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INLEIDING.

Het maatschappelijk gebeuren voltrekt zich in een verschei-

denheid van vormen en ook het econ.omisch leven wordt door

veelvormigheid gekenmerkt. Hoewel in de economische weten-

schap aan de organisatievormen altijd ~vel meer of minder

aandacht wordt besteed, is de wijze van benadering van het
vraagstuk der vorYnen als ook de mate van belangstelling
sterk uiteenlopend. Wij stellen ons de taak om aan de hand

van enige verant~voorde maatstaven te onderzoeken wat

omtrent dit thema in de literatuur is geleerd en zullen terwille

van de overzichtelijkheid deze behandeling splitsen in een

deel, dat gaat over de oudere literatuur, naast een ander deel,

waarin de jongere literatuur wordt beschouwd. Hierbij sluit

aan wat in de jongste ontwil-keling, zoals deze is ingeleid
door Eucken, kan worden bèschouwd als het streven naar

een synthese. Een dergelijke samenvatting ontbreekt tot nu

toe. Zij zal de conclusie wettigen, dat het gev~enst is om -

voorzover zulks nog niet geschiedt - in de economischz

wetenschap een afzonderlijke plaais in te ruimen voor de leer

der organisatievormen.

Alvorens de verscheidenheid van opvattingen onder te

kunnen brengen in een ordelijk overzichtelijk geheel, moet

een analyse worden gegeven van het begrip der maatschappe-

lijk economische organisatievormen. Een beschouwing vóóraf

van de structuur der volkshuishouding en de betekenis van

de organisatievorm in dit verband, van de beginselen van

economische orde, van de hoofdtypen van organisatievormen
en van hun betrekking tot de data, zal ons in staat stellen de

leer van scholen en schrijvers op dit gebied kritisch te beoor-
delen.



Onder de normen, die ter beoordeliná worden aangelegd,
is er één, die meer bijzonder als object van onderzoek zal
worden genomen. Eerst een dynamische structuuranalyse
stelt de onderzoeker in staat om de elementen van het begrip
scherp te zien en daarom ~vordt de leer der onderscheidene
auteurs mede kritisch beschouwd onder het speciale gezichts-
punt, welk verband zij leggen tussen wijzigingen in de data-
structuur en in de organisatievormen. Het zal blijken, dat de
dynamische aspecten in de economische wetenschap slechts
een geringe belangstellïng hebben getrol~ken.

Een dynamische beschouwing der organisatievormen aan
de hand van concrete voorbeelden, die de samenhang met de
structuur van de data duidelijk kunnen maken, vormt het
thema van het laatste gedeelte onzer studie. Niet alleen de
verklaring van het welvaartsstreven, ool~ de aanwijzing van
de meest doelmatige organisatievorm in de voortdurend
wisselende omstandigheden wordt door de dynamische struc-
tuuranalyse bevorderd, hetgeen haar uitermate belangrijk
maakt. Wat wij bieden, betekent vooral in dit laatste opzicht
slechts een bescheiden pogen aan het begin van een weg, die
het wetenschappelijk onderzoek nauwelijks betreden heeft.
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HOOFDSTUK I.

ANALYSE VAN HET BEGRIP DER MAATSCHAPPELIJK
ECONOMISCHE ORGANISATIEVORMEN.

~ 1. Conjunctuur en structuur.

Bij de beoefening der economische wetenschap moet een
scherp onderscheid worden gemaakt tussen het streven naar
behoeftenbevrediging, dat om verklaring vraagt, èn het orga-
nisme, waarvan dat streven het levensproces is. Het begrip
der maatschappelijk economische organisatievormen, dat ons
als thema van onderzoek gaat bazighouden, behoort thuis op
het tweede gebied. Het betreft niet de functionnering van het
economisch leven, maar het organisme van het economisch
levensproces.

Niet altijd heeft men in de economie i~ organisme en
]evensproces voldoende onderscheiden. Tekort aan inzicht ligt
voor de hand, zolang van onveranderlijke grootheden wordt
uitgegaan en de statische beschouwingswijze overheerst. Maar
ook indien het economisch leven wordt waargenomen in zijn
ontwikkeling, en dynamische beschouwingen een belangrijke
rol gaan spelen, bestaat het gevaar van een eenzijdige con-
centratie der aandacht op wijzigingen in de afloop van het
voorzieningsproces met verwaarlozing van veranderingen in
de bouw van het organisme. Beide fouten zijn in het verleden
gemaakt. Wel hebben de klassieken de organisatie der volks-~
huishouding in hun onderzoek betrokken, doch zij zien het
complex elementen, dat typerend zal blijken voor de bouw
van het organisme, als onveranderlijk. Zij aanvaarden de dool~
hen gewilde organisatievorm als een standvastige norm en~
beschouwen afwijkingen van deze norm als oneconomisch. En
wanneer langs de weg der conjunctuuranalyse de dynamische
theorie tot wasdom geraakt, overheerst gedurende een geruime
tijd de tendenz om aan alle veranderingen een conjunctureel
karakter toe te kennen.

De Fransman Clément Juglar is de eerste, die de aandacht
vestigt op de phasen van opgang, crisis en depressie (la période
prospère, - de crise, - de liquidation), welke in de ont-
wikkeling van het economisch leven kunnen worden onder-
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scheiden, en die daarmee het cyclisch karakter der conjunc-
tuur aantoont '). Sindsdien worden de conjunctuurbewegingen
een terrein van studie waarop zich de aandacht der econo-
misten steeds meer gaat richten, en geraakt men tot een
onderscheid tussen korte golven - voor West-Europa met een
periode van 7 à 11 jaar, voor Amerika met een periode van
3 à 4 jaar - en lange golven. Voor deze laatste golfbeweging is
in tegenstelling met de eerste nog geen algemeen bevrediging
schenkende verklaring gevonden.-

Eerst na de vorige wereldoorlog opgedane ervaringen heb-
ben geleerd, dat niet alle wijzigingen in het verloop van het
economisch leven kunnen worden teruggebracht tot een louter
conjuncturele dynamiek. „Aus Erfahrungen der Nachkriegs-
zeit ist die Trennung in konjunkturelle und strukturelle
Wandlungen .... entstanden," constateert Muller-Armack. 2)
In het licht van de toen rijzende economische en politieke
problemen en van grondige wijzigingen, ook in de bouw
van het economisch organisme van vrijwel alle staten, is het
begrijpelijk, dat de verklaring der volkshuishoudelijke evolutie
evenmin als de beoordeling der doelmatigheid van economisch-
politieke maatregelen kon blijven stffstaan bij conjuncturele
factoren.

Bij onderscheidene auteurs, allereerst Duitse, waarschijn-
lijk omdat in hun vaderland de vraagstukken het meest acuut
voor de dag traden, vindt men nadien een analyse van de
structuur naast die van de colljunctuur.

Ook zonder dat de term structuur algemeen gebruikelijk
was, bestond er reeds in de negzntiende eeuw enige belang-
stelling voor het structuurprobleem in de economische weten-
schap, met name van socialistische zijde. Marx verwerpt, in
tegenstelling met de klassieke opvattingen, cTé ónveranderlijk-
heid der maatschappelijk economische structuur. Hij oefent een
felle kritiek uit op de structuur der kapitalistische maat-
schappij en leert, dat de bestaande maatschappelijke structuur
een ontwikkelingsgang doormaakt oln dan langs revolutionnai-
re weg om te slaan in een socialistische gemeenschap. Marx
heeft overigens van de structuur van zijn toekomst-staat geen
scherpe denkbeelden, en de natuur-noodzakelijke ontwikke-
ling, zoals hij die ziet, is in haar theoretische fundering onhoud-
baar. De eersten, die de structuur ener socialistische volks-

I,) De eerste druk van zijn werk „Des crises commerciales et de ]eur retour
périodique" dateert van 1860.

2) A. Miiller-Armack: Konjunkturforschung und Konjunkturpolitik, Hand-
w8rterbuch der Staatswissenschaften. Ergánzungsband, Jena 1929, blz. 647.
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huishouding diepgaand hebben geanalyseerd, zijn theoretici
buiten de kring der socialisten na de aanvang dezer eeuw.

De term structuur en een ontleding van het structuurbegrip
wordt in de economische wetenschap niet voor de twintiger
jaren dezer eeuw veelvuldig aangetroffen. ') In een tweetal
recente dissertaties heeft men gepoogd om de oorsprong der
aanwending van het begrip in de economie vast te stellen. 2)
J. R. M. van den Brink noemt B. Harms als degene, die
het begrip voor het eerst systematisch heeft ontwikkeld in
e.~n publicatie van 1926. P. J. Verdoorn wijst op het feit, dat
noch in het „Handwror4terbuch der 5~aatswissenschaften"
(1928), noch in de „Encyclopaedia of Social Sciences" (1933)
het structuurbegrip wordt verm~ld en memoreert een rapport,
in de Verenigde Staten in 1929 verschenen, alsmede het boek
„Konjunkturlehre" van E. Wagemann, dat in Duitsland in
1~28 is uitgekomen, waarin met het begrip structuur wordt
gewerkt. Toch is het structuurbegrip reeds veel vroeger
gebezigd, zij het niet op grote schaal. In de voorrede van
Marx' in 1859 verschenen „Kritik der politischen Oekono-
mie" noemt de auteur het geheel der productieverhoudingen
de economische structuur ener maatschappij. ') In de mar-
xistische literatuur, ook in „Das Kapital", wordt het woord
meermalen aangetroffen. Voorts arbeidt Stammler met het
begrip economische structuur in een werk, dat in 1896 voor
het eerst gepubliceerd is, 4) evenals Stolzmann, ~velke spreekt
van de structuur der natuurlijke en sociaal-organische be-
standdelen ter typering van het geheel der economische ver-
houdingen. 6)

In het merendeel der beschouwingen, sinds de twintiger
jaren aan dit onderwerp gewijd, komt het ter sprake in zijn
tegenstelling tot conjunctuur. Structuur heeft de betekenis
van samenvoeging van delen tot een geheel, bouworde,
beuwwijze, constructie van het geheel, bijv, inzake de bouw

t) Ook in andere we[enschappen komt het begrip voor en wordt het al
langere tijd aangewend, met name in de geologie, de chemie, de landbouw-
weteoschap en de experimentale psychologir. Vgl. J.R.M, van den Brink:
Dynamisch structuurondrzoek, Economie, 8. Jrg. 1992-'43, blz. 359 v.

'.) J. R. M. van den Brink: Maatschappijstructuur en werkgelegenheid,
Utrecht-Nijmegen 1942, blz. 16, P. J. Verdoorn: De verstarring der productíe-
kosten, Haarlem 1943, blz. 4.

~) „Die Gesamtheit dieser Produktionsverh5ltnisse bildet die iikonomische
Struktur der Gesellschaft". K. Marx: Kritik der politischen Oekonomie, neu
herausgegeben von Kautsky. Stuttgart 1897.

~) R. Stammler: Wirtschaft und Recht, Leipzig 1914 ( 3e drulSl, blz. 318 v.
~) R. Stolzmann: Der Zweck in der Volkswirtschaft, Berlijn 1909, blz. 55. Met

deze verwuzingen willen wij volstaan ofschoon ook bij andere schríjvers het
begrip wordt aangetroffen, o.a. bij K. Menger in een publicatie van 1905.
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der aardgesteenten de wijze waarop zij zijn opgehoopt. In de
' economie wordt het begrip dan gehanteerd in de zin van

economische structuur en betekent het de órde, dié de ge-
steldheid van het geheel der volkshuishouding verklaart uit

, de aard t~estand en verbinding der delen en~ de gesteldheid
der del~`ri uit de aard en het doel van het volkshuishoudelijk
geheel. 1) Tegenover de periodiel~ terugkerende niet zo diep
ingrijpende conjunctuurverschijnselen bezitten volgens Harms
structuurveranderingen als kenmerken, dat zij niet periodiek
terugkeren en de bouw der volkshuishouding duurzaam
beïnvloeden. In een later verschenen bijdrage beaamt hij
nog eens dat economische structuurwijzigingen de „dauern-
den Ver~nderungen in der Ordnung und Funktion der Wirt-
schaftsteile" zijn, die tegelijk inwerken „auf die Umbildung
der Formgesetzlichkeit des Ganzen". -) Aan het eenmaal
optreden en de duurzaam.heid als het kenmerkende der struc-
turele veranderingen in tegenstelling tot c'e periodiciteit en de
veranderZijkheid der conjunctuur wordt sindsdien overwegend
vastgehouden. Met een duurzame werking wordt dan bedoeld
dat zij de lengte van de conjunctuurcyclus overtreft. Wij zullen
de rol, die de beide criteria vervullen, nog nader bezien en
dan zal blijken, dat zij niet altijd kunnen worden aangelegd
om tot een bevredigende karakterisering te komen.

Wanneer wij voorlopig vasthouden aan deze nog vage ken-
schetsing, dan kunnen wij de moeilijkheden, die een nader
onderzoek te voorschijn zal roepen, scherper stellen door acht
te slaan op de wederzijdse beinvloeding van conjunctuur en
structuur.

De structuur beïnvloedt de aard van de conjunctuurbewe-
~ging. Aanvankelijk heeft men deze samenhang niet goed
gezien. Zo levert de bekende conjunctuurstudie van Mitchell,
waarvan de eerste bewerking in 1913 verscheen, een onder-
zoek van de periode van 1890 tot 1913, hetgeen in structureel
opzicht een betrekkelijk homogeen tijdperk vormt. ') Naar-
mate de bestudering der conjunctuurverschijnselen vordert,
komt men tot de bevinding, dat de conjunciuurbewegingen zich
niet in alle landen op dezelfde wijze voltrekken en dat zulks
een gevolg is van verschillen in structuur. Hoe minder de

t) Vgl. B, Harms: Die Strukturwandlungen der deutschen Volkswirtschaft,
Weltwirtschaftliches Archiv, 24. Band 1926. blz. 262.

-) B. Harms: strukturwandlungen der Weltwirtschaft. Wellwirtschaftlichea
Archiv, 25 Band 1927, blz, 2.

:i ) W. C. Mitchell: Business cycles, Berkeley 1913. Business cycles, the
problem and its setting, New-York 1927, is een nieuwe bewerking, die slaat
op een groter, minder homogeen, tijdvak.
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landen tengevolge van handelsbelemmeringen optreden als
concurrenten in het internationaal ruilverkeer, des te meer
zullen de nationale verschillen in conjunctuur zich aftekenen.
Maar ook in eenzelfde gebied kan men op grond van wijzi-
gingen in de structuur veranderingen in de conjunctuur-
beweging verwachten. De conjunctuurstudie behoort zich te
richten op structureel homogene perioden. Wanneer men bijv.
de schommelingen in de rentevoet onderzoekt, moet men er
acht op slaan hoe de structuur der kapitaalmarkt kan ver-
anderen door de interne besparingen der moderne onder-
nemingen en de grotere betekenis der kapitaalvorming door
overheidslichamen, sociale verzekerings- en pensioenfondsen
en dergelijke.

