwederlegbaar" ~).

Deze kwestie over de al of niet-aanvaardbaarheid van het in-
en uitvoerargument krijgt een geheel ander aspect wanneer men
o.a. in het oog houdt hetgeen wij betoogden in het derde
hoofdstuk en de begrippen welke wij in dit hoofdstuk vermeld

3) Prof. Dr. J. A. Veraart: „Nationale Bestrijding van de Gevolgen der Crisis
door Maatregelen van Handelspolitiek", prae-advies „Vereniging tot het bevorderen
van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland", 1934,
blz. 13.

4) Idem, blz. 13.
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hebben, n.l. de A-, B- en C-goederen en de noodzakelijke en niet-
noodzakelijke of zelfs schadelijke goederensoorten, hoeveelheden
en prijzen of prijsgrenzen. Wanneer men de litteratuur over het
in- en uitvoerargument leest, dan lijkt het of de vrijhandelaar,
welke zijn leer mede op dit argument steunt, deze onderschei-
dingen en, speciaal dan de laatste, niet kent. Zijn redenering
komt immers hierop neer : laat men de internationale handel vrij,
dan zal de vraag naar de productiefactoren en consumptiegoederen
zich naar dat land richten, waar zij het goedkoopst kunnen
worden voortgebracht. Elk land zal zich gaan specialiseren op die
productie waarvoor het relatief het overvloedigst met de
benodigde productiefactoren is voorzien. Deze specialisatie
betekent uiteindelijk voor ieder land en voor elk individu een
voordeel, daar dan met de beschikbare hoeveelheid productie-
factoren de grootst mogelijke hoeveelheid te consumeren goe-
deren tegen de laagste prijzen (kostprijzen) worden vervaardigd.
Hij meent, dat alle protectionistische maatregelen deze gang van
zaken belemmeren, en dus de productie in minder productieve
banen leiden, zodat hij geen goedkeuring aan deze maatregelen
kan hechten.

Het is den lezer bekend, dat wij het, gezien de driften, normen
en bepaalde ontwikkelingstendenzen in het economische leven,
met deze redenering niet eens zijn en dat wij menen, dat deze
vrijhandelsleer op premissen berust welke in het werkelijke
economische leven niet meer voorkomen en waarschijnlijk ook
nooit meer zullen terugkeren. Doch tevens gelijkt het alsof de
aanhanger van de vrijhandel onze onderscheiding in nood-
zakelijke goederen, hoeveelheden en prijzen niet kent en ook niet
zal erkennen. Later komen wij hierop nog terug en zullen wij
trachten aan te tonen dat de vrijhandelaar deze onderscheidingen,
hoewel onbewust, aanvaardt.

Een onderzoek naar de juistheid van het in- en uitvoer-
argument kan het meeste resultaat opleveren, wanneer men de
volgende twee vragen beantwoordt :

l. Bestaat er in werkelijkheid altijd zulk een starre relatie
tussen de in- en uitvoer als het in- en uitvoerargument ons
doet voorkomen?

2. Is in de gevallen dat deze relatie bestaat daarom tevens het
instellen van in- en uitvoerbelemmeringen af te keuren?

De eerste vraag moeten wij ontkennend beantwoorden :: men
zal nooit à priori kunnen aannemen, dat vermindering van de
import een vermindering van de export met zich medebrengt.
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Deze starre relatie zal niet behoeven voor te komen. Het in- en
uitvoerargument vergelijkt feitelijk het economisch leven met
een stilstaande emmer met water welke tot aan de rand is gevuld:
de hoeveelheid water welke nog wordt toegevoegd zal steeds over
de rand wegstromen : nooit zal er minder over de rand stromen
dan in de emmer wordt bijgevoegd. Doch deze stilzwijgende
vergelijking is niet te accepteren ; het economisch leven is niet te
vergelijken met een mechanische stof als water: het economische
leven is, zoals het woord reeds zegt, Ieven. En dat opent
ongekende perspectieven, zoals wij zullen zien.

Zo betoogt Haberler, die men moeilijk van protectionistische
ideeën kan beschuldigen, uitdrukkelijk, dat vermindering van de
invoer niet altijd een even zo grote vermindering van de uitvoer
te weeg brengt, waarbij hij bij Keynes aanknoopt. Wanneer n.l.
de invoer vermindert, dan zal dat als direct gevolg hebben, dat
de handels- en betalingsbalans verbetert, daar de uitvoer niet
direct daalt, Dit verloop kan eventueel leiden tot een crediet-
expansie, wanneer n.l. de omstandigheden en de handelingen van
de bankiers en andere financiële autoriteiten daarvoor gunstig
zijn. Daardoor zal de binnenlandse koopkracht toenemen en
daardoor zal de import van bepaalde soorten goederen, zoals
voedingsmiddelen en grondstoffen voor de zich in opgang
bevindende industrie, toenemen, waardoor de totale invoer,
ondanks de belemmeringen, niet behoeft te dalen, ja zelfs kan
stijgen, wat tot gevolg heeft dat ook de export niet behoeft te
dalen. Zo zal dus de importbelemmering „ein Mittel sein, um
ungestraft, d.h. ohne Verschlechterung des Wechselkurses und
ohne Goldverluste sich eine kleine Inflation zu gestatten" ~).