In dit opzicht is de omstreeks 1931 optredende wijziging
zo fundamenteel, dat de rentevoet vóór- en nadien niet als
een gelijksoortige economische grootheid mag worden be-
schouwd. ')

Dat de structuur van invloed is op de conjunctuur, kan
bovendien blijken uit een overweging van de voorwaarden,
die moeten zijn vervuld, willen dergelijke bewegingsverschijn-
selen zich voordoen. Er is altijd een zekere mate van vrijheid
van handelen voor producenten en consumenten vereist en zou
deze vrijheid onvoldoende zijn, dan wordt de conjunctuur-
beweging onmogelijk. ")

Beïnvloedt de structuur de conjunctuurbeweging, omge-
keerd oefent deze weer haar werking uit op de structuur. De
bouworde der volkshuishouding houdt verbarid met de phasen
der conjunctuur, Zoals wij in het laatste gedeelte dezer studie
bij de behandeling van het concentratieverschijnsel nader
hopen aan te tonen, bevordert over het algemeen de opgaande
conjunctuur een meer vrije-, de neergaande conjunctuur een
meer gebonden structuur. Hierbij denken wij zowel aan de
korte als aan de lange golven. De samenhang is ook wel eens
anders en het zal nog blijken, dat soms in de hausse wordt
overgegaan naar een grotere vrijheid, in de baisse naar meer
gebondenheid in het economisch verkeer. Een structuur-
wijziging tengevolge van het conjunctuurverloop heeft weer
tot gevolg dat ook de cyclus in zijn verloop zal veranderen.

i) Het voorbeeld is onlleend aan J. Akerman: Das Problem der sozialáko-
nomischen Synthese, Lund 1938, blz. 181.

') Vgl, E. Wagemann: Struktur und Rythmus der Weltwirischaft, Berlijn
1931. Deze heeft uitvoerig onderzocht, welke invloed de verschillende vormen
der structuur hebben op het karakter van het conjunctuurverloop,
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Het proces der behoeftenbevrediging wordt bepaald door
data of autonome grootheden, die, ofschoon zij economisch
relevant zijn, geen factoren zijn, wier aanwezigheid door de
economische wetenschap kan worden verklaard. ') Welke die
data zijn, zal in volgende paragra~ken worden onderzocht. Het
begrip struciuur heeft allereerst `betrekking op de bouworde
der data: de data-structuur der volkshuishouding. Binnen de
data ligt dan de economische structuur der maatschappij, een
tweede toepassing van het structuurbegrip.

~ 2. De data in de theoretische economie.

De bepaling der data zal uiteraard samenhangen met de
opvatting omtrent het object der economie, want data omge-
ven „het economische". In de gangbare theoretische economie
pleegt men de volgende groepen van elementen tot de data te
rekenen:

Í 1. het geheel der economische behoeften, d.z. die behoeften,
welker bevrediging afhankelijk is van beperkt voorhanden
uitwendige middelen: zij zijn de doeleinden, waarop het
economisch handelen gericht is;

~ 2, het geheel der middelen, d.i. de wereld der stoffen en
krachten, waarop de mens voor de instandhouding en vervol-
making van zijn leven is aangewezen en waarvan hij met zijn
arbeidsvermogen zelf deel uitmaakt; het omvat:

a, de natuur,
b. de arbeid, en
c. in een bepaald opzicht ook de voorraad aan vroeger

voortgebrachte goederen;
I 3. het geheel van kennis op het gebied der techniek;

4. het recht en de maatschappelijke organisatie.
Indien er geen ruilverkeer met andere volkshuishoudingen

bestond, zouden de data tot die groepen van elementen be-
perkt blijven. De gesloten volkshuishouding komt evenwel in
de moderne werkelijkheid niet voor, de welvaart wordt mede
bepaald door het internationaal ecenomisch milieu. Daarom
wordt aan de reeds opgesomde groepen nog toegevoegd:
~ 5. het internationaal economisch milieu.

i) Eucken geeft in overeenstemming met E. v. Bóhm-Bawerk en anderen
de volgende omschrijving: ..Gesamtwirtschaftlichen Daten sind diejenigen
Tatsachen, die den Skonomischen Kosmos bestimmen ohne selbst unmittelbar
von bkonomischen Talsachen bestimmt zu sein.... die ákonomische Theorie ist
nicht fáhig ihr Zustandekommen zu erkhren". W. Eucken: Die Grundlagen der
Nationaltikonomie, Jena 1940, blz. 184,
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Inzover er in de elementengroepen voor de economie pro-
blemen liggen, zijn zij geen datum, althans voor de verklaring
van het volledig economisch gebeuren. Letterlijk betekent
datum het gegevene '), ~ i.c. de verschijnselen, die voor het
economisch onderzoek als gegeven worden aanvaard, waar-
tegenover de verschijnselen, die verklaard moeten worden,
als economische verschijnselen worden aangeduid. NtI is het
mogelijk voor een thema van beperkte omvang verschijnselen
als datum aan te nemen, welke voor een probleemstelling, die
het economisch leven in zijn totale omvang omvat, zelf weer
verklaring behoeven. Het studieobject bepaalt dus de grenzen
van het economisch onderzoek.

Inhoever aanvaardt de traditionele theorie nu de opgesomde
elementen als data?

Zien wij allereerst naar de behoeften. Hun ontstaan ligt
buiten het terrein dat de economie kan verklaren. De feitelijk
aanwezige omvang en aard der behoeften wordt bepaald door
aantal en samenstelling, hoedanigheid en smaak der bevolking,
gezien in zijn betrekking tot het gegeven peil der bevredi-
gingsmiddelen. In de sfeer der belloeften ligt ook een econo-
misch probleem, inzover in het economiscll voorzienings-
proces krachten werken die de behoeften veranderen.

Het geheel der mid,delen betreft de stand van het productie-
vermogen naar omvang en kwaliteit van de persoonlijke en
zakelijke factoren der voortbrenging, waaronder tevens de
geographische spreid'uig van mensen en middelen. Als datum
betreft het niet de prestaties der factoren, want hun aan-
wending vormt een economisch vraagstuk. De voorraad aan
vroeger geproduceerde productiemiddelen is een datum,
inzover hij kan worden beschouwd als uitgangspunt van
economisch handelen. Hij is daarenboven een probleem,
omdat dit handelen gericht is op de toekomst, gebaseerd is
op een plan, en dus instandhouding en wijziging van de
goederenvoorraad in zijn verschillende bestanddelen moet
worden nagestreefd. De bestaande goederenvoorraad dient ook
de toekomstige behoeftenvoorziening. Aan de goederen kan een
consumptieve of een productieve bestemming worden gegeven

11 Datum in de zin van een bepaalde dag komt van de afkorting aan het
eind van een geschrift: Datum die VIII Juli.... Dit betekent: Gegeven op de
achtste dag van Juli.... Datum werd in het spraakgebruik overgedragen op
de dag zelf.
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en deze laatste kan worden bereikt langs een kortere of
langere omweg. Economische overwegingen zullen beslissen.

Zo behoort ook onderscheid te worden gemaakt tussen de
~ sta~ul der technische wetenschap en de toepassing der techniek.
De toepassing der techniek op de productie is uiteraard geen
datum, maar een probleem.

Het recht en de maatschappalijke organisatie omvat de
economische orde zoals deze in concreto bestaat, met de gege-
v~en eigendomsspreiding en al de kenmerken die onze analyse
van de organisatievormen zal leren. Vaak rekent men hier ook
onder de geestesgesteldheid waarin het economisch handelen
geschiedt en de motieven die in dit verband een rol spelen.
De theorie, aldus Eucken, kan evenmin verklaren waarom
een centraal geleide huishouding tot stand is gekomen, alsdat
zij de vraag naar het ontstaan del~ behoeften, of naar de
oorsprong van het technisch weten, of naar de arbeidseigen-
schappen van een volk kan beantwoorden. ')

De data maken deel uit van andere levensterreinen en zullen
daarom in andere wetenschappen onder gezichtspunten, eigen
aan deze gebieden, kunnen worden onderzocht, Wáár de data
van het theoretisch-economisch onderzoek liggen, kan evenwel
niet door de betrokken wetenschappen worden bepaald. Alleen
de economische probleemstelling leidt tot kennis der data,
hetzij door uit te gaan van de levensgebieden, die het terrein
der behoeftenvoorziening omgeven, en te onderzoeken, waar-
door het economisch leven wordt bepaald, hetzij door aan te
vangen bij de verklaring van economische verschijnselen en
door terugredenering bij de data te eindigen. De theoretische
economie beperkt haar object v.n.l. tot een beantwoording
der vraag, hoe het welvaartspr.oces in zijn fundamentele
samenhang verloopt binnen de wisselende en veelvormige
data-constellaties. Zij zal de oorzaak van de totstandkoming
der boven gegeven verschijnselen niet kunnen aantonen. Als
empirische wetenschap acht de theorie zic11 gerechtigd bepaalde
data als zodanig aan te nemen en in haar beschouwingen uit
te gaan van gegevens, die niet verder liggen dan de positieve
waarneming reikt. Haar resultaten kunnen het wetenschappe-
lijk onderzoek ten goede komen, doch de vraag, waarom

i) W. Eucken: a.w.. blz. 156.
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economisch samenhangen bestaan, wat het kenmerkende is
dezer samenhangen, reikt verder dan de logische-causale
verklaring der empirische wetenschap.

Uit de voorlopige omschrijving van het structuurbegrip in
de voorafgaande paragraaf volgt, dat bij de data-structuur
moet worden gedacht aan de duurzame of duurzaam ver-
onderstelde data, die het economisch leven bepalen. Beschou-
wen wij bijv. het geheel der middelen, dan zijn niet het
klimaat in één bepaald jaar, maar wel het klimaat zoals dat
over een reeks van jaren de oogst beïnvloedt. niet de toe-
name der bevolking in zeker jaar, doch wel de gemiddelde
toename over een langdurige periode, elementen der data-
structuur. Juist het dynamisch onderzoek heeft er toe geleid
om de data-structuur van toevallige wijzigiligen in de data te
onderscheiden.

„Het economische" wordt in de heersende opvatting der
strikte theorie wel zeer ingeperkt. Data-wijzigingen ver-
anderen het proces der economische voorziening dat om ver-
klaring vraagt, maar wijzigingen in het proces brengen zelf
weer veranderingen in de data teweeg die buiten het studie-
object der theoretische economie liggen. Wij vallen Keesing
bij, dat de objectsbepaling der economie een vraag van doel-
matigheid is, dat het object alle verwante problelnen moet
omvatten en dat te nauw getrokken grenzen deze samenhang
doorbreken, te wijde grenzen vreemde elementen in het
systeem brengen. Hij komt in een bespreking van „het pro-
bleem der economische data" tot de conclusie, dat de econo-
mie, indien zij zich strikt tot haar eigen terrein beperkt, bij
de huidige stand niet boven het hypothetisch stadium kan
tlitkomen, en dat zij daarom nooclgedwongen de data mede in
haar onderzoek moet betrekken. ') Ligt hierin geen aanspo-
ring om de grenzen der wetenschap ruimer 'af te palen dan
het terrein der strikt theoretische economie?

Alvorens op deze vraag in te gaan zullen wij nog enige
opmerkingen maken over de betekenis der data-structuur in
de econometrie. In dit onderdeel der theoretische economie,
door Tinbergen genoemd „statistische waarneming van
theoretisch gefundeerde begrippen" of „wiskundige econornie

i) F. A. G. Keesing: Het probleem der economische data. De Economist, 91.
Jrg. 1942, blz. 737 v.v.
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werkend met gemeten getallen" ') wordt beoogd om kwan-
titatief ineetbare economische verschijnselen, d.z. economische
grootheden zoals prijzen, vermogens, investeringen, in formu-
les af te leiden uit data. De data zijn de gegeven verschijns~len,
de economische grootheden de gevraagde. Het doel van het
onderzoek bepaalt, welke verschijnselen als gegeven en welke
als gevraagd worden gesteld. Bepaalde grootheden, die voor
een deel van economische aard zijn, worden bij wijze van
werkhypothese toch als datum aanvaard, hetzij om onnodig
ingewikkelde berelceningen te vermijden, hetzij vanwege de
onmeetbaarheid der uiteindelijke data. Practisch beschouwd
kan de vereenzelving van data en economische grootheden
worden toegelaten, inzover beide onmiddellijk van elkaar
afhankelijk zijn. ') Om middels het econometrisch onderzoek
te komen tot een benadering der uiteindelijke data, dus de
economische verschijnselen voorzover mogelijk uit de buiten
- economische te verklaren, mag de analyse niet beperkt
blijven tot één relatie tussen bepaalde verschijnselen, maar
moeten zóveel relaties tezamen worden onderzocht, dat het
aantal te verklaren verschijnselen gelijk is aan het aantal
betrekkingen. De vraag naar consumptiegoederen kan bijv.
onmiddellijk worden afgeleid uit de inkomens en de prijzen,
maar beide laatste grootheden moeten ~~eer verder worden
afgeleid. ') Het meer begrensde object der econometrie maakt
verklaarbaar, waarom zij de uiteindelijke data der theoretische
economie slechts kan benaderen.

De econometrische probleemstelling leidt tot de aanvaar-
ding ener „hypothetische" "data-structuur. Haar data zijn n~et
de uiteindelijke gegevens, maar omvatten nog economische
grootheden die zelf weer voorwerp van onderzoek kunnen
zijn, voor het betreffende vraagstuk evenwel als gegeven
worden aanvaard. In deze zin kan als data-structuur voor het
geheel der volkshuishouding worden aangenomen de omvang
der voortbrenging en zijn samenstelling wat betreft binnen-
landse behoeften en exportbehoeften, het niveau van prijzen
en wisselkoersen, mede in verband met de grootte van de
geldomloop, de inkomensverdcling, naar nersonen en groepen
van personen en naar de bestemming tot verbruik en investe-
ring, alsmede het peil van belastingen en staatsschuld, dus de
grootte der overheidshuishouding. Gaat men de wisselwerking

i) J. Tinbergen: Econometrie, Gorinchem 1941, blz. 8.
i) Vgl. P. J. Verdoorn: a.w., blz. 16 v.
:~) Vgl. J. Tinbergen: a.w. blz. 35.
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na tussen de „hypothetische" structuur en bepaalde, in de
aanvankelijke opzet verwaarloosde economische grootheden,
dan komt men tot een econometrische structuuranalyse, waar-
van de reeds aangehaalde studie van Verdoorn een voorbeeld
is. De sterke stijging der constante kosten heeft geleid tot een
verstarring der productiekosten, hetgeen door vele auteurs
weer ~vordt aangewend als e2n verklaringsgrond van andere
economische verschijnselen. Zij aanvaarden het aandeel der
constante kosten als een structuurgrootheid. Verdoorn gaat
statistisch het verloop der constante kosten over enige langere
perioden na, onderzoekt mede de afhankelijkheid der struc-
tuur van bepaalde economische grootheden, en hanteert
zodoende de hier bedoelde structuuranalyse.

In een dergelijke kwantitatieve analyse kan men een hulp-
middel zien voor het structuuronderzoek. Intussen zal de
kwalitatieve analyse, zeker op dit terrein dat zich voor een
belangrijk gedeelte niet leent tot kwantificering, van grotere
betekenis zijn.