Keynes omschrijft zijn standpunt als volgt: „It is said that the
restriction of certain kinds of import would curtail foreign buying
power and so diminish the market for our exports. This would
be true if we were to use our improved balance of trade to import
gold and the consequent loss of gold by the rest of the world had
the effect of causing a contraction of total credit. But if we make
use of our improved balance of trade to expand investment at
home with the result of increasing our imports of food and raw
materials (an expansion which would have led to a Ioss of gold
by us if we had attempted it without a contemporaneous restric-
tion of imports) or to increase our foreign lending, then it need
have no adverse affect on the market for our exports" a).

5) Haberler: „Der lnternationale Handel", blz. 200.
~) „Report of Committee on Finance and Induatry", Juni 1931, blz. 201.
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Beide schrijvers menen dus dat de bescherming in staat is
krachten in het binnenlandse economische leven op te roepen
welke tot gevolg hebben dat de import van niet of minder
beschermde goederen toeneemt, zodat geen vermindering van
de export behoeft plaats te vinden.

Prof. Kaag gaf deze mening feitelijk reeds vóór Keynes en
Haberler ten beste in zijn brochure „Handelspolitiek" van 1930,
wanneer hij er op wijst, dat de export niet direct terugloopt,
wanneer de import wordt belemmerd zodat goudimporten zullen
plaatsvinden. „Ook dan echter, zo vervolgt Prof. Kaag, wanneer
de goudimporten leiden tot een grootere geldcirculatie, is ver-
hooging van het prijsniveau daarvan nog niet het noodzakelijk
gevolg, met name dan niet, wanneer zij gepaard gaat met een
intenser en uitgebreider binnenlandsch goederenverkeer. In het
door ons besproken geval zijn de omstandigheden daarvoor
inderdaad gunstig. Tengevolge van de bescherming wordt toch
investeering van kapitalen in de daaronder vallende industrieën
bevorderd, terwijl de verlaging van den rentestand die investatie
ook bij een betrekkelijk laag rendement voordeelig kan maken.
Op dezelfde wijze werkt de verlaging van den rentestand ook op
de niet door invoerrechten beschermde industrie stimuleerend,
waartoe soms nog de omsfiandigheid kan bijdragen, dat ze door
de nieuw geschapen welvaart binnen de grenzen van het eigen
land een nieuw afzetgebied vindt. Zoo komt industrialiseering
in het algemeen ten goede aan den land- en mijnbouw en zou de
uitbreiding van een kunstzijdeverwerkende industrie bijvoorbeeld,
ten goede komen aan de kunstzijdefabrieken" (blz. 34).

Zowel Prof. Kaag als Keynes leggen dus de nadruk op
conjuncturele verschijnselen in het economische leven. Zij menen
beiden dat onder bepaalde voorwaarden de importbeperking niet
tot een vermindering van de totale import en dus ook niet van
een totale export behoeft te leiden. Zelfs meent Prof. Kaag dat
de totale handel over de grenzen kan toenemen.

Feitelijk liggen deze gedachten in het Mercantilisme reeds
verankerd. Wij zagen immers in de Inleiding dat het Mercan-
tilisme de import wilde beperken teneinde goudgeld te doen
toevloeien, waardoor de rentestand zou worden verlaagd en de
investering worden geprikkeld, wat wederom de internationale
handel kan doen toenemen. Deze paradoxale ontwikkeling is
mogelijk, doordat de belemmering van de import krachten kan
doen opwekken, welke het binnenlandse economische leven doen
opbloeien, waardoor de vraag naar buitenlandse goederen toe-
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neemt en tevens de export op peil kan gehouden worden, of zelfs
vergroot kan worden.

Het volgende motief tegen het in- en uitvoerargument werd
eveneens door Prof. Kaag en Keynes naar voren gebracht : De
betalingsbalans bestaat niet alléén uit de handelsbalans, zodat de
mogelijkheid wordt geopend, dat de verminderde invoer van
goederen wordt opgevangen door een grotere kapitaalsexport -
m.a.w. door een vermeerdering van de import van schuld-
bekentenissen - waardoor géén goederen-export-vermindering
behoeft op te treden. Als voorbeeld geeft Prof. Kaag de V.S. van
Noord-Amerika: „Dat deze wijze van evenwichtsherstel van
groote beteekenis kan zijn, blijkt wel uit de geschiedenis der
betalingsbalans der Vereenigde Staten. Dank zij een constant
gunstige handelsbalans sedert het uitbreken van den oorlog, was
dit land in staat niet alleen een groot deel van de in het buitenland
opgenomen leeningen terug te betalen en de daar geplaatste
aandeelen van Amerikaansche maatschappijen terug te koopen,
doch daarboven nog groote bedragen in het buitenland in allerlei
vormen te investeeren. Dank zij de ontwikkeling van de handels-
balans was het in staat van debiteurennatie zich te ontwikkelen
tot crediteurenatie. Niemand zal kunnen ontkennen, dat de
positie van het land daardoor veel~ krachtiger is geworden"
( blz. 31) .

Uit deze zojuist behandelde argumenten tegen het in- en
uitvoerargument blijkt dus dat men niet à priori kan zeggen, dat
een vermindering van de import van bepaalde goederen de export
zal doen teruglopen. Deze twee gevallen kunnen vooral in de
„short-run" van betekenis zijn. Hoe de toestand verloopt in de
„long-run" is niet van zoveel betekenis, daar de data dan
wellicht veranderd zijn. ~

Doch het blijkt tevens dat er theoretisch nog wel mogelijk-
heden zijn dat de vermindering van de import van bepaalde
goederen een vermindering van de export van bepaalde goederen
teweegbrengt. Hiermede komen wij aan de beantwoording van
de tweede vraag : Ook al loopt de export achteruit, is dan daarom
altijd de importbelemmering af te keuren? Ons antwoord moet
wederom ontkennend luiden : ook dan kan de totale welvaart
van het land tcenemen.

Het belangrijkste argument ligt in onze onderscheidingen van
noodzakelijke en niet-noodzakelijke goederen, hoeveelheden en
prijzen of prijsgrenzen. Deze onderscheidingen zijn de oorzaak,
dat men niet à priori aan elke eenheid van een goed A met een
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prijs x dezelfde waarde voor de nationale economische politiek
moet toekennen als aan goed B met dezelfde prijs x.

Wanneer de graan import in ons land zodanig door beschermde
maatregelen zou verminderen, dat daardoor de bevolking te
~veinig brood zou kunnen consumeren, dan is dat ongetwijfeld
een afkeurenswaardige belemmering van de import. Hetzelfde
kan gezegd worden van een goed dat een groot aantal productie-
factoren in ons land aan het werk houdt : wanneer dat goed voor
bepaalde hoeveelheden moet worden ingevoerd, dan zal een
belemmering van deze invoer ernstige gevolgen met zich kunnen
meebrengen. Doch wanneer van ditzelfde goed een te grote
import wordt belemmerd, dan is dat een goede handelspolitieke
maatregel. Hetzelfde kan men zeggen wanneer een bepaald goed
tegen een te lage prijs wordt geïmporteerd. Dan zal een tarief,
waardoor de prijs op het juiste niveau komt en tegelijkertijd een
niet te kleine hoeveelheid van het goed doet importeren, zeer
zijn toe te juichen.

Doch, zal worden opgemerkt, elke belemmering van de import
roept immers een vermindering van de export in het leven. Wat
men met de ene hand neemt, werpt men met de andere weer ~weg.
Dit nu is onbewezen en dient geval voor geval te worden onder-
zocht. Mocht het noodzakelijk zijn dat de export moet ver-
minderen met een bepaald bedrag teneinde de betalingsbalans in
evenwicht te houden, dan dienen de handelspolitieke maatregelen
er op gericht te zijn te zorgen dat de export van niet- en minder
noodzakelijke goederen of hoeveelheden vermindert, waardoor
dus het voordeel voor het land groter zal zijn dan het nadeel en
uiteindelijk een voordelig saldo aanwezig zal zijn. Daarom is het
ook onjuist te menen dat een even grote vermindering van de
export en de import geen voordeel betekent, doch slechts een
verschuiving is. Het is niet zozeer van belang voor welk bedrag
de export terugloopt, doch wel uit welke goederen en hoeveel-
heden deze vermindering bestaat.

Verschillende schrijvers hebben reeds uitlatingen gedaan in d~
richting welke wij zojuist verdedigden. Zo b.v. meent Haberler
dat „Man kann entweder davon ausgehen, dass Arbeitslosigkeit
an und fur sich ein Uebel ist und daher jede Netto-Verminderung
der Arbeitslosigkeit als ausreichende Rechtfertigung eines Zolles
ansehen, oder man kan (daneben oder ausschliesslich) die Ver-
~nderung des gesamten Sozialproduktes berucksichtigen. Dann
hat man zu erw~gen, ob eine eventuelle Verminderung der
Arbeitslosigkeit nicht zu teuer erkauft ist, denn es w~re denkbar,
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dass das Realeinkommen anderer Personen st~rker f~llt, als das
Einkommen der neu eingestellten Arbeitslosen steigt" (blz. 191 ).

L. Robbins bijvoorbeeld meent dat de werkloosheidsbestrijding
op zich géén voordeel is wanneer daarmee niet tegelijkertijd het
zuiver stoffelijke volksinkomen vermeerdert: „The main object
of economic policy is not to cure unemployment: it is to increase
the social dividend. If by curing unemployment that end is
accomplished, well and good. If the cure involves measures to the
increase of the dividend íts desirability is more dubious" '). Beide
schrijvers achten dus bepaalde goederen noodzakelijk, anderen
wederom niet- of minder-noodzakelijk: Haberler acht het on-
stoffelijke goed „werk voor den arbeider" hoger dan zuiver
materiële goederen. Robbins ontkent deze rangorde.