~ 3. De data van het econ,o~nisch weteT~schappelijk
onderzoek.

Het economisch wetenschappelijk onderzoek reikt verder
dan het studieveld der traditionele theoretische economie.
Deze stelling gaan wij onderzoekell om daaruit conclusies te
trekken t.a.v, de data-structuur.

Het object der economische wetenschap omvat alle hande-
lingen van eenheden (individuen en organisaties), alsook van
leidende organen, die op economische doeleinden gericht zijn.
De geordendheid van schaarse uitwendige middelen - stof-
fen en krachten - op doeleinden in zover deze in hun
bereiken afhankelijk zijn van deze middelen, is het wezen
van „het economische", dat zich afspeelt in een maatschap-
pelijk geheel: de maatschappelijk ecol?omische orde. Een
theorie die de volledige economische realiteit wil verklaren,
kan er niet buiten om de economische orde in haar beschou-
wingen te betrekken. Indien zij de economische orde als
datum aanneemt, maakt zij het zich wel gemakkelijk, maar
bant zij vragen buiten haar gezichtskring die allereerst de
economist behoren te raken.

Max Weber is een der eerste geleerden welke „Die
objektivit~t sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Er-
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kenntnis" op empirische grondslag heeft verdedigd.') Dit
beroemd geworden opstel leidt de eigenlijke discussie in
omtrent de „waarde"-oordelen in de economie. Maatstaven
van ethische waardering of normen kunnen als zodanig geen
empirische gegevens vormen, vatbaar voor wetenschappelijke
beschouwing. Zij kunnen slechts als feit worden aanvaard,
maar vallen buiten de beoordelir.g der wetenschap, Daarom
heeft de economie als ervaringswetenschap onmogelijk tot
taak om bindende normen of idealen te doen kennen ten-
einde hieruit recepten te kunnen afleiden. Er is nog een meer
principiëel bezwaar tegen het vellen van „waarde"-oordelen,
dat de algemene wetenschapstheorie raakt. Wetenschap is per
definitie rationeel in de zin van formeel-logisch en nu leren
de theoretici in navolging van Weber, dat alle „waardering"
irrationeel is, dus in de wetenschappelijke redenering geen
rol kan spelen.

De discussie over de „waarde"-oordelen is hier te lande
hernieuwd aan de orde gesteld door Fred. L. Polak, die langs
de weg van interne kritiek aantoont, dat een „waarde-vrije"
theorie wetenschappelijk onhoudbaar is. -) De formeel-
logische betoogtrant wordt met zijn eigen wapenen bestreden.
Verder gaat H. ten Doeschate, die allereerst te velde trekt
tegen de stelling der „waarde-vrije" theorie, dat algemeen
geldende normen onmogelijk als zodanig (dus als juist) empi-
risch objectief kunnen worden vastgesteld. ~) Hiertegenover
maakt hij duidelijk dat en hoe de sociale georiënteerdheid
der individuele handelingen een empirisch gegeven vormt.
Hij constateert een in feite overwegende eenstemmigheid bij
de practische naleving der normen. In de concrete samen-
leving kunnen verbijzonderingen van de .lgemene normen
empirisch worden vastgesteld en daarom behoeft een ver-
klarende theorie de algemene normen niet aprioristisch te
projecteren. Sociale wetenschappen staan dus als empirische
wetenschappen niet neutraal tegenover de normen.

T.a.v. de instituties, waarin de normen, die de economische
handelingen beheersen, liggen uitgedrukt - verwezen wordt
naar het door ons later te bespreken Institutionalisme -
merkt de schrijver op dat een theorie, die het werkelijk eco-

~) In een zo getiteld opstel van 1904, opgenomen in: Gesammelte Aufsátze
der Wissenschaftslehre. Tiibingen 1922, blz. 146 v.v.

-) Fred, L. Polak: Kennen en keuren in de sociale wetenschappen, Leiden
] 948.

~) H. ten Doeschate: Economie een ,.wertfreie" of een normweteuschap,
Economie, 12 Jrg. 1947-'48, blz. 405 v.v.
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nomisch gebeuren wil verklaren, noodzakelijk aanvangt vóór
een min of ineer descriptieve behandeling dezer instituties,
dus hiervan niet als data dient uit te gaan.

In een tweede beschouwing bestrijdt H. ten Doeschate de
algemene methodologische grondslag der „waarde-vrije" op-
vatting, die heeft geleid tot een exacte theorie, welke alles tot
datum verklaart, wat de menselijke vrijheid in het economisch
systeem tot stand brengt 1). Hij verdedigt de economie als een
realistische (verklarende) normwetenschap. Normen werken
in het feitelijk menselijk handelen slechts door als tendenz en
maken juist als tendenz dit feitelijk handelen begrijpelijk, en
daarom zoeken ook de normwetenschappen in de eerste plaats
een verklaring van wat is -) . Indien wordt erkend, dat binnen
het economisch leven normen werkzaam en daarom voor de
verklaring der economische verschijnselen onmisbaar zijn,
mag men de normen niet als buiten-economische data in een
louter formeel logische deductie verwerken, maar zal men
binnen de economische redenering ook de materiële logica
moeten hanteren.

Verantwoorde data kunnen slechts uit de volledige econo-
mische probleemstelling worden gevonden, en zullen dan met
name gevonden worden in de doeleinden, waaromtrent de
economist gegevens ontleent aan andere geesteswetenschap-
pen, en in de middelen, waaromtrent hij gegevens put met
name uit de technische wetenschappen. Zo zullen wij aanstonds
de data nog nader bepalen.

De theoretici der economie ziajn zelf reeds tot de negatieve
conclusie gekomen hoezeer de gevolgde methode der logisch-
causale deductie tekortschiet bij de verklaring der econo-
mische realiteit, getuige bijv. de uitlating van Keesing. De
causale verklaring vanuit de werkoorzaken is ontoereikend en
daarorri bepleiten wij als uitgangspunt het doel van het te ver-
klaren verschijnsel zelf: het doel van het economisch proces
als geheel. Dit doel houdt in dat het economisch handelen door
sociale normen mede bepaald wordt.

De exacte logica schiet tekort voor een volledige verklaring
van het economisch proces, dat een samenspel is van spon-
taan individueel handelen en handelingen en maatregelen

1.1 H. ten Doeschate: De logiek der economie als normwetenschap,
Economie, 12. Jrg. 1947-'48, blz. 479 v.v.

1) Hun onderscheid met de zijnswelenschappen (bijv. natuurwetenschappen)
ligt in het verschil in de wijze waarop de doeloorzaak op beiderlei gebieden
werkt.
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der overheidsleiding. Men zal het doel moeten „beleven", de
„feeling" zal ter hulp moeten komen om dit samenspel te
begrijpen. Zij is onontbeerlijk voor de l~walitatieve analyse,
die hier naast en boven het kwantitatieve onderzoek moet
worden gehanteerd.

Wanneer wij thans de data-structuur aan een nader onder-
zoek onderwerpen, zal het duidelijk zijn, dat wij het geheel
der doeleinden in de zin van de bestaande behoeften niet als
datum kunnen aanvaarden. Binnen de economische orde zal
worden gestreefd naar de bevrediging van behoeften, die
redelijk verantwoord worden geacht. Het streven is gericht op
een ordelijke behoeftenbevrediging, d.w.z. passend in een eco-
nomisch orde-geheel. Er worden veranderingen doorgevoerd
in de wereld der doeleinden op grond van opvattingen, die
voor een „waarde-vrije" theorie onverklaarbaar zijn. De
boven-ontwikkelde conceptie der economie als normweten-
schap stelt ons in staat om een standpunt in te nemen dat
realistisch dieper gefundeerd is en kan worden verduidelijkt
door de hulp der wijsgerige ethiek en gemeenschapsleer in
te roepen. Deze opvatting betekent niet dat de economie de
doeleinden zelf verklaart maar wel dat de economisché weten-
schap vooropstelt een ordelijk geheel van doeleinden. Wij zullen
in ~ 5, welke handelt over de objectiviteit van het doel der
volkshuishouding, hier nader op terug komen, en volstaan
thans Inet de term redelijke behoeften om de datum aan te
geven, die de doeleinden van het economïsch handelen als
maatschappelijk gebeuren dekt en doet verstaan wat is een
ordelijke behoeftenvoorziening.

De middelen, de stand van de techniek, alsook het inter-
nationaa.l economische milieu kunnen wij tot de data rekenen
voorzover hierin geen wijzigingen worden doorgevoerd op
grond van economische overwegingen.

Het recht en de maatschappelijke organ2satie zijn onge-
twijfeld geen datum voor de economisch wetenschappelijke
beschouwing voorzover de economische orde in de maat-
schappij tot stand komt en wordt gewijzigd tengevolge van
economische overwegingen. Het recht en de maatschappelijke
organisatie zijn de grondslag voor de middelen van organi-
satorische aard, waarvan de overheid en de lagere organen
zich bedienen, zoals o.a. de verschaffing van rechtszeker-
heid, het bestuur, de ordening der markt, de economische
politiek in ruime zin. Spann schrijft deze middelen toe aan
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wat hij „kapitaal van hogere orde" noemt, en ziet ze niet als
„voor het economische leven aanwezige voor~~~aarden maar
als werkzame bestanddelen van het economisch leven",
derhalve „als fruchtbares in die wirtscliaftliche Arbeit ein-
gehendes Element", t) Wanneer Eucken opmerkt, dat de data,
waarop de tlleoretische analyse stoot en waarvoor zij blijft
stilstaan, geen data zijn voor de economisch.e politiek, ruimt hij,
indien hij de grenzen van het economisch-wetenschappelijk
studie-object zou verwijden, een plaats in voor de doelmatig-
heidsbeoordeling, die hij met het oog op de toekomstige
economische orde zo gaarne wil geven. -) Waarom de centraal
geleide huishouding onder bepaalde voorwaarden tot stand
komt, is een vraagstuk, waarover de wetenschap zeer zeker
enig licht kan doen schijnen.

In de betrekkingen tussen recht en economisch leven kan
de ontwikkeling van het recht enerzijds worden gezien als
een gevolg van veranderingen, die optreden in economische
verhoudingen en vormen van samenwerking, anderzijds als
een stuwende kracht, welke het leven nieuwe wegen wijst.
Het bepaalt derhalve de juridische vormen, waarbi,nnen
economische verschijnselen optreden, stelt normen, aan de
werkelijkheid ontleend, maar die als rechtsbepalingen een
dwingend karakter krijgen, en bovendien stuwt het de volks-
huishouding in een richt.ing, welke zij anders niet zou zijn
ingeslagen. In beiderlei opzicht, maar vooral in het laatste,
worden wijzigingen in het recht doorgevoerd met economische
doelstellingen voor ogen. Toch blijven recht en economie
'zelfstandige studie-objecten, wel van ell~aar onderscheiden,
hetgeen de „sociaal-juridische richting" van K. Diehl e.a. uit
het oog verliest. Deze ziet alle economische instellingen tege-
]ijk als rechtsinstellingen en in alle economische verschijn-
selen en begrippen een juridisch element. ')

np de hetekenis der ~ociaal-juridische richting komen wij
in ander verband terug (zie ti 8 van dit hfdst. en hfdst. IV ~ 3).

Het economisch handelen maakt deel uit der cultuur,

t) O. Spann: Fundament der Volkswirtschaftslehre. Jena 1929, blz. 101 v.v.
Onder de kapitaalprestaties, door Spann gesleld tegenover de anmiddeElijke o:
gebruiksprestaties, vervult het kapitaal van hogere orde de functie om de
algemene voorwaarden of grondslagen voor alle prestaties van het economisch
leven te verschaffen. Als ..Werkzeug aller Werkzeuge" omvat het ..jene Stamm-
.mittel, die vor allen zusammen fiir alle zur Verfiigung~ gestellt werden."

ï) W. Eucken: a.w., blz. 187. Vgl. ook hfdst. V. ~ 1.
:;1 Vgl. K. Diehl: Die sozialrech,~iche Richtung in der Nationaltikonomie,

Jena 1941.

~
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omdat het de mensen in staat stelt in gemeenschappelijke
samenwerking hun leven in stand te houden en uiteindelijk
het volledig mens-zijn te bereiken. Het staat sterk onder
invloed van de h,istorisch-culturele omgeving, waaronder het
plaats vindt. Daarom behoort de geest van de tijd tot de
factoren, die het handelen, ook in zijn vormen van samen-
werking, bepalen. Hij is de zedelijke factor in het leven der
volkshuishouding en wordt wel economische mentaliteit ge-
noemd. De menselijke betrekkingen in het streven naar
welvaart kunnen ethisch negatief, ethisch positief en ethisch
neutraal zijn. De ethisch negatieve houding leidt tot het
gebruik van list en geweld om de nodige goederen op kosten
van anderen te verwerven. De ethisclz positieve houding
wordt gekenmerkt door de toewijding, waarmee mensen de
welvaart van anderen verzorgen zonder een tegenprestatie te
verlangen. De ethisch neutrale houding is gebaseerd op het
beginsel, dat dienst tegenover wederdienst stelt. Door de
wijze van combinatie dezer drie methoden - ziet Rëpke ,de
economische mentaliteit bepaald. ')

Aan de motiveringen van het economisch handelen (het
finis operantis) - naast zedelijk ook psychologisch van aard
- zijn tal van beschouwingen gewijd, ~vaarmee wij bij be-
paalde onderdelen van de behandeling van ons thema in
aanraking zullen komen. Het economisch handelen vindt als
zodanig zijn norm in het economisch beginsel (het finis
~eris), dat inhoudt een rationeel afwegen van offers tegen-
over opbrengsten. Soms worden bepaalde motiveringen ook
aangewend als criteria ter typering van stelsels, 2oals bijv.
bij het onderscheid dat gemaakt wordt tussen streven naar
behoeftendekking en streven naar winst. `) (Zie hiervoor
~ 8 van dit hfdst, en hfdst. IV ~ 3) .

Met de onderscheidene perioden der geschiedenis zal, ten
dele tengevolge van wijzigingen in de economische mentali-
teit, de orde der volkshuishouding variëren. Er zijn phasen
van vrijheid naast phasen van gebondenheid te onderscheiden,
die alle cultuuruitingen, ook de economische verschijnselen,
een eigen stempel opdrukken. Bovendien komt in de bewe-
gingen van het maatschappelijk leven het nationaal eigene tot
uiting. Het verschil in volkskarakter zal als element der

i) W. Rtipke: Die I:ehre von der Wirlschaft, Weenen 1937, blz. 19 v.v.
-) Zie o.a. M. J. H. Cobbenhagen: Ov grondslagen en motieven van het

economisch handelen. Tilburg 1945. P. ~ennipman: Economisch motief en
economisch principe, Amsterdam 1945.
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historisch-culturele omgeving aan de maatschappelijk econo-
mische orde in eenzelfde tijdperk voor de onderschoidene
volkeren een ander beeld verlenen. ') Doch niet alleen het
typische volkskarakter beïnvloedt als historisch-culturele
factor de ontwikkeling der maatschappelijke orde. Er bestaan
ook strevingen van nationaal niet-relevante of van internatio-
nale aard, die de sociale be~veging in tal Van volkeren gelijk-
t.ijdig beïnvloeden. Zij komen bijv. in het optreden der maat-
schappelijke klassen tot uiting.

Wij rekenen daarom de historisch-cultul'ele omgeving tot de
data. Men zou kunnen opponeren, dat zij in de reeds opge-
somde gegevens der behoeften en der bevolkinJ haar uitwer-
king vindt en derhalve niet als een afzonderlijke datum
behoeft te worden genomen. Juister lijkt het ons evenwel be-
doelde achtergrond als een zelfstandig element der data-
structuur te beschouwen, omdat het doeltreffend is zijn wer-
king apart te onderzoeken.

Hoe groot die invloed is, za] intussen slechts moeilijk kun-
nen worden vastgesteld. In een koen pogen van grote
conceptie leert A. Muller-Armack, Genealogie der Wirt-
schaftsstile 1941, dat de systemen der wereldbeschouwing een
beslissende betekenis hebben voor de vormgeving aan staat
en huishouding, technische en sociale cultuur. -) In ander
verband zal dit thema nog ter sprake komen. Dan zal tevens
blijken, dat de vormen van het maatschappelijk economisch
leven omgekeerd ook van invloed zijn op de economischo
mentaliteit, m.a.w. dat er sprake is van een ~visselwerking
tussen maatschappelijk economisch stelsel en geestesgezindheid.

De data zijn geen abstracte grootheden, bijv. niet de natuur,
ontdaan van alle specifieke eigenschappen die haar in een
bepaald milieu eigen zijn, maar de natuur, zoals zij in een

i) Max Muss: Die Slruktur der modernen Wirtschaft, Berlijn-Leipzig 1935.
drukt de betrekking tussen culiuur en economische structuur aldus uit: ,.Die
Struktur des allgemeinen Wirtschaftszusíandes in einer bestimmten Epoche
is[ der Niederschlag der angeweodeten wirtschaftlichen Mittel und Methoden,
und diese wiederum entstrtimen der grosze Kulturbewegung, die sich ebenso
wie im Wirtschaftlicher, politischer und anderer Denkart offenbart. Diese
Bewegung, deren Gesamtcharakter einheitlich ist, nimmt in den einzelnen
Nationen besondere Gestaltungs-und Bewertungsnuancen an: Solche Nuarrcie-
rungen treffen auch die Wirtschaft" ( blz. 15 v.). Belangwekkende studies zijn
in dit verband: A. Riihl: Vom Wirtschaftsgeist in Amerika, Leipzig 1927.
A. Ruhl: Vom Wírtschaftsgeist ín Orient. Leipzig 1925. R. Wilhelm: Chinesische
Wirtschaftspsychologie, Leipzig 1930. Wat het verschil in volkskarakter op een
meer speciaal gebied tot effect heeft, leert Marshall's vergelijking van het
ondernemersschap in Engeland, Frankrijk. Duitsland en Amerika. A. Mazshall:
Industry and Trade. Londen 1927.

~) Vgl. Kzirl Muhs: Zur weltanschaulichen Deutung der Kultur - und
Wirtschaftsstiie. Zeitschrift fiir National'ákonomie, X. Bd. 1943. blz. 399 v.v.
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gegeven staat van ontwikkeling kan medewerken tot de be-
hoeftenbevrediging. Wij kunnen ze absoluut noemen t.o.v. de
economische probleemstelling en doelmatigheidsbeoordeling,
omdat zij niet veranderen door op economische doeleinden
gerichte handelingen en maatregelen. Verschijnselen, buiten
het economisch leven gelegen, zoals nieuwe doelstellingen en
opvattingen omtrent welvaart, wijzigingen in grootte en
samenstelling der bevolking en in grondgebied, natuurrampen,
ontdekkingen, technische uitvindingen, buiteah.ndse handels-
politieke maatregelen, veranderingen in cultuurniveau, zeden
en sociale gezindheid wijzigen de absolute data, die in hun
duurzame aspecten de data-structuur der volkshuishouding
bepalen.

Samenvattend zijn de elementen d.er data-structuur:

1. het geheel der redelijke behoeften;
2, het geheel der middelen, omvattend

a. de bevolking;
b. de natuur;
c. de stand der techniek;

3, het internationaal economisch milieu;
4. de historisch-culturele omgeving.

Binnen de absolute data, welke de grondslag vormen van
de economische betr~kingen tussen de leden van een staats-
volk, ligt de bouworde van het economisch geheel, de econo-
~nische structuur. Hiertoe behoren de relatieve data: struc-
tuur-elementen, die door economische handelingen en maat-
regelen van vorm en omvang kunnen veranderen.

5 4. ,~tricctuz~r en orga~tisatievorm.

Hoewel het structuurbegrip van natuurwetenschappelijke
oorsprong is, wordt in de moderno economie ook de volks-
huishouding gezien als een geordende eenheid van samen-
hangende delen. De economische structuur is het duurzaam
sa~nenstel van absolute en relatieve data van het economisch.
leven; tot één geheel tezamengevoegd in de verbondenheid
op het ~nccatschappelijk economisch doel (vgl. ~ 1). Zonder
nadere analyse zal het nochtans niet duidelijk zijn, welke
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elementen tot de structuur worden gerekend en hoe zij
worden tezamengevoegd.

Muller-Armack rekent tot de structuurelementen alle ver-
schijnselen, die in het Amerikaanse onderzoek worden toe-
geschreven aan de „trend", benevens feiten die het eigenlijke
conjunctuurverloop doorkruisen, zoals de daling der gelds-
waarde, veranderingen in de arbeidsverdeling, enz. ')
Amerikaanse beschouwingen rangschikken met name de
ontwikkeling der bevolking in haar grootte, samenstelling en
eigenschappen en de industriële expansie onder de oorzaken
van de seculaire „trend" (voortschrijdende beweging). Eerst
door uitschakeling van deze be~vegingen wordt het verschijnsel
van de conjunctuurcyclus duidelijk zichtbaar. Wat het ken-
merkende der structuurelementen is, blijft dan nog te vaag.
Sindsdien is er op dit gebied enige verhelderuig gekomen.
Zo omschrijft Tinbergen de structuur als de geaardheid der
beschreven volkshuishouding, vastgelegd door de meer
constante data. ') Ofschoon het o.i. juist mag worden
geacht de structuur als duurzaam te typeren, schiet hQt
criterium der duurzaamheid tekort in sterlc dynamische
perioden. Dan pleegt immers ook de structuur snel en ingrij-
pend te veranderen. Het eenmaal optreden wordt als maatstaf
voor structuurwijzigingen, hoewel vrij algemeen gebezigd,
eveneens in twijfel getrokken. Van den Brink wijst op de
mogelijkheid, dat ook de veranderingen in de structuur-
elementen meer of minder lange golven vertonen. `) In hoever
hier een samenhang moet worden geziéYl met de lange golf-
beweging, waarvan Wagemann de verklaring in de wisseling
der generaties zoekt, blijft een vraag.

In ieder geval lijkt het ons juist om het criterium voor
structurele veranderingen te zoeken in de kenmerkende
eigenschappen van het structuurbegrip. Zij hebben derhalve
betrekking op het tot een eenheid verbonden samenstel van
absolute en relatieve data, dus op de verhouding der delen
tot het geheel. Het is de niaatschappelijk economische orga-
~Iisatievor~n, ook wel genoemd het maatschappelijk econo-
rnisch stelsel, die de verbondenheid der structuurelementen
bewerkstelligt. Hij geeft de fundamenten aan waarop de
samenhang van het economisch leven van een volk berust.
Hij kan worden beschouwd als het vorm-gevende element

~1 A. Miiller-Armack: a.w., blz. 647.
~) J. Tinbergen: Economische bewegingsleer, Amsterdam 1943, blz. .120.
:i) J. R. M. van den Brink: Dynamisch structuuronderzoek, blz. 365.
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in de structuur, want hij Verleent aan de economische betrek-
kingen een bepaalde uitwendige Vorm. Daarom Qmschrijven
wij de maatschappelijk economische organisatievorm als ~e
combinatie van economisch.e instellingen, die tezamen de uit-
wend' e orde van het economisch leven bepalen. In ~t
s r~urbegrip onderscheiden wij dus Vorm-gevende en Vorm-
ontvangende elementen. De inhoud Van het begrip organisatie-
Vorm - zelf een deel der structuur - blijft beperkt tot de
Vorrri-gevende elementen. De overige structuur-elementen
zijn Van inVIoed op de organisatievorm, zoals deze op een
bepaalde plaats en tijd optreedt, hetgeen nog nader zal worden
aangetoond.

De vraag naar de organisatievorm is een vraag naar de
uitwendige orde der Volkshuishouding, die Van de innerlijke
orde, welke betrekking heeft op het Verloop der economische
handelingen zelf, op het proces der behoeftenvoorziening, wel
moet worden onderscheiden.

Volgens de scholastieke causaliteitsleer is de orde de vorm-
oorzaak der gemeenschap. De gemeenschap heeft tot Vorm de
orde, leert St. Thomas van Aquino. Wat geordend wordt, de
geregelde „stof" der gemeenschap, is dan de stoffelijke oor-
zaak. Voor het economisch leven is dat het geheel der Voor
het wetenschappelijk onderzoek relatieve data, omgeven door
de krans Van absolute data.

De vorm-oorzaak staat in nauw Verband met de doel-
oorzaak, die de Vorrn bepaalt, maar altijd werkt van buitenaf.
Het doel bèinvloedt de gemeenschap door het nagestreefd-
worden, maar wordt nooit de Vorm-oorzaak, omdat elé~e de
gemeenschap bepaalt van binnenuit, de gemeenschap mede
samenstelt, zichzelf aan de gemeenschap mededeelt. ')

De economische welvaart als het doel der Volkshuishouding
bepaalt dus uiteindelijk de economische orde, evenals men
uit de orde het doel kan afleiden, maar Vorm-oorzaak der
huishoudelijke gemeenschap is die economische orde zelf. Het
doel, „de oorzaak der oorzaken", doet de bewerkende oorzaak
de economische orde tot stand brengen. De mensen en mense-
lijke instellingen op economisch gebied als de bewerkende
oorzaken bepalen derhalve onmiddellijk de economische orde,
zowel innerlijk als uitwendig. Zij kunnen zich bij de Vorm-
bepaling laten leiden door verschillende beginselen, die elk

i) Vgl. Angelinus O.M.Cap,: wíjsgerige gemeenschapsleer, I, Deel, Utrecht-
Nijmegen 1937, blz. 63 v.v.
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op hun wijze de innerlijke orde Vertvezenlijken en een
daarmee overeenstemmende organisatievorm in het leven
roepen. In ~ 6 zullen de verschillend mogelijke beginselen
worden behandeld.

Welke zijn nu de bewerkende oorzaken van de organisatie-
vorm, hoe komt de combinatie van instellingen, die tezamen
de uitwendige orde Vormen tot stand, hoe is de onderlinge
verhouding dezer instellingen?

De factoren, die de bereiking van het economisch welvaarts-
doel Verzekeren, bewerken behalve de innerlijke orde ook de
uitwendige orde. De bewerkende oorzaken van de economische
gemeenschap drukken immers mede hun stempel op de vorm-
gevende elementen der structuur, de bouworde van het geheel.
Onder de vele en velerlei instellingen door mensen in het leven
geroepen om hun economische welvaart te dienen, zijn er tweè
van fundamentele betekenis, althans voor een enigszins
ontwikkeld gemeenschapsleven: het prijzenstelsel en de econo-
misch~

Beide fundamentele instellingen verhouden zich als instru-
mentele en principale bewerkende oorzaken. Het prijzenstelsel,
waaraan de functies Van regulator Van de productie, de verde-
ling en het verbruik worden toegekend, fungeert als instru-
ment in handen van de economische leiding ter bereiking van
economische doeleinden.

Als instrument staat het prijzenstelsel niet op zich zelf,
maar in verband met het geldsysteem. Het plan als middel
voor de economische leiding om zijn opzet te concretiseren,
oriënteert zich op de prijzen. Ontbreekt het prijzenstelsel
geheel of ten dele, dan wordt het als instrument vervangen
door andere systemen om over productiefactoren te beschikken
en consumptiegoederen te distribueren.

Leiding in ruimere zin wordt uitgeoefend door iedere vorm
Van menselijke werkzaamheid, die aan mensen en dingen een
economische bestemming geeft. Zo beschouwd wordt er
ook in productie- en consumptiehuishoudingen economische
leiding gegeven. Deze is dan gericht op privaat-economische
doeleinden en fungeert als grondslag Voor het prijzenstelsel.
De prijzen toch resulteren uit het streven naar winst der
productiehuishoudingen en het streven naar een zo groot
mogelijke economische behoeftenbevrediging der consumptie-
huishoudingen. Tegelijk is het prijzenstelsel een instrument,
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waarvan de private economische leiding zich bedient bij het
nastreven van haar doeleinden. Daarenboven is er nog een
economische leiding in engere zin, de economische leiding
der overheid of de pitblieke economis~he leiding die zich
bewust richt, althans behoort te richten, op het maatschapp~-
lijk economisch doel (zie S 5). Er is dus een rangorde in
de bewerkende oorzaken, welke Maritain pleegt aan te geven
door onderscheid te maken tussen principale bewerkende
oorzaken van hoger~ en lagere rang. De private economische
leiding is van lagere rang, de publieke is van hogere rang.
Deze laatste is georiënteerd op het gemeenschappelijk welzijn
en heft daarom de activiteit der krachten in het economisch
leven op tot een hogere orde dan die, waarto~ de private
economische ~~verkzaamheid op zich zelf behoort.

. Leiding geven houdt verband met macht, door Max Weber
gedefinieerd als de kans om binnen het kader ener sociale
verhouding de eigen wil ook bij tegenstand door te zetten,
onverschillig waarop deze kans berust. ') Sociologisch be-
schouwd mogen wij er niet iets willekeurigs in zien, maar
een effect van de ongelijkheid in de maatschappij. Econo-
mische macht is dan het vermogen om de eigen wil bij het
handelen op economisch gebied door te zetten ook bij tegen-
stand van anderen. Allereerst wordt daarbij gedacht aan de
private economische macht, welke berust bij de private
economische leiding en tot uiting komt in de mogelijkheid om
in het ruilproces de prijs tot eigen profijt te beïnvloeden. -)
Zo is de monopolist, die de hoeveelheid en daardoor de prijs
kan bepalen, economisch machtig. Maar ook de macht der
overheid om het economisch handelen te beïnvloeden, is
economische macht. In aanleg komt aan de economische leiding
der overheid zelfs alle economische macht toe. Wij noemen
haar ter onderscheiding van de eerste soort publieke econo-
mische macht, in tegenstelling met anderen, die haar als

i) Max Weber: Wirtschaft und GesellschafL Grundrisz der Sozialiikonomie
II,I, Tiibingen 1925, blz. 28.