Doch deze onderscheiding is reeds door den vrijhandelaar,
hoewel meestal onbewust, aangehangen : zo zullen allereerst vele
vrijhandelaren wel protectionistische maatreglen goedkeuren
wanneer zij genomen worden ten behoeve van de lands-
verdediging.

De vrijhandelaar zal echter steeds opmerken dat deze goed-
keuring berust op z.g. niet-economische gronden en dat hij op
economische gronden de vrijhandel blijft bepleiten. Het is dan
ook te verwachten dat de onderscheiding in de noodzakelijke en
niet-noodzakelijke economische goederen, hoeveelheden en
prijzen geen aanhanger in hem zal vinden, wanneer deze
goederenonderscheiding is verwerkt in de economische theorie,
zoals wij in dit geschrift doen. Hij zal deze onderscheidingen
waarschijnlijk tot de niet-economische categorieën willen
beschouwen, waardoor hij dan verwacht dat zij géén afbreuk
doen aan de vrijhandelsleer.

Doch het lijkt mij, dat de vrijhandelaar, hoewel volkomen
onbewust, deze onderscheidingen óók accepteert en juist de
vrijhandel propageert doordat hij noodzakelijke goederen,
hoeveelheden en prijzen onderscheidt. Immers hij meent dat de
vrijhandel tot gevolg heeft dat die goederen over de grenzen
getransporteerd zullen worden, die de consumenten het meest
wensen - m.a.w. dat de goederen zich naar die verbruikers
bewegen welke hen het meest noodzakelijke achten - dat de
vrijhandel zo laag mogelijke prijzerr garandeert en de hoeveel-
heden verhandelde goederen zo groot mogelijk zal doen zijn. De
vrijhandelaar meent dat de noodzakelijke goederen welke over

') L. Robbins: „The Nature and Signifiance of Economic Sciencé ', London,
1932, blz. 50.
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de grenzen gaan, die zijn, welke door de onderlinge prijs-
verhoudingen van de landen deze bepaalde weg volgen, dat de
noodzakelijke hoeveelheden zijn de grootst mogelijke hoeveel-
heden en dat de noodzakelijke prijzen zijn de laagste prijzen. Alle
andere goederensoorten, hoeveelheden en prijzen zijn niet-
noodzakelijk, ja zelfs verwerpelijk. En omdat hij nu meent, dat
de protectionistische maatregelen deze laatste categorie vergroten,
bestrijdt hij deze maatregelen.

Dit alles toont aan dat de onderscheiding in noodzakelijke en
niet-noodzakelijke goederen, hoeveelheden en prijzen reeds enige
eeuwen wordt aanvaard. Slechts wat de één een noodzakelijk
goed noemt, noemt de ander minder noodzakelijk of zelfs ver-
werpelijk. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden en de prijzen
of prijsgrenzen.

Als wij de strijd tussen de aanhangers van de vrijhandel en
van de interventie of protectie overzien, dan schiet ons de juist-
heid van Prof. Cobbenhagens volgende uitspraak te binnen:
„Elke organisatie veronderstelt een leidend en ordenend beginsel,
dat het geheele ordelijke samenstel, dat we organisatie noemen,
beheerscht en zijn ordening geeft. Aan het beginsel is eigen dat
het verborgen is, terwijl de verschijnselen, die uitingen zijn van
het beginsel, naar voren treden, openbaar worden en het scherpst
in het oog vallen. Deze verschijnselen zijn vaak zoo sterk, dat
ze het beginsel, waaruit ze zijn voortgekomen, zoodanig over-
woekeren en bedekken, dat het moeite kost niet alleen het
beginsel weer op te diepen, maar vooral aan degenen, die aan
het uiterlijk verschijnsel hangen, duidelijk te maken, dat ze met
het verschijnsel het daaraan ten grondslag liggend beginsel
moeten accepteeren.

Herhaaldelijk worden economische verschijnselen en wen-
schelijkheden geponeerd, zonder dat de voor- of tegenstanders
zich bewust zijn, dat deze op een beginsel zijn terug te voeren.
Vooral onder de practici zijn deze te vinden. En menige strijd,
die oogenschij-nli;~k gaat over zuiver uiterlijke verschijnselen,
wordt zoo verbitterd gevoerd, omdat eigenlijk het beginsel, dat
achter die verschijnselen wordt gezocht, de inzet is van den
strijd, Het duurt vaak lang, voordat dit wordt ingezien" S).

Ik ontken dat de goederensoorten, welke door de vrijhandel
over de grenzen gaan, de noodzakelijke zijn o.a. op sociologische
en ethische gronden en op het feit dat de noodzakelijk bij de
vrijhandel passende vrije concurrentie niet meer bestaat.