-1 In deze zin definiëert Van den Tempel als economische macht „be-
~chikkingsmacht over productiemiddelen of goederen, welke - hetzij door dc
bijzondere omstand,igheden dier productiemiddelen of goederen, of door dc
crostandigheid, dat de beschikkingsmacht zich uitstrekt over het geheel of over
cen relatief aanzienlijk deel der voorraden, hetzij door het bestaan of dc
mogelijkheid tot het scheppen van bijzond,ere constellaties op het gebied van
productie en distributic of van de machtsverhoudingen - degene die de be-
schikkingsmacht uitoefent. in staat stelt de voorwaarden tot de ruil, dus in
de eerste plaats de prijs, in merkelijke mate ten 'eigen bate te beïnvloeden,"
J. van den Tempel: Macht en economische wet, Haarlem 1927, blz. 31.
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poiitieke macht betitelen en rangschikken onder de buiten-
economische lnacht. ' )

Het verschil tussen economisch en buiten-ecomm~isch houdt
verband met de doeleinden. Van maatschappelijk standpunt
worden herhaaldelijk doelstellingen aangetroffen van sociale,
nationale of culturele aard, die wel in het economisch leven
een rol spelen, maar niet consequent zijn gericht op de berei-
king van wat gewoonlijk wordt verstaan onder een strikt
economisch doel. In hun bereil:en zijn deze doelstellingen
echter afhankelijk van uitwendige heperkte middelen en
inzover kunnen zij tot de economische behoeften worden
gerekend. In het begrip maatschappelijk economisch doel
liggen daaroln dergelijke doelstellingen opgesloten in hun
economisch aspect, en dientengevolge zal bovenbedoelde
tegenstelling plaats behoren te maken voor die tussen privaat-
economisch en maatschappelijk ecoaomisch ') (vgl. ~ 5) .
De hiermee corresponderende indeling in private en publieke
economische macht berust dan niet, zoals bij Var. den Tempel,
op de grondslagen, waarop de macht steunt; het wezen en de
lyegrenzing der macht is in de doelstelling gelegen. Private
machtsposities zullen uiteraard worden gebruikt om privaat-
economische doeleinden te bevorderen, met name de renta-
biliteit te beschermen en op te voeren, de publieke econo-
mische macht behoort te worden ingezet ter bevordering
van het maatschappelijk economiscll doel. De ~vijze, waarop
dat kan gebeuren, komt nog ter sprake.

Wij zijn thans in staat de maatschappelijk economische
organisatievorm wat uitvoeriger te kenschetsen. De econo-
mische instellingen, waarvan in de boven gegeven begrips-
omschrijving sprake is, zijn van persoonlijke en zakelijke
aard, en omvatten in hun onderling verband economisch
handelende personen, ondernemingen, combinaties van onder-
nemingen en andere organen, die fungeren als economische
doelorganisaties, de overheid als het opperste leidinggevende
orgaan dat het economisch leven beïnvloedt, benevens het
prijzenstelsel als instrumentele factor. Het geheel van instel-
lingen is vastgelegd en geregeld in het recht en de maatschap-

11 O.a. J, van den Tempel: a.w. blz. 35. Volgens deze schrijver is politieke
macht de macht ,.welke zich realiseert door de handelingen, in posilieve of
negatieve zin. van publiekrechtelijke organen". De maatregelen worden.
naargelang hun betekenis voor de prijsvorming, gegroepeerd in directe en
indirecte maatregelen.

-) Een dergelijke karakteristiek zal niet bevredigen voor een collectivis-
tische huishouding, waaa- het economisch handelen geschiedt door de collec-
~iviteit als zodanig.
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pelijke organisatie. In de onderlinge samenhang ligt steeds
een bepaalde spreiding van economische macht besloten, en
daarom is deze spreiding der macht voor de typering van de
organisatievormen van wezenlijke betekenis. Deze vormen zijn
in hun samengesteldheid de eigenlijke machtsfactoren in het
economisch leven en het is vooral de publieke macht, die
onder de machtsinvloeden de eigenlijke inschakeling van het
economisch doelstreven in het volledige cultuurdoel bewerkt.

Aan de economisch handelende eenheden openbaart de orga-
nisatievorm zich als een zelfstandige macht, waaraan zij zich
voelen onderworpen. Hij is de belichaming ener objectieve
doelstelling zoals deze geconcretiseerd is in een bepaald type.
Ofschoon de mensen als be~verkende oorzaak ook de uitwen-
dige orde tot stand brengen, zijn zij in hun economisch streven
ondergeschikt aan het als zelfstandige factor optredend
economisch stelsel, en daarom zal de welvaart mede van de
organisatievorm afhangen. ')

Naast mtiaatschappelijk economische organisatievormen kun-
nen privaat-economische organisatievormen worden onder-
scheiden. Hebben de eerste betrekking op het kader van het
economisch leven van een staatsvolk en zijn zij daarom op het
maatschappelijk economisch doel gericht, de tweede categorie
betreft private economische organisaties, bijv, o;Idernemingen,
welke uiteraard zijn gericht op privaat-economische doel-
einden. Deze ]aatste categorie wordt niet als zodanig in onze
beschouwingen betrokken.

Samenvattend levert de analyse van het economisch
structuurbegrip de volgende kenmerken op: ~

1. stoffelijke oorzaak: de data als bouwstoffen;
2. vorm-oorzaak: de maatschappelijk economische organi-

satievorm. als bouworde, die de verhouding der instellingen,
welke tezamen de bewerkende oorzaak uitmaken, bepaalt en
een gegeven spreiding der economische macht insluit~

il Vgl. M. J. H. Cobbenhagen: De economische orde, Economie. 8. Jrg.
1942-'43, blz. 393 v.v. De schrijver wijst o.a. op het mysterieuse van de
ondoorzichtig wordende organisatievorm, hetgeen onderworpenheid schept. „De
ondergeschiktheid is niet op de eerste plaats een voorschrift, zoals dat het
geval is in dz gebonden of dwingend geleide organisatievorm. Doch ook in de
vrije organisatievorm bestaat deze ondergeschiktheid. Het is zelfs één van de
kenmerken van de geheel vrije organisatievorm, de vrije ruilverkeershuishou-
ding, dat de economische subjecten der marktpositie en de daazuit resulterende
prijs als een door hen individueel niet te veranderen gegeven aanvaarden bij
hun handelen" fblz. 3981.
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3. doel-oorzaak: het maatschappelijk economisch doel;
4. bewerkende oorzaak:

a. principale-: de economische leiding van hogere en
lagere rang;

b, instrumentele-: het prijzenstelsel en ev, vervangende
systemen. ')

Het woord ordening wordt naar analegie van het Duitse
spraakgebruik wel in de betekenis van organisatievorm of
stelsel gebezigd. Indien wij spreken over ordeningsbeginselen
in de zin van beginselen die de economische orde bepalen of
over ordening van het economische leven door de verwerke-
lijking van een bepaalde vorm van uitwendige orde -
mogelijk dus ook de vrije ruilverkeershuishouding -, dan
staat ons deze beiekenis voor ogen. Het zal duidelijk zijn dat
een zodanig begrip ruimer is dan wat in Nederland gewoonlijk
onder ordening wordt verstaan: een bepáalde wijze van over-
heidsleiding.

~ 5. De objectiviteit van het doel der volkshuishouding

De zin van het maatschappelijk gebeuren zal de economie
als normwetenschap voor het economisch ]even kunnen
afleiden uit het doel van het geheel. Met behulp der wijsgerige
gemeenschapsleer zullen wij leven en doel van het maat-
schappelijk geheel thans trachten te verduidelijken. 2)

Iedere gemeenschap is een orde-eenheid, welke behoort
tot het verhoudings-zijn, een soort van zijn, die niet op zich-
zelf kan bestaan, dus geen zelfstandigheid is, maar evenmin
een gewone bijkomstigheid, die het wezen van een ander
ding bijkomstig vervolmaakt. Ond.er het verhoudings-zijn
vallen, behalve orde-eenheden, ook betrekkingen zoals gelijke-
nis en oorzakelijk verband. Het verhoudings-zijn is geen
zelfstandigheid, maar het zetelt ir~ zelfstandigheden, waar-
tussen het eén reëel verband aangeeft. Het houdt derhalve
een eigen werkelijkheid in. Zo heeft de orde-eenheid geen
zelfstandig bestaan, en toch bestaat zij reëel: in de geordende

~ VVat wij rangschikken onder 2, 3 en 4a rekent Mossé tot de exogene,
buiten-economísche of niet strikt economische elementen der structuur. Het
onder 4b genoemde behoort dan tot de endogene, zuiver economische elemen-
~en. die tot op zekere hoogte de economische functionnering der maatschappij
bepalen. Zie R. Mossé: L'économie collectiviste, Parijs I939, blz. 3. Hij heeft
dus een engere opvattine van het wetenschappelijk economisch object.

-1 Vgl. voor de volgende beschouwingen in het bijzonder Angelinus: a.w.,
blz. 83 v.v. In 6 6 worden deze denkbeelden verder uitgewerkt om het beginse]

;,-tjer gezamenlijke verantwoordelijkheid te verklaren.
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dingen, die haar dragen. Haar bestaan is echter niet voor-
stelbaar, en iedere poging om er zich toch een voorstelling
van te maken, vertroebelt het juiste inzicht.

Het werkelijk bestaan der gemeenschap volgt allereerst uit
het werkelijk sociaal karakter der m~~nselijke natuur. Zijn de
samenstellende dingen werkelijk deel, en dat kan van de con-
creet bestaande individuele mensen worden opgemerkt, dan
is het geheel als zodanig een objectieve werkelijkheid. Ook
uit het handelen in gemeenschap blijkt, dat hierin een
eenheid wordt bereikt, die slechts kan voortvloeien uit een
eenheid van oorzakelijke beïnvloeding, dus uit een eenheid
van bewerkende oorzaak. Die bewerkende oorzaak is de
gemeenschap, en wat werkt als eenheid moet ook werkelijk
een eenheid zijn. Wat tot stand komt, gaat het vermogen
van op zich zelf werkende mensen ver te boven, merkt
Angelinus treffend op.

De gemeenschap bestaat reëel in de leden die haar samen-
stellen. Zij is méér dan de som der leden, die in haar zijn
samengevoegd tot een orde-eenheid. In tegenstelling met
andere orde-eenheden - de physieke, zoals bijv, een machine,
een mozaïek - is de gemeenschap een morele orde-eenheid,
omdat zij bestaat uit wezens, met rede en vrije ~vil begaafd,
die zich als de bewerkende oorzaken der orde bewust en in
vrije samenwerking onderwerpen aan het gemeenschapsdoel.
De orde is de juiste rangschikking van meerdere dingen, i.c.
strevende, redelijke wezens, naar een gemeenschappelijk doel
en het is derhalve hot doel, dat uiteindelijk de orde bepaalt.
Het doel bepaalt de orde, evenals men uit de orde het doel
kan afleiden.

De gemeenschap is méér dan een verzameling van indivi-
duen, want zij regelt en ordent de betrekkingen tussen de
leden met het oog op het doel, dat in gemeenschap wordt
nagestreefd: het gemeenschappelijk welzijn. Evenzo is het
gemeenschappe ij welzijn meer an een optelsom van het
welzijn der individuen. De gemeenschap leidt nochtans ge~n
zelfstandig bestaan, zoals ook het gemeenschappelijk welzijn
niet op zichzelf bestaat, buiten het welzijn der individuen om.
Het gemeenschappelijk welzijn is afhankelijk van het goed-
zijn der leden, als het stoffelijk element der gemeenschap, en
van de samenwerking der individuen, als h~t vormslijk
bestanddeel.

In het gemeenschapsgoed kunnen weer het innerlijk naast
het uitwendig doelstreven worden onderscheiden. Is de eigen
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vervolmaking het innerlijk gemeenschapsdoel, het innerlijk
doelstreven doet de gemeenschap tevens beantwoorden aan
de uitwendige doeleinden, waartoe zij dient. Iedere soort
gemeenschap functionneert om haar leden de speciale diensten
te verlenen, die haar ontstaan motiveren. Zo is bevordering
van de economische welvaart der landbouwers het uitwendig
doel van een boerenbond. Tegelijk vervult iedere gemeenschap
een culturele roeping, want zij helpt de individuen cultuur-
producten voort te brengen, waartoe deze op zich zelf staand
niet bekwaam zouden zijn. Daarenboven doet zij een schat
van objectieve cultuurgoederen tot stand komen, die als
waarlijk gemeenschapsgoed de opvolgende generaties blijven
verrijken. Tenslotte draagt zij bij tot Gods verheerlijking als
het doel der wereldorde.

De hoogste vorm van gemeenschapsleven in de natuurlijke
orde is belichaamd in de staat. Hij is een gemeenschap vart
mensen, die op een bepaald grondbebied samenleven, en wier
betrekkingen door een vastomlijnd rechtssysteem zó zijn
geregeld en geordend, dat het ~emeenschappelijk welzijn der
leden kan worden verwezenlijkt. De volkshuishaudin,y is het
economisch leven van een staatsvolk en als zodanig de meest
volmaakte economische gemeenschap. Dit behoort in d~ juiste
zin te worden begrepen. De volkshuishouding betreft een
bepaald aspect der maatschappelijke betrekkingen: de econo-
mische relaties. Zij heeft ten doel de verzelïering van het
gemeen~chappelijk welzijn onder dat aspect: de maatschappe-
lijk economische welvaart. Evenals nu de staat méér is dan de
som der maatschappelijke betrekkingen tussen de mensen,
omdat hij deze betrekkingen regelt en ordent met het oog
op het gemeenschappelijk welzijn, omvat ook de volkshuis-
houding méér dan het totaal der economische relaties, omdat
deze betrekkingen worden geregeld ter verzekering van de
maatschappelijk economische welvaart.

7owel in de afzvnderlijke productie- en consurnptie-
huishoudingen als in de meest perfecte economische gemeen-
schap, de volkshuishouding, is het economisch handelen
uiteraard een rationeel handelen. In de productie- en con-
sumptiehuishoudingen is het gericht op privaat-economische
doeleinden, in de volkshuishouding op het maartschappelijk
economisch doel. In het verband der volkshuishouding staat
de privaat-economische welvaart niet op zich zelf. Het is de
gemeenschap, die haar eisen stelt t.a.v. ieders aanspraak op
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deelname in de economische welvaart. De economische wel-
vaart staat daarbij niet op zichzelf, zij is een der aspecten
van het staatsdoel, dat zelf ~veer geplaatst is in het geheel der
cultuurdoeleinden. Dat is de volle zin van de redelijkheid
der behoeften. Indien wij aan de behoeften, die in het ver-
band der volkshuishouding om bevrediging vragen, de norm
der redelijkheid stellen, dan omvat dit be~rip meer dan
rationaliteit: het houdt een eerbiediging in van de rangorde
der doeleinden, het betekent een ordelijke behoeften-
voorziening. Dan schittert de voortreffelijkheid der orde,
waarin de maatschappelijk economische welvaart staat als
een betrekkelijk doel, in een bepaalde verhouding tot andere
doeleinden, en past in een synthese van doeleinden ').
Tegelijk is zij een zelfstandig doel en als zodanig heeft zij
haar eigen plaats in het geheel, gaat zij niet op in andere,
ev. hogere doeleinden. In „Quadragesilno Anno" wordt de
synthese geschilderd in bewoordingen, die wij, hoewel vrij
algemeen bekend, ook hier willen citeren: „De zedenwet
verplicht (ons), in elke afzonderlijke orde van zaken recht-
streeks dat doel na te streven, waarvan ons verstand zegt,
dat het door de natuur of liever door God, de Schepper der
natuur, voor die bepaalde orde is vastgesteld, en dat bij-
zondere doel dan telkens in de juiste verhouding onder-
geschikt te maken aan het éne einddoel.... De bijzondere
doeleinden, die door de enkeling of door de gemeenschap op
economisch gebied worden nagestreefd, zullen (dan) harmo-
nisch gerangschikt worden in de gezamenlijke reeks van
doeleinden, en dan zullen zij voor ons als zoveel trappen
worden, waarlangs wij zullen opstijgen, om te geraken tot het
einddoel van alles, tot God" -) .