8) Prof. Dr. M. f. H. Cobbenhagen: „De verantwoordelijkheid in de
Onderneming", 1927, blz. 9.
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Ik ontken eveneens dat de laagste prijzen de noodzakelijke
prijzen zijn o.a. omdat een lage prijs b.v. door uitbuiting van den
arbeider kan zijn ontstaan, dus op sociologische gronden en
omdat de laagste prijs dikwijls een prijs is welke niet meer de
totale kosten goed maakt. Ik ontken tenslotte dat de grootste
hoeveelheden, welke over de grenzen gaan, de noodzakelijke
hoeveelheden zijn, omdat deze hoeveelheden er kunnen zijn in
verband met dumping of tot gevolg hebben, dat het binnenlandse
prijssysteem gevaar loopt.

Terecht zegt Prof. Cobbenhagen dan ook „dat het welvaarts-
probleem niet geheel is opgelost met zoo ruim mogelijke
productie. Noch groote noch kleine productie zeggen op zich zelf
íets omtrent den stand van de welvaart. Maar waaraan behoefte
is, is de productie naar een plan, dat rekening houdt met de
behoeften van heden en toekomst" a).

Dit alles hebben wij reeds uitvoerig in het voorgaande
behandeld.

Hoewel het buiten de opzet van deze studie ligt een uitvoerig
relaas te geven betreffende de techniek van de handelspolitiek
in een geordend economisch leven, willen wij toch enkele
woorden zeggen betreffende de kwantitatieve en kwalitatieve
handelspolitieke maatregelen. De eerste regelen de hoeveelheden
geïmporteerde en geëxporteerde goederen, de tweede de prijzen
van de in- en uitvoer.

Het ligt geheel in de lijn van het tot nu toe door ons verdedigde
dat wij menen dat beide soorten van maatregelen hun plaats
zullen moeten hebben. Immers er zijn niet alleen noodzakelijke
en niet-noodzakelijke goederensoorten en hoeveelheden doch
tevens noodzakelijke en niet-noodzakelijke prijzen of prijs-
grenzen. Dikwijls zullen de kwantitatieve en kwalitatieve maat-
regelen gecombineerd moeten worden.

Met enkele voorbeelden kan dit verduidelijkt worden.
Wij onderscheiden twee landen n.l. land I en II. Op een bepaald

ogenblik importeert land I x hoeveelheden van een bepaald goed
in land II tegen de prijs IJ. Veronderstel nu dat tot nu toe de
prijs IJ voor beide landen geldt. Veronderstel tevens, dat land I
het, in verband met zijn nationale ordening, noodzakelijk acht,
dat de geïmporteerde hoeveelheid x verlaagd wordt tot een
half x. Dit kan gebeuren door een kwantitatieve importbeperking,
waarbij slechts een half x wordt toegelaten. Daardoor zal de
prijs van het goed in land I, wanneer de vraag gelijk blijft en het

9) Idem, blz. 34. '

126



binnenland zijn productie met half x vergroot, terwijl de kostprijs
niet stijgt, IJ blijven, doch in land II zal de prijs dalen tot b.v.
IJ-A, wanneer daar de productie niet of onvoldoende afneemt.
Dit zal tot gevolg hebben, dat de importeurs van het goed een
extra winst kunnen maken, n.l. het verschil tussen IJ en
( I j-A) X half x en dit is half A. x. Het kan zeer goed zijn dat
de overheid of corporatie deze gelden voor andere doeleinden
wenst te gebruiken en daarom tracht dit bedrag van half A. x.
aan de importeurs te ontnemen. Dit kan gebeuren door de
instelling van een invoerrecht van A per eenheid van het
geïmporteerde goed. Dus hier is een combinatie van een
kwantitatieve én kwalitatieve regulering wenselijk.

Nog een ander voorbeeld. Het kan voorkomen, dat de hoeveel-
heden welke van een bepaald artikel moeten worden ingevoerd,
door verschillende omstandigheden sterk en plotseling schom-
melen. Een loutere contingentering werkt dan te stroef en tevens
onjuist. Daarom kan hier b.v. een oplopend tarief de nodige
soepelheid geven. Stel dat men een import van x hoeveelheden
als normaal beschouwt, doch dat plotseling afwijkingen zowel
naar beneden als naar boven noodzakelijk zijn. Heeft men nu een
kwantitatieve beperking plus een tarief dat wisselt met de
hoeveelheden te importeren goederen, dan kan daarmee de nodige
soepelheid verkregen worden. Wanneer men n.l. méér dan x
hoeveelheden wenst in te voeren, dan moet een hoger tarief
betaald worden en wenst men minder dan x in te voeren, dan zal
het tarief verlaagd kunnen worden.

Ook voor exportdoeleinden zijn combinaties van kwalitatieve
en kwantitatieve maatregelen van betekenis.

Neem aan dat een export van x hoeveelheden van een bepaald
goed als noodzakelijk wordt geacht, terwijl op het ogenblik
slechts half x wordt geëxporteerd. Een uitvoerpremie kan hier
de export misschien stimuleren. Deze stimulans zal des te
effectiever zijn naarmate de premie oploopt bij toenemende
export. Bijvoorbeeld wanneer de export toeneemt van l~i x tot
3~4 x, dan zal de premie bedragen f. 1; per eenheid, doch,
teneinde de laatste weerstanden te overwinnen, zal deze premie
f. 3,- bedragen wanneer de export tot x eenheden toeneemt.