De volkshuishouding is een realiteit, wijl zij als orde-
eenheid een reëel bestaand doel kent, dat cierhalve een objectief
karakter draagt ') . De regeling en ordening der betrekkingen
overeenkomstig het maatschappelijk economisch doel maakt
van de orde-eenheid een evenwichtig geheel, verzekert een
toestand van maatschappelijk economisch evenwicht, door
Cobbenhagen omschreven als „de uit de aard der economische
doelstrevingen afgeleide en dus geproportionneerde structuur

i) Economisc~he doelmatigheid is dus in wezen geen absolute, maar een
hetrekkeluke norm.

- ) Nr. 43.
~i) , Die Realit5t des Zieles bedingt und bewirkt die objektive Naturwirk-

lichkeit der Gemeinschaf!", zegt E. Wellty: Gemeinschaft und Einzelmensch,
Salzburg-Leipzig 1935, blz. 213.
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van economische samenhangen" '). Achter de uiterlijk waar-
neembare ruilhandel'uigen ligt de diepere werkelijkheid van
de economische samenhangen, opgenomen in de orde-eenheid.

De uitkomsten van de voorafgaande beschouwingen willen
wij toetsen aan wat het wetenschappelijl~ economisch onder-
zoek leert. Het valt dan allereerst op hoe velen, die het stand-
punt der „waarde-vrije" theorie aanhangen, practisch toch
ook normatieve beschouwingen geven. Aan het probleem, hoe
elementen der levensopvatting - der „politiek" - in de
economische theorie zijn binnengedrongen teneinde haar
dienstbaar te maken aan het streven naar een betere gemeen-
schap, heeft Gunnar Myrdal een belangwekkende studie ge-
wijd. -) Uit zijn kritisch onderzoek blijkt hoe vele theoretici,
die evenals Myrdal zelf geen „waarde"-oordelen willen geven,
er daadvaerkelijk toch toe geraken - hetgeen in de meer
algemene probleemstelling van F. L. Polak bevestigd wordt -.

J. A. Veraart heeft hier te lande het onderscheid tussen de
realistische en de doelmatig-kritische beschouwingswijze
geïntroduceerd. De doelmatigheidskritiek kan zijn subjectief
of objectief. De subjectieve doelmatigheidskritiek beoordeelt
de menselijke handelingen door ze te meten aan de subjectief
gestelde doeleinden, de objectieve, door ze te toetsen aan het
objectief hiervoor gegeven doel.

Ook de aanhangers der „waarde-vrije" theorie zullen in het
voetspoor van Max Weber aan de theoretische economie
betekenis toekennen voor een subjectieve doelmatigheids-
kritiek. De theorie kan de argumenten, in de politieke
discussie aangewend, bekritiseren. De opvattingen omtrent
het feitelijk zijnde, zoals deze in de discussie voorkomen,
kunnen „objectief" worden beoordeeld. Daarenboven kan de
wetenschap ons voorlichten omtrent de mogelijkheid om
politieke doeleinden met bepaalda middelen te bereiken. De
„objectiviteit" van de maatstaf wordt dan alléén gezocht in de
kwantitatieve meetbaarheid en het economisch handelen uit-
sluitend gemeten naar de rentabiliteit. Het economisch han-
delen is evenwel menselijk handelen en kan daarom nooit
volkomen met een hoeveelheidsmaatstaf worden bepaald. De

i) M. J. H. Cobbenhagen: Enkele beschouwingen over samenhang en even-
wicht in het economische leven, Economie, 3. Jrg. 1937-'38, blz. 292.

-) G. Myrdal: Das politische Element in der nationalókonomischen Doktrin-
bildung, Berl~jn, 1932.
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redelijkheidsnorm, die wij willen hanteren, sluit de rentabili-
teitsnorm niet uit, maar is meer-omvattend.

In tal van beschouwingen, ook van moderne economisten,
worden „waarde"-oordelen gegeven, die een objectieve doel-
matigheidskritiek mogelijk maken. Wat wij onder de rede-
lijkheidsmaatstaf verstaan wordt dan aangegeven als „de zin
der samenleving" of „de maatschappelijke zin van het econo-
misch leven". ') Wagemann ziet de volkshuishouding als een
levensgemeenschap, waarin alle economische organen en func-
ties samenwerken krachtens het beginsel der harmonie, dat
de afzonderlijke strevingen onderordent aan een gemeen-
schappelijk doel. Zo worden objectieve richtlijnen gevonden
voor de economische politiek en de ontoereikendheid van de
kwantitatieve maatstaf erkend in de verklaring, dat gevoel en
ervaring méér dan wetenschappelijke kennis ons leren wat
schadelijk en dodelijk, wat nuttig en vruchtbaar is. -)

Ook bij principieel uiteenlopende uitgangspunten is het
waarneembaar, hoe in de praktijk van het leven in concreto
„politieke" doeleindell worden gesteld, ~vaaromtrent een zó
grote mate van eenstemmigheid bestaat, dat zij de objectiviteit
van het maatschappelijk economisch doel realistisch beschouwd
aannemelijk maken. Zo worden in een gedurende de oorlog
verschenen Volkenbondsrapport als doeleinden gesteld: een
zo volledig mogelijk gebruik der productieve krachten, mense-
lijke zowel als andere - hetgeen insluit een verwezenlijking
van het recht van ieder mens om passende arbeid te vinden -,
de waarborging van een redelijk bestaansminimum voor alle
groepen der bevolking, ,;sociale zekerheid" voor allen, vrijheid
van beroepskeuze en tenslotte een bevordering van de inter-
nationale handelsbetrekkingen en eei~ deel hebben van alle
volkeren in de voordelen der moderne p~oductiemethoden. -`)
Met een dergeli,jke anal,yse zal over het algemeen accoord
kunnen worden gegaan onder dit voorbehoud, dat de weeg-
schaal t.a.v. flet waarborgen der „sociale zekerheid" in de
collectivistische gedachtengang over zal slaan llaar de staat
en dat in een op onderlinge medeverant~voordelijkheid geba-
seerde volkshuishouding tot de zekerheid in wezenlijk belang-

t) Wieser spreekt bij herhaling van ,der desellschaftlichen Sinn der
Wictschaft". F, v. Wieser: Theorie der gesellschaftlichen Wirischaft, Tiibingen
1924, o.a. blz. 110.

-) E. Wagemann: Wirtschaftspolitische Strategie. Hamburg 1937. blz. 22 v.v.
:s) The transition from war to peace economy. Report of the Delegation

on Economíc Depressions, Part I, Généve 1943, blz. 140.
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rijke mate moet worden bijgedragen door de „vrije krachten"
in de maatschappij, het zwaartepunt dus minder ligt bij de
overheid.

Realistisch wordt de vraag naar de norm voor het economisch
handelen in maatschappelijk verband o.a. gesteld door J. Tin-
bergen in deze vorm: Aan welke eisen moet een goede samen-
leving voldoen? ') Hij meent dat de wijze waarop de belanger.
der afzonderlijke, personen tegen elkaar rrloeten worden
afgewogen om daaruit een richtsnoer af te leiden voor de
economische politiek „vatbaar is zelfs voor blijvelide contro-
verse". Ofschoon derhalve een strikt objectieve norm niet
aanwezig wordt geacht, wil de schrijver toch naar een zo
groot mogelijke objectiviteit streven. Hij kiest daartoe een
aantal aspecten van het begrip der economische welvaart en
betoogt, dat de welvaart in het algemeen zal kunnen worden
verhoogd door a) een verhoging van het reële inkomen, b) een
gelijkmatiger verdeling van dQ inkomens voorzover realiseer-
baar zonder aantasting der productiviteit, c) een verhoging
van de stabiliteit van het inkomen met dezelfde restrictie als
sub b gemaakt, d) de handhaving van een zekere mate van
vrijheid, en e) een vermindering van de mogelijkheid tot
conflicten. De hantering van dergelijke richtlijnen eist zeker
een verder gaande verbijzondering, maar effent de weg naar
een realistische verklaring en een obje~tief verantwoorde
beoordeling van economische handelingen en maatregelen.

Omtrent de normen die aan hogere gebieden als ethiek en
cultuur zijn ontleend en indirect het streven naar economische
welvaart beïnvloeden, kan eveneens empirisch worden vast-
gesteld dat z~j in hun concrete toepassing op de praktijk van
het maatschappelijk gebeuren een objectief geldende kracht
hebben. Wij vinden hierin een bevestiging van wat de wijs-
gerige analyse aantoont omtrent de objectiviteit van het maat-
schappelijk economisch doel en het betrekkelijk karakter van
de norm der economische doelmatigheid. Neem bijv, de vier
rechten van vrijheid, door Bevericlge vooropgesteld bij zijn
analyse van de maatregelen om het werkloosheidsverschijnsel
te doen verdwijnen. Als zodanig erkent hij de vrijheid van
godsdienst, woord, geschrift, studie en onderwijs; de vrijheid
van vergadering en vereniging voor politieke en andere doel-
einden, waaronder de mogelijkheid om langs vreedzame weg
veranderingen te brengen in het landsbestuur; de vrijheid van

3

1) J. Tinbergen: De les van dertig jaar. Amsterdam 1944. blz. 158 v.v.
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beroepskeuze; en de vrijheid in de besteding van het persoon-
lijk inkomen 1). Omtrent de inhoud der vrijheidsrechten zal
een vrij grote mate van eenstemmigheid bestaan, al zullen
anderen er nog meer aan toe willen voegen. Het is verant-
woord om de ondergeschiktheid van het economisch doelmatige
aan een dergelijke vrijheidsconceptie objectief te aanvaarden.
Wij kunnen ons een economisch stelsel denken, waarin deze
vrijheid niet wordt geëerbiedigd, maar op de duur zal in
onze samenleving een zodanige dwang niet worden geduld.

Ofschoon empirisch-wetenschappelijk niet direct kan worden
aangetoond dat het sociaal-genormeerd-zijn der individuele
economische handelingen object van onderzoek behoort te
zijn, maakt een onbevangen waarneming der realiteit dit
alleszins aannemelijk.

Indien verklaring en beoordeling worden gescheiden, dient
men zich toch voor ogen te houden hoe dicht beide beschou-
wingswijzen elkander naderen. De economische wetenschap
omvat zowel een verklaring als een beoordeling van het
economisch gebeuren in het sociaal geheel der volkshuishou-
ding. Sluiten wij aan bij de he~~sende taakverdeling, dan vangi
de „theoretische economie" aan bij de organisatievormen. Een
verantwoorde karakteristiek dezer vormen kan intussen alleen
gevonden worden vanuit de volledige economische probleem-
stelling. Er moet een deel der wetenschap worden gereserveerd
voor een verklaring van de totstandkoming alsmede een
doelmatigheidsbeoordeling van de organisatievormen. Wie
meent dat een objectief oordeel niet kan worden gegeven, kan
het intussen uit bovenstaande beschouwing duidelijk zijri
geworden welke opvatting omtrent het object der wetenschap
wij huldigen. Hij moge onze beschouwingen „subjectief" ach-
ten, mits zij ook hem prikkelen tot nadere bezinning op het
vraagstuk der economische orde.

,

~ 6. Beginselen van economische orde.

In het begrip economische orde moet onderscheid worden
gemaakt tussen de potentiële orde, d,i. de veelheid der ele-
menten als de stoffelijke oorzaak der economische gemeen-
schap, en de actuele, feitelijk bestaande orde, d.i, de eenheid,
die in de veelheid tat uitdrukking komt als de vorm-oorzaa,k

iJ W. H. Beveridge: Full employment in a free society, Londen 1944,
blz. 21 v.v.
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van het economisch geheel. Hoe wordt nu het potentiële tot
actuele werkelijkheid, de mogelijke orde een bepaalde orde,
die zó is en niet anders? Dit vereist een werkend beginsel,
dat de veelheid, op zich ongeordend, tot een harmonisch geheel,
tot een eenheid maakt.

Wat de economische orde is, meer in het bijzonder de uit-
wendíge economische orde, is in het voorafgaande beschouwd.
Thans stellen wij de vraag naar de ordenende beginselen.
Omdat de volkshuishouding een morele orde-eenheid is, zal het
beginsel, datgene wat de orde bewerkstelligt, de activiteit
bewust richten op het economisch gemeenschapsdoel. Van wie
kan de bewuste richting op het doel uitgaan?

Als mogelijke principen zijn het eerst naar voren gebracht
het privaathuish,oudelijk (verkeershuishoudelijk) beginsel,
gebaseerd op de vrije wilsovereenstemining tussen economisch
handelende mensen, en het collectief-huishoudelijk beginsel,
gegrond op de autoriteit die de economische betrekkingen
regelt. SchSffle en Adolf Wagner kemzen nog een derde
beginsel, het charitatieve, doch een charitatief systeem heeft
geen organisatorische betekenis, omdat op eenzijdige daden
geen duurzame organisatie kan worden gebouwd.