Ook is denkbaar dat men, teneinde een te grote export tegen
te gaan, een tarief gaat heffen op dit te veel van de export. Stel
x eenheden is normaal te achten, dan zullen de exporteurs een
tarief moeten betalen voor die eenheden, welke boven deze x
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worden uitgevoerd. Dit tarief kán, teneinde de nodige soepelheid
te bewaren, wederom oplopend zijn.

In verband met een nationaal plan is het noodzakelijk handels-
verdragen te sluiten met het buitenland voor niet te korte tijd.
Een nationaal plan zal als regel een tijdvak van enkele jaren, zeg
5 à 10 jaar, moeten omvatten. Dan dienen de handelsverdragen,
die de in- en uitvoer min of ineer van te voren bepalen en vast
leggen, toch ook voor een dergelijke termijn gesloten te worden.

Doch bovendien zullen de verdragen niet zo algemeen mogen
worden gehouden als bijvoorbeeld de meestbegunstigings-
clausule. Elk land dient te weten waar hij aan toe is, zodat in de
verdragen regelmatig de te verhandelen kwantiteiten en
kwaliteiten goederen in hoeveelheden of percentages uitgedrukt
dienen te worden.
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HOOFDSTUK Vl.

ENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE
UITVOERDERS VAN DE TE VOEREN HANDELSPOLITIEK.

Als slot van deze studie willen wij nog enige korte beschou-
wingen betreffende de uitvoerders van de handelspolitiek geven.

Zoals uit de definitie, die wij in de Inleiding ontwierpen,
duidelijk naar voren komt, kunnen wij het begrip handelspolitiek
in een tweetal delen verdelen, n.l.

1. De zuiver wetenschappelijke studie aangaande de handels-
politiek.

De volgende beschouwingswijzen kunnen daarbij worden
aangewend :

l. de beschrijving;
2: het empirisch-theoretisch onderzoek : deze bepaalt het

onderling verband van de verschijnselen;
3. de zuivere theorie;
4. het doelmatig-critisch beschouwen, welke beschouwings-

wijze is te verdelen in:
a. subjectieve doelmatigheidscritiek, die de vraag beant-

woordt : gegeven een bepaald doel, welke middelen
zijn dan het beste aan te wenden tot het bereiken van
dit doel ;

b. objectieve doelmatigheidscritiek: hier geeft de econoom
zijn eigen ideeën betreffende de wenselijkheid van
bepaalde doeleinden.

Deze vier beschouwingswijzen, welke door Prof. Veraart op
de juist aangegeven manier werden gerangschikt 1), zijn, zoals
de lezer reeds heeft bemerkt, alle min of ineer in deze studie
gevolgd.
Dit gedeelte van de handelspolitiek, n.l. het zuiver weten-
schappelijke deel, dient op de eerste plaats door den theoretisch

i) Zie in de Katholieke Encyclopaedie het artikel van Prof. Veraart onder het
woord economie.
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geschoolden econoom te worden beoefend. Veel stof hiervoor zal
echter door de daartoe geëigende organen als overheid, bedrijf-
schappen, bedrijf- en vakgroepen en verenigingen op het gebied
van de internationale handel dienen te worden verzameld en
opengesteld voor den econoom. Dit is vooral van belang voor het
verkrijgen van een vruchtbaar resultaat met de eerste en tweede
beschouwswijze 2).

2. Het ontwerpen van de richtlijnen met de daaruit voort-
vloeiende maatregelen zal zowel door den geschoolden
econoom als de overheid en de corporatie moeten worden
gedaan, waarbij de econoom voor het eerste een groter
overwicht zal moeten hebben dan voor het tweede.

Men begrijpt, dat het onder 1. genoemde deel van de handels-
politiek niet altijd zuiver te scheiden is van het tweede deel,
doch dat beide delen geleidelijk in elkaar overgaan. De richtlijnen
steunen uiteindelijk op het zuiver wetenschappelijke werk.
Daarom zal de theoreticus altijd een belangrijke rol blijven
vervullen bij het ontwerpen van de richtlijnen. Doch dit kan niet
alléén door den theoreticus gebeuren: immers de richtlijnen
veronderstellen reeds een nadere kennis van de concrete
omstandigheden dan het zuiver wetenschappelijk onderzoek, dat
veel algemener is. Men dient een scherp inzicht te hebben in de
doeleinden van de nationale economische politiek en in. de
middelen, die voor deze politiek worden gebruikt. Immers elk
land heeft een gegeven economische structuur, een gegeven
productieapparaat, die mede de inhoud van een nationaal
economisch plan bepalen. De economische structuur van een
land verandert slechts betrekkelijk langzaam en geleidelijk. Het
productieapparaat kan van bepaalde goederen slechts bepaalde
hoeveelheden produceren : slechts betrekkelijk weinig mogelijk-
heid tot verandering op korte termijn is aanwezig.