Cassel, die het begrip economische orde wezenlijk bepaald
acht door het pri~l.cipe dat uitmaakt, welke behoeften bevre-
digd zullen worden '), onderscheidt naast het concurrentie-
beginsel, dat in de ruilverkeershuishouding geldt voor de
grote hoeveelheid der individuele behoeften, het staatshuis-
houdelijk beginsel, dat wordt toegepast op het geringer aantal
collectieve behoeften. Voor ieder der beide behoeftensoorten
neemt hij dus een eigen beginsel aan, dat de keuze bépaalt. -)

Kritiek verdient Cassel's indeling inzover, dat het de op-
vatting der overheid omtrent doel en taak van de staat is, die
bepaalt welke behoeften tot de collectieve zullen worden
gerekend, zodat niet de aard der behoeften, maar de overheid
over de toepassing der beginselen beslist. Dat behoeften collec-
tief zijn, spruit vaak niet voort uit hun aard, maar uit het

I) Deze begripsomschrijving van Cassel wordt o.a. ook door pobretsberger
gevolgd. Hij verstaat onder economische orde de ,.Prinzipien des Ausschlusses
der giiterwerbenden Bedurfnisse und Zwischenverwendungen", ,.das Auswahl-
prinzip der zul~ssigen Giiterverwendungen". J. Dobretsberger: Freie oder
gebundene Wirtschaft. Miinchen-Leipzig 1922, blz. 16 en 19. Ook al is het
beginsel karakteristiek voor de organisatievorm, toch is het onvolledig om het
begrip hiervan te omschrijven als een begínsel.

z) Fiir jede Wirtschaftsordnung ist es von wesentlicher Bedeutung, wie
diese Forderung - boven bedoetde keuze - erfullt wird." G. Cassel: Theore-
tische sozialókonomie, Leipzig 1932, blz. 76.
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feit, dat de overheid hun bevrediging dan beter geregeld weet.
Pogingen om beiderlei beginselen tot één principe terug

te voeren, doet o.a. Wieser. Volgens hem zijn de door de staat
gedekte behoeften voor het grootste deel individuele behoef-
ten, welke door de overheid worden gedekt, omdat zij door
de afzonderlijke huishoudingen niet of niet zo goed kunnen
worden bevredigd. Soms zal de staat rekenen volgens de ruil-
waarde, soms volgens wat hij noemt „der staatswirtschaftliche
Nutzwert", maar ook dan streeft de overheid de bereiking
na van het grootst mogelijke nut en zal zij, vooropgesteld de
fundamentele juistheid der privaathuishoudelijke orde, er in
het algemeen voor zorgen, dat de openbare uitgaven geen
geringer nut verschaffen dan de aanwending der goederen in
een private huishouding. ') Evenwel erkent Wieser ook zelf,
dat de doeleinden der overheid zich niet altijd lenen tot een
waardering in cijfers.

De vooropstelling van de juistheid der privaathuishoude-
lijke orde betekent de aanvaarding van het privaathuishoude-
lijk beginsel als het principe, dat aan de economische orde
ten grondslag ligt. Met het concurrentiebeginsel alléén is deze
orde nochtans niet getypeerd, omdat ook het monopolie-
beginsel eronder valt. '-)

Het collectief-huishoudelijk beginsel verhoudt zich contrair
tot het privaathuishoudelijk principe. Het zal nog blijken, dat
de contraire tegenstelling tussen beide beginselen plaats laat
voor een derde beginsel, dat geen vermenging betekent van
beide uitersten maar een eigen karakter draagt. Alvorens dit
te onderzoeken gaan wij eerst na, hoe de beginselen ook
anders zijn getypeerd dan als gronden ter bepaling van te
bevredigen behoeften.

Economische leiding kan worden gegeven óf door een cen-
trale autoriteit óf door een veelheid van afzonderlijke een-
heden. De leider der huishouding zal zich als middel om zijn
handelingen op de juiste wijze te stellen van een plan bedie-
nen, welk plan de vraag betreft wat, hoeveel en hoe zal
worden geproduceerd, resp. geconsumeerd. In het eerste
geval is er één souverein plan, waaraan alle individuele han-
delingen worden onderworpen, waartegenover in het andere
geval een veelheid van plannen naast elkaar bestaat. Het zijn

1) F, v. Wieser: Theorie der Gesellschaftlichen Wirtschaft, blz. 292 v.v.
(4 78-80).

a,) De pogingen van Halm e.a. om het monopoliebeginsel tot het concur-
rentieprincipe te herleiden betekenen in wezen een woordenstrijd.
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deze beginselen, die ten grondslag liggen aan de beide hoofd-
typen van organisatievormen bij Eucken '). Vóór hem is het
Zwiedineck, die deze principes hanteert en, door op het
onderscheid tussen productie- en consumptiehuishouding acht
te geven, komt tot een viertal mogelijkheden: één plan voor
productie en verbruik; veel planrlen voor productie en één
voor verbruik; één plan voor productie en veel voor verbruik,
veel plannen voor productie èn verbruik -) . Ofschoon reeds de
eerst genoemde indeling der beginselen de verdienste heeft
dat zij uitgaat van een ecorl,mliisch criterium, ') is de typering
naar leiding en plan meer volkomen.

Toch gaat de door Cobbenhagen hier te lande in aansluiting
bij L. Pohle geïntroduceerde kenschetsing der beginselen naar
het verantwoordelijkheidsbegrip nog verder. Economische
verantwoordelijkheid dragen betekent: kunnerl beslissen, op
welke wijze aan het proces der behoeftenvoorziening wordt
deelgenomen en bovendien de economische gevolgen der
beslissing dragen. Juist dit laatste gedeelte van de begrips-
inhoud ligt niet besloten in het geven van leiding als crite-
rium ').

Naar deze maatstaf gelden als ordenende beginselen:
a. de individuele economische verantwoordelijkheid of

zelfverantwoordelijkheid: de afzonderlijke economische een-
heden bepalen, of en hoe zij deelnemen aan het voorzienings-
proces en dragen de economisch gunstige of ongunstige resul-
taten;

b, de collectieve economische verantwoordelijkh,eid of
„gemeenschaps"-verantwoordelijkheíd: de gemeenschapsauto-
riteit beslist over en geeft leiding aan het voorzieningsproces
en de collectiviteit draagt de economische gevolgen;

c. de gezamenlijke economische verantwoordelijkheid of

~) w. Eucken; a.w., blz. 93 v.v.
l) O. v. Zwiedineck - Siidenhorst: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Berlijn

1932, blz. 4 v.v. en 54 v.v.
:~) Dat beginselen vaak niet van een economisch, maar van een sociologisch

of een juridisch standpunt worden omschreven. komt nog ter sprake.
a) Vgl. M. J. H. Cobbenhagen: De verantwoordelijkheid in de onderneming.

Roermond 1927. Id.: De economische orde. blz. 913 v.v. L. Pohle ziet het wezen
der individualistische fnaatschappu noch in privaateigendom, noch in grote
economische bewegingsvrijheid voor het individu, maar in het dieper liggend
óeginsel der „wirtschaftlichen Selbstverantwortlichkeit der einzelnen", waaruil
de andere kenmerken voortvloeien. De collectivistische maatschappij wordt dan
in haac diepste wezen gekenmerkt door het tegenovergestelde begínsel: „Der
Staat soll selbst die Fiirsorge fiir die wirtschaftliche Existenz selner Burger
ubernehmen". L. Pohle: Kapitalismus und Sozialismus. 4e druk, bewerkt dnnr
G. Halm, Berlijn 1931, blz. 4 v. en blz. 221.
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onderlinge medeverantwoordelijkheid: zowel overheid als
individuele huishoudingen hebben deel in de beslissing en
leiding over het economisch proces en aanvaarden beiden de
gevolgen.

Hoewel ook Zwiedineck in tegenstelling met Eucken het
verant~voordelijkheidsbegrip jebruikt ter kenschetsing der
mogelijke beginselen, werkt hij het begrip niet uit en, wat een
ernstiger tekort is, wij vinden bij hem, evenmin als bij Eucken,
een met c, corresponderend principe. Toch is het juist het
gezamenlijke verantwoordelijkheidsbegins~l, dat beantwoordt
aan de reël bestaande en mogelijke economische orde-eenheid,
en zulks niet alleen, omdat de feitelijke ve-rhoudingen de
overheid steeds in meerdere of mindere mate tot handelend
optreden nopen, maar bovendien, omdat uit het wezen der
economische gemeenschap als morele orde-eenheid voortvloeit,
dat haar leden gezamenlijk verantwoordelijk, of wat hetzelfde
betekent: onderling medeverantwoordelijk, zijn voor de be-
reiking der welvaart. Deze verantwoordelijkheid geldt tegen-
over de betrokkene zelf en zi3n gezin, tegenover de groepen
of doelorganisaties, waarvan de persoon deel uitmaakt en
tegenover het maatschappelijk economisch welzijn in het ver-
band der staatsgemeenschap.

Het beginsel beantwoordt derhalve aan het feitelijk gegeven,
dat in de moderne economische maatschappij de arbeidsverde-
ling een zódanige onderlinge afhankelijkheid heeft ges~hapen,
dat van de economische handelingen van de één, de ander
noodzakelijk in sterke mate de gevolgen zal ervaren, terwijl er,
wijsgerig sociologisch bezien, de synthese in ligt besloten van
de beide tegengestelde ordenende beginselen der individuele
en collectieve verantwoordelijkheid. Omwille van de onschat-
bare betekenis van het beginsel voor de verklaring der orde
van het economisch leven, verdient het in wijsgerig sociolo-
gisch opzicht een bredere behandeling.

De menselijke persoon is zowel individu als gemeenschaps-
wezen. Het individ2i (van individuum, ondeelbaar, wat een
eenheid vormt) duidt als begrip op wat de mensen van elkaar
onderscheidt tengevolge van erfelijke hoedanigheden, aanleg
en temperament, alsmede milieu-invloeden. De persoon ver-
tolkt daarentegen de hogere waarden der persoonlijkheid, het
ware, het schone en het goede, die de mens zich als met rede
en vrije wil begaafd wezen kan verwerven, niet als iets
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individueels, maar als het gemeenschappelijk bezit van een
i.eder. De geestelijke'waarden - al wat de kwantitatieve ver-
deeldheid der stof te boven gaat - worden niet verminderd
of gesplitst, omdat zij door meerderen tezamen worden be-
zeten.

In abstracto als individu genomen kan de mens individueel
verantwoordelijk worden gesteld voor de behartiging van zijn
eigen welzijn, als gemeenschapswezen is hij steeds mede-
verantwoordelijk voor aller welvaart. Persoonlijke verantwoor-
delijkheid in de volle zin des woords omvat dus meer dan
enkel individuele verantwoordelijkheid. Lid zijnde ener
morele orde-eenheid heeft de mens, ook in de economische
orde, deel aan het handelen der gemeenschap, een reële
activiteit, onderscheiden van de particuliere activiteit der
individuen. Wanneer de eenlingen handelen binnen de gestelde
orde, dan is die geordende activiteit het handelen der
gemeenschap als zodanig. Voorzover de werkdadigheid der
gemeenschap bestaat in cle samenwerkinb van al haar leden,
die ieder op eigen wijze en in eigen taakvervulling bijdragen
tot het gemeenschappelijk welzijn, lijkt er uiterlijk waarneem-
baar geen verschil met de particuliere activiteit op grond van
het beginsel der individuele verantwoordelijkheid. Toch zou
vanuit het individuele gezichtspunt het feitelijk bestaande
economisch welvaartssysteem onmogelijk kunnen worden
verlclaard, omdat, gelijk reeds is opgemerkt, wat in gemeen-
schap wordt verwezenlijkt, uitgaat boven wat eenlingen als
zodanig kunnen presteren. De realiteit van het zijn der
gemeenschap geldt evenzeer voor de realiteit van het handelen
der gemeenschap, omdat het zijn zich manifesteert in het
handelen.

Vaak treedt de orde-eenheid niet in haar geheel handelend
op, maar in individuen of groepen als organen der gemeen-
schap. Zo handelt de overheid als gemeenschapsorgaan, en
dan kan het verschil met de activiteit op grond van het
individueel verantwoordelijkheidsbeginsel ook uiterlijk wor-
den waargenomen. De werkdadigheid der overheid als zodanig
is gericht op het gemeenschappelijk welzijn, in de economische
orde op de maatschappelijk economische welvaart. In wat tot
stand komt, hebben zowel de overheid als de individuele
economische eenheden deel. Nooit zal de activiteit der orde-
eenheid in haar geh.eel toereikend zijn om het gemene doel
te bereiken. De gegeven karakteristiek van het beginsel der
gezamenlijke economische verantwoordelijkheid zou onjuist
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zijn, indien niet steeds aan de overheid een rol tcekwam in
de behartiging van het gemeenschappelijk welzijn. Zij en niet
de individuele huishouding is toch ira haar activiteit recht.-
streeks op dit doel gericht en heft de werkzaamheid der delen
op tot de voortreffelijkheid der orde. Overeenkolnstig het
subsidiariteitsprincipe eerbiedigt zij zoveel mogelijk de vrij-
heid der ondergeschikte individuen en groepen, en vult zij
de particuliere activiteit aan, inzover deze tekortschiet' ).
Eenheid in de verscheidenheid - het wezen der orde - eist
inperking der vrijheid, maar hoever de beperking gaat, ligt
niet in het beginsel opgeslot~n. Alleen de concrete omstan-
digheden geven uitsluitsel over de mate van vrijheid en
gebondenheid. Wel kan worden gezegd dat èn het individuele-
èn het collectieve verantwoordelijkheidsbeginsel als maat-
schappelijke ordeningsprincipes irreëel zijn, omdat zij het
wezen der economische orde-eenheid miskennen. F.an conse-
quente doorvoering der individuele verantwoordelijkheid be-
lemmert de totstandkoming der eenheid, een consequente
doorvoering der collectieve verantwoordelijkheid de realisering
der verscheidenheid. De gemeenschap, ook de economische
gemeenschap, is nóch een optelsom van individuele eenheden,
nóch een collectiviteit. De eerste opvatting typeert de een-
zijdigheid van het individualisme, de tweede die van het
collectivisme. Doorvoering van het medeverantwoordelijkheids-
beginsel betekent daartegenover een eerbiediging van de
verscheidenheid met bereiking van de noodzakelijke eenheid.

Toch zal het voor een karaktei'istiek der organisatievormen
nuttig blijken om in ab5tracto de werking der sub a en b
gestelde beginselen te onderzoeken. Daarenboven kan reeds
nu worden vastgesteld, dat het principe der gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid geen éénvormig type van organisatie insluit,
omdat het aandeel van overheid en individuele eenheden in
de behartiging der gemene welvaart sterk kan uiteenlopen.

~ Met de beginselen van economische orde mogen de juridisch-
maatschappelijke voorwaarden en economische instellingen,
nodig tot hun verwezenlijking, niet worden verward, evenmin
als de gevolgen, die uit hun toepassing voortspruiten. De prac-
tische verwezenlijking van ieder der beginselen veronderstelt
bepaalde juridisch maatschappelijke voorwaarden en econo-
mische instellingen en brengt bepaalde gevolgen, met name

i) Zie „Quadragesimo Anpo", nr. 79 en 80.
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t.a.v. vrijheid en gebondenheid, teweeg, welke in de komende
paragraaf zullen worden onderzocht.

~ 7. Algemene karakteristiek der organisatievormen.

Ofschoon wij niet vooruit willen lopen op wat het onder-
zoek in het Tweede gedeelte zal leren, is het ter oriëntatie
gewenst reeds thans de hoofdtypen van maatschappelijk
economische organisatievormen te beschouwen, die beant-
woorden aan de beginselen, in de vorige paragraaf besproken.
Als zodanig kunnen worden onderscheiden:

I. De vrije ruilverkeershuishouding;
II. de centraal geleide huishouding;

III. de maatschappelijk economische tussenvorm. ')

I. De vrije ruilverkeershuishouding.

Het eerste type vindt zijn grondslag in het beginsel der
individueln nronrnn~crho verantwoordelijkheid. Als juridisch-
maatschappelijke voorwaarden zul en -dán vervuld moeten
zijn rivaate -i~end- om~- , niet slechts van consumptie- maar ook
van pro uc le~goeder'en, alsmede contractvrijheid, d.i. vrijheid
om overeenkomsten aan te gaan, hefgëëri 'ins"luit het vrije
beschikkingsrecht over goederen, incl. de eigen arbeidskracht,
dus in het algemeen een economische vrijheid van beweging,
althans in beginsel -). Deze vrijheid betekent een vrij aanbod
van arbeid en kapitaal, alsmede de vrije oprichting van
productiehuishoudingen met - wat hiermee samenhangt -
cen vrije vraag naar productiefactoren en een vrij aanbod van
producten, en bovendion een vrije besteding van het inkomen
der verbruikers. Zulks geldt zowel voor de handel met het
buitenland als voor de handel binnen 's lands grenzen.