De nationale economische politiek dient hiermede rekening
te houden, men kan niet de nationale economische politiek van
land A in zijn geheel gebruiken voor land B wanneer land B een
afwijkende economische structuur vertoont. De feitelijke maat-
regelen van de nationale economische politiek in een agrarisch
land moeten geheel verschillen van die in een industrieel land.
Ook wanneer twee landen beide bijvoorbeeld agrarisch zijn, doch
het ene is zeer welvarend en het andere niet, dan zullen ook de
feitelijke maatregelen grote verschillen vertonen. Ook factoren

2) Vergelijk het artikel van S. Korteweg in E. S. B., April 1943, „Het belang
van Economiach Onderzoekingswerk voor den Export'.
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als staatsvorm, culturele ontwikkeling en godsdienst spelen een
niet te veronachtzamen rol.

Het gevolg van dit alles is, dat hier een nauwe samenwerking
tussen theoretici en practici, welke laatsten een grote kennis van
de feitelijke omstandigheden moeten bezitten, noodzakelijk is,
teneinde tot een vruchtbaar resultaat te komen.

Hier ligt een belangrijke taak, zowel voor den theoreticus als
het bedrijfsleven en de overheid. Immers de nationale econo-
mische politiek is niet de willekeurige uitkomst van maatregelen
die door de bedrijfstakken zelfstandig zijn ontworpen en
uitgevoerd teneinde hun eigen belangen te behartigen. Integen-
deel, de nationale economische politiek is allereerst nationaal,
d.w.z. het nationale belang gaat boven het particuliere belang
van één of enkele bedrijfstakken of personen. Daarom mag niet
iedere bedrijfstak naar zijn eigen inzicht richtlijnen ontwerpen
en ten uitvoer brengen. De richtlijnen en maatregelen dienen
vanuit het nationale belang te worden beoordeeld en eventueel
veroordeeld. Hier blijft de overheid, die kan worden vertegen-
woordigd door ambtenaren en~of door een nationale vertegen-
woordiging uit het gehele economische leven, ten allen tijde een
min of ineer belangrijke rol spelen". ... Maar voor katholieken,
voor wie heel Mde aardsche kultuur, daaronder begrepen de
stoffelijke huishouding van een volk, moet aansluiten aan de
vraag: waartoe zijn wij op aarde, en voor wie derhalve ook het
economisch handelen ligt binnen de sfeer van het allerhoogste,
zedelijke levensdcel, heeft het op God steunend gezag principiël
tot taak, het aardsche Ieven niet zonder meer zich te laten
ontwikkelen, maar het te leiden en te sturen in de richting van
het groote doel. De overheid heeft hier wel degelijk een actieve
taak en rol te vervullen" zegt Fr. Dr. G. Vrijmoed 3). Doch géén
uitsluitende rol, want de kennis betreffende de feitelijke
toestanden en de beste manier tot het ten uitvoer brengen van de
nodige maatregelen berust niet bij de overheid doch bij de
afzonderlijke bedrijfstakken. Het ligt dan ook volkomen voor
de hand, dat de overheid zich uit die werkzaamheden terugtrekt,
die beter of even goed kunnen worden gedaan door de lagere
organen, in casu de bedrijfschappen (als verticale organisaties)
en de bedrijfs- en vakgroepen (als horizontale organisaties) 4).

Speciaal de uitvoering van de maatregelen dient primair door
3) Fr. Dr. G. Vrijmoed O.F.M.: „De Arbeid in ethisch-economisch Licht",

Delft, 1923, blz. 124.
4) Vergelijk Dr. A. Hollenberg: „De Natuuzlijke Inrichting der Samenleving",

Heemstede, 1941, blz. 103 en 147.
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het bedrijfsleven zelf te gebeuren, daar slechts deze in staat is
met alle feitelijke omstandigheden zoveel mogelijk rekening te
houden, teneinde op die manier willekeur en stroefheid te voor-
komen.

Wanneer wij deze gedachten toepassen op de handelspolitiek,
dan is het duidelijk, dat het bedrijfsleven zelf een grote taak zal
krijgen bij de te voeren handelspolitiek, doch tevens is het voor
de hand liggend, dat hier de overheid een belangrijke mate van
toezicht zal moeten behouden, daar bij kwesties van inter-
nationale handel bij uitstek het algemeen belang ten nauwste
betrokken is en dat niet alleen voor zuiver sociaal-economische
kwesties, doch eveneens voor staatkundig-politieke vraagstukken.
Vele militaire geschillen hangen immers ten nauwste samen met
feitelijke economische omstandigheden. Vele oorlogen zijn
gevoerd om bepaalde economische doeleinden te verwezenlijken.
Vandaar dan ook dat m.i. tevens de overheid een grote rol zal
moeten blijven vervullen bij het ontwerpen van de richtlijnen
voor de te volgen handelspolitiek. De feitelijke gegevens, waarop
deze richtlijnen moeten steunen, zijn echter vooral aan het
bedrijfsleven bekend. Daarom zal het bedrijfsleven hier niet op
de achtergrond gedrongen mogen worden. Het bedrijfsleven
heeft de nodige gegevens en middelen voor het vaststellen welke
in- en uitvoer als noodzakelijk en welke als minder noodzakelijk
of zelfs schadelijk is te beschouwen. Zo kan het bedrijfsleven
zelf ineestal het beste aangeven of een bepaald goed veel
productiefactoren aantrekt. Doch de overheid zal ten allen tijde,
mits uitvoerig voorgelicht door het bedrijfsleven, een beter inzicht
hebben in de economische structuur van het gehele land en van
de in- en uitvoer. Zij kan het geheel beter overzien dan één of
meerdere bedrijfstakken. Deze taak kan zij beter volbrengen dan
haar lagere organen en dient dus, krachtens het subsidiariteits-
beginsel door haar te worden verricht. Op die manier zal een
taakverdeling ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven, die zal
verschillen van land tot land en van bedrijfstak tot bedrijfstak en
die ook in de tijd verandert voor één land of bedrijfstak.