Een vri~u~nctionnerend prijzenstelsel, voortvloeiend uit
ar~Fêidsv'érdeling en ruilverkeer, is de fundamentele econo-
mische instelling, waardoor productie, verdeling en verbruik,
benevens de omvang der besparingen en beleggingen, dus de
verdeling der beschikbare goederen over heden en toekomst,
als het ware automatisch worden geordend. Daarom spreekt
men wel van het mechanisme der prijsvorming. In het

i 1 Vgl. voor de beschouwingen dezer typen ook M. J. H. Cobbenhagen: De
economische orde, blz. 416 v.v.

2) Het is foutief om de organisatiecorm naar de juridisch-maatschappel~jke
voorwaarden te typeren, want deze spruiten voort uit het dieper liggend beginsel
van economische orde ( zie 6 61.
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internationaal ruilverkeer kent het onder het regime van de
gouden standaard slechts één door de overheid gebonden
element, n.l. de vaste goudprijs.

Het liberalisme heeft er het zijne toe bijgedragen om alle
staketsels op te ruimen, die aan de werking van het vrije
ruilverkeer-mechanisme in de weg staan, en de organisatie-
vorm beantwoordt, gezien de vrijheid welke hij laat voor
het individueel initiatief van producenten (productiehuis-
houdingen) en consumenten (consumptiehuishoudingen),
typisch aan de eisen van het individualisme.

Gedurende de eerste helft der negentiende eeuw, die wel
de periode der geordende anarchie wordt genoemd, is prac-
tisch dit stelsel het dichtst benaderd. Er bestaat dan een
vrijwel ge~ke spreiding van ernomische macht en daarom
doet zich het machtsprobleem elgenlijk niet voor. De private
economische leiders der productie- en consumptiehuishou-
dingen streven in een toestand van volkomen concurrentie,
terecht als atomistisch gekenschetst, privaat-economische doel-
einden na, en daaruit resulteert dan spontaan de maatschappe-
lijk economische welvaart. De staatshuishouding is in het
kader van het volkshuishoudelijk geheel van een uiterst
beperkte omvang en in feite wordt door de overheid slechts
een geringe economische macht uitgeoefend. De vraag is -
hoe, uitgaande van .het beginsel der individuele economische
verantwoordelijkheid, de activiteit op het maatschappelijk
economisch doel wordt gericht.

De private economische leiding in de productiehuishou-
dingen oriënteert de voortbrenging op de behoeften, zoals
deze door de consumptiehuishoudingen tot uiting worden
gebracht. Die behoeften zijn voor haar een datum. De richting
op een doel moet dus worden gezocht in het optreden der
productiehuíshouding, doch omdat hierin een privaat-econo-
misch doel, rentabiliteit, wordt nagestreefd, is de totstand-
koming der econolnische orde in de gemeenschap nog niet
verklaard. In het huishoudplan bezitten de producenten het
middel om aan hun handelingen richting te geven. Zij hou-
den daartoe rekening met de privaat-economische plandata,
welke kunnen en gewoonlijk ook zullen afwijken van de
privaat-economische feitelijke data. Bij de bepaling dier plan-
data zal worden gelet op de plannen der concurrerende
productiehuishoudingen, zowel in horizontale richting - dat
betreft de producenten die hetzelfde goed voortbrengen -
als in vertikale richting - dat heeft betrekking op de voor-
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afgaande en volgende schakels in de bedrijfskolom -. ') In de
afwijkingen welke zich voordoen tussen feitelijke- en plandata
komt het economisch risico, eigen aan de ondernemers-
activiteit, tot uiting en vindt de private Pconomische leiding
motieven om haar plandata telkens te herzien. Wijl nu bij
de opstelling der plannen de werltzaamheid der concurrenten
in aanmerking zal worden genomen, kan langs deze weg de
verwezenlijking der economische orde-eenheid worden ver-
klaard. Er is hier sprake van het optreden der orde-eenheid
in haar geheel en niet van een orde-scheppende markt, gelijk

~ soms wel wordt beweerd: de markt is slechts contr6le-middel.
`~I'och zal de publieke economische leiding nooit volledig
mogen ontbreken. De maatschappelijk economische ring van
data, waarmee zij relcening heeft te houden, is wijder dan die
der privaat-economische data. Zolang type I in principe
gehandhaafd blijft, bestaan er alleen maatschappelijk econo-
mische feitelijke data en ontbreken plandata.

Overheidsleiding is met name vereist om de voorwaarden
voor een goede functionnering van het prijzenstelsel te schep-
pen, o.a. door de regeling van het geldwezen en van het
internationaal betalingsverkeer. Doen zich min of ineer hevige
storingen voor, zodat de privaat-economische activiteit de
behartiging van de maatschappelijk economische welvaart in
gevaar brengt, dan nemen de maatregelen der overheid spoe-
dig in omvang toe en grijpen zij dieper in het economisch
leven in. Het prijzenstelsel is als bewerkende oorzaak slechts
een instrumentele welvaartsfactor, welke steeds door de
principale factor zal worden gehanteerd. Het zal van de
spreiding der economische macht afhangen hoe groot de rol
is van de publieke economische leiding als principale bewer-
kende oorzaak van hogere rang. Daarom is de vrij e ruil-
verkeershuishouding in haar consequentie doorgevoerd een
theoretisch grensgeval, dat aan de realiteit nooit geheel zal
beantwoorden.

Vrijheid van overheidsinmenging - laissez faire - betekent
nog niet een volko~nen vrije prijsvorming. Horizontale en
vertikale concentratie-tendenzen, typerend voor het econo-
misch leven sinds het laatste kwart der vorige eeuw, veroor-
zaken monopoloïde vormen van concurrentie en maken
vanwege de ongelijke spreiding van ecanomische macht de

i 1 Een duidelijke opstelling van de elementen der huishoudplannen geefi I
O. v. Zwiedineck-Sudenhorst: a.w., blz. 43 v.v. De onderscheiding tussen plandata
en feitelijke data is ontleend aan Eucken.
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mededinging onvolkomen. De grotere productie-organisaties
beschikken voor de opstelling hunner plannen over omvang-
rijker en nauwkeuriger gegevens dan bij de automatische
concurrentievorm, en hoz verder de aaneensluiting gaat, des te
perfecter wordt het overzicht der markt. Dit is ook noodzake-
lijk om de economische orde in stand te houden, wijl de invloed
van de activiteit der economische eenheden op de markt groter
wordt met de groei van hun relatieve omvang.

Intussen brengt de opeenhoping van economische macht een
toenemende divergentie tussen het privaat-economisch streven
en de eisen, uit een maatschappelijk economisch oogpunt ge-
steld. De gevormde Inachtsposities worden uitgebuit om de
koopkrachtverdeling te beïnvloeden en daarom kunnen de
koopkrachtige behoeften, waarop de productie zich richt, sterk
afwijken van de redelijke behoeften. Bovendien wordt niet in
alle behoeften door een van het privaat-economisch initiatief
uitgaande activiteit voorzien en met name tal van collectieve
behoeften worden door de overheid verzorgd. Deze sector
breidt zich ook daarom voortdurend uit, wijl tal van krachtens
hun aard individuele behoeften als collectieve worden bevre-
digd vanwege de eis der redelijkheid. De staatshuishouding
gaat mede in dit verband hogere eisen stellen. Het optreden
der publieke economische leiding, dat hieruit verklaarbaar is,
brengt een organisatievorm, die onder III behoort te worden
gerangschikt.

II. De centraal geleide huishouding.

Het tweede type is gefundeerd op het beginsel der r ectieve
eco~wrnische verantu~oordeli~kheid. De juridisch-maatschap-
pelijke voorwaarden, uit dit beginsel voortvloeiend, zijn
collectieve eigendom, tenminste van productiemiddelen, en
onvrij e o e s uiten van overeenkomsten, dus in het
algemeen geen economische bewegingsvrijhei~.

De publieke economisch,e leiding regelt als fundamentele
economísche instelling - met uitsluiting van het prijzen-
stelsel - volledig de productie en verdeling. De voorwaarden
voor ruilverkeer, concurrentie en prijsvorming ontbreken en
het technisch doel der productie, in gemeenschapsbedrijven
uitgeoefend, wordt rechtstreeks gericht op het maatschappe-
lijk economisch doel. Het is de organisatievorm van het
collectivisme met zijn alles-omvattende staatshuishouding. Alle
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economisclle macht is dan daadwerkelijk geconcentreerd bij
de overheid.

Alleen de overheid stelt autoritair het huishoudplan op, dus
in zijn zuivere vorm kent de centraal geleide huishouding
geen privaat-economische data, maar uitsluitend maatschappe-
lijk economische data, en wel feitelijke- naast plandata. Het
plan is in een volkshuishouding van moderne omvang
buitengewoon veelomvattend, want alle productie-eenheden
worden horizontaal en vertikaal volkomen aaneengesloten en
de voortbrenging ~vordt gericht op een door de overheid
opgesteld of althans volledig gecontroleerd behoeftenschema.

Daargelaten de practisch welhaast onoverkomenlijke moei-
lijkheid om een dergelijk productie- en distributie-apparaat
te leid~n en te organiseren, is het voornaamste economisch
bezwaar, dat ook van wetenschappelijk socialistische zijde
is ervaren, gelegen in het ontbreken de.r prijsvorming. Het
prijzenstelsel is onontbeerlijÍz om het tweetal fundamentele
problemen op te lossen, die worden gesteld aan het economisch
handelen:

a, de kennis der reële behoeften in rangorde van dringend-
heid en het doen van een zodanige keuze op grond dezer
kennis, dat de meest dringende behoeften bevredigd worden;

b. de economisch juiste verdeling der beschikbare midde-
len over de verschillende productiemogelij kh~den ').

Voor de oplossing der sub a gestelde kwestie geeft de
maatstaf der redelijkheicl alléén in concreto geen voldo~nde
houvast. Binnen de grenzen van het redelijk gewenste en
toelaatbare, waarop de overheid heeft toe te zien, moet er
voor de consumenten een voldoende mate van vrijheid bestaan
om hun verlangens tot uiting te brengen, en zij bezitten
daartoe in de prijzen het geëigend middel. Om het sub b
bedoelde vraagstuk tot klaarheid te brengen leveren de
prijzen een maatschappelijk rekenstelsel om kosten en op-
brengsten met elkaar te vergelijken. Zulks verels vo oen e
vrl~ el voor de producenten om richting te geven aan
de voortbrenging en voor kapitaal en arbeid om de nodige
productiemiddelen beschikbaar te stellen. Uit de voldoende
mate van vrijheid die consumenten en producenten wordt

1) This fact, that one central authority has to solve the economic problem
of distributing a limited amount of resources between a practically infinite
number of competing purposes, that constitutes the problem of socialism as a
method", aldus F Hayek: Collectivist economic planning, Londen 1935, blz. 16 v.
Kan dit worden verwezenlijkt onder de gecompliceerde voorwaarden ener
moderne maalschapp~j, is de vraag.
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gelaten om anderen overeenkomstig het economisch principe
te overtreffen, hetgeen het wezen is der concurrentie, resul-
teert de prijsvorming dus als een onmisbaar instrument. ')

Wij komen tot de onafwendbare conclusie dat de centraal
geleide economische maatschappij evenmin als de vrije ruil-
verkeershuishouding zal beantwoorden aan de eisen der
werkelijkheid. De reële verhoudingen noodzaken bij het eerste
type tot de inschakeling der publieke economische leiding,
omdat de eenheid wordt opgeofferd aan de verscheidenheid,
bij de tegenovergestelde organisatievorm tot de invoering van
het prijzenstelsel, wijl de verscheidenheid wordt verdrongen
ten bate der eenheid. In beide gevallen leidt zulks tot de maat-
schappelijk economische tussenvorm - zij het ook in verschil-
lende gradaties wat betreft de rol, die de fundamentele econo-
mische instellingen van prijzenstelsel en economische leiding
moeten vervullen -, omdat alleen dan van een ~vare econo-
mische orde, waarin de eenheid schittert in de verscheidenheiá,
kan worden gesproken.

III. De maatschappelijk economiscltie tl~ssenvorm.

Het derde type heeft het begins~`1 der gezamenlijke econo-
mische ver oordeli' j1,,e1~ tot fundament. Wat dè juri ic~sc~i-
maa sc appelijke voorwaarden betreft, wordt vastgehouden aan
het instituut van de priv~aatex~endom, doch met meer of minder
vergaande be erkin en,-- odór~let gemèènschappelijk welzijn
geëist. Hetze de kan van de cq~tractvrijheid worden opge-
merkt. ~ ~-- ~

Het prijxenstelsel en de daarmee samenhangende onder-
nemingsgewijze opgebouwde organisatie der productie met
concurrentie en marktverkeer blijft gehandhaafd als funda-
mentele economische instelling, terwijl de economische
leiding fungeert als tweede instelling, waarbij de publieke
leiding steeds i7x een lagere of hogere graad aanwezig moet
zijn om de privaat-economische rationaliteit in overeen-
stemming te houden met de eisen der maatschappelijk econo-
mische rationaliteit. De tussenvorm kan worden beschouwd
als de organisatievorm van het solidarisme, die vrijheid en
gebondenheid tot een synthese bindt. De concrete omstandig-
heden van tijd en plaats beslissen over de mate van gebonden-
heid. Ook de staatshuishouding zal wisselend van omvang
zijn, maar steeds uitgaan boven die van het eerste type.

1) Volkomen Vrije concurrentie Vereist evenwel meez.
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In de tussenvorm in strikte zin mankeren buiten de privaat-
economische plandata ook de maatschappelijk economische
plandata niet, omdat de centrale autoriteit er haar huishoud-
plan opstelt naast de private huishoudplannen. Het plan der
centrale leiding beïnvloedt wezenlijk de individuele huishoud-
plannen en deze van hun kant eveneens het centrale plan. De
plandata der overheid zien er uiteraard anders uit dan in het
geval der centraal geleide huishouding, want er wordt ruimte
gelaten voor afzonderlijke huishoudplannen. Daarom zal ook
het economisch proces zich anders voltrekken, want de
ordenende werking van het prijzenstelsel is niet uitgescha-
keld. Anderzijds ~vorden de privaat-economische plandata
beïnvloed door het plan der centrale leiding en de afloop van
het economisch verzorgingsproces gewijzigd, doordat het
prijzenstelsel niet vrij functionneert, maar onder leiding der
centrale overheid. Isolering, die abstraheert tot de beide
uiterste typen I en II, verspert daarom c]e weg naar kennis
der volledige werkelijkheid. De tussenvorm is een zelfstandig
type, dat niet uit de kenmerken der contraire vrije en gebon-
den vormen als een menging van beide kan