Speciaal bij de verdragspolitiek kan het bedrijfsleven, onder
leiding van de overheid, een belangrijke taak vervullen. Het
bedrijfsleven kent de behoeften van zichzelf het beste, en weet
ook dikwijls goed waar en in welke kwantiteiten en kwaliteiten
bepaalde artikelen in het buitenland te verkrijgen of te verkopen
zijn. Tot zover kan het bedrijfsleven - dat natuurlijk goed
georganiseerd moet zijn - een zéér belangrijke rol spelen bij
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het afsluiten van handelsverdragen. Doch de betekenis van de
overheid is hier niet minder groot, doordat zij de handelspolitiek
voert, de positie van de betalingsbalans kent en met andere, niet
louter economische factoren rekening kan en moet houden bij
zijn handelsverdragspolitiek. Hier komt wel sterk de functie van
de overheid naar voren ; het nastreven van en het richten van de
lagere organen op het algemeen welzijn.

Zoals de overheid als regel zijn speciale afdelingen heeft op
een van zijn departementen om de buitenlandse handel te regelen,
zo ook dienen de bedrijfstakken, die veel belang hebben bij die
handel zich in nationaal verband te organiseren, teneinde de
overheid goed en snel voor te kunnen lichten over de inter-
nationale handel en de te sluiten handelsverdragen.

,
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STELLINGEN.

I.

De regeling, in het Zuiveringsbesluit 1945 gegeven met
betrekking tot personen, werkzaam bij bijzondere scholen,
eerbiedigt onvoldoende de vrijheid van het bijzonder onderwijs
aangaande de aanstelling en het ontslag der onderwijzers, zoals
die is gewaarborgd bij artikel 200, zesde lid, tweede zinsnede,
der grondwet, en is op dit stuk derhalve in strijd met dat
grondwetsartikel. Dit kan niet als geoorloofd staatsnoodrecht
worden beschouwd.

II.

De Opvatting van Dr. J. Ridder, uitgesproken in Econ. Stat.
Berichten van 18 Juli 1945 dat het grote morele leed in deze
oorlog een reden kan zijn om de materiëele schade aan vermogens
niet uit Rijksschatkist te herstellen, is onjuist.

Bij het ter beschikking stellen van geldmiddelen ter financiering
van ondernemingen, dient een voorrang verleend te worden aan
die ondernemingen, welke door hun productie onze ernstige
deviezenpositie spoedig kunnen verbeteren.

IV.
Bij een eventuele annexatie van Duits grondgebied - in welke

vorm deze ook geschiede - dienen zodanige maatregelen
genomen te worden t.a.v. de productie in het te annexeren
gebied, dat de ondernemingen in het huidige Nederlandse grond-
gebied over het algemeen niet door de annexatie gedwongen
worden in hun kostprijzen hun vaste lasten niet of voor een
gedeelte wegens onderbezetting buiten beschouwing te laten.

V.
De grondslag van het mededingingsrecht is niet het algemeen

welzijn, doch het fatsoenlijk handelen.



VI.

De drie kenmerken, welke F. Benham in zijn boek
„Economics" opnoemt ter kenschetsing van het kapitalisme -
t.w. privaat eigendom, vrijheid van onderneming en vrijheid van
consumptie - zijn niet voldoende, daar ook andere economische
systemen deze kenmerken min of ineer kunnen bezitten. Hij
heeft dan ook niet het essentieele kenmerk van het kapitalisme,
het ongebreidelde winststreven van de ondernemers, vermeld.

VII.

Haberler houdt in zijn „Prosperity and Depression" te weinig
rekening met de betekenis van de staat in het economisch leven
wanneer hij meent dat de activiteit van de staat niet tot de zuiver
economische krachten behoort, doch tot de exogene factoren
gerekend moet worden.

VIII.

E. Verviers maakt in zijn „De Nederlandsche Handelspolitiek",
blz. 15 een onjuiste gevolgtrekking omtrent de betekenis van de
handel voor de welvaart van Nederland bij de opkomst van ons
land, zoals die door O. v. Rees wordt uiteengezet in zijn
„Oorsprong en Karakter van de Nederlandsche Nijverheids-
politiek" blz. 5.
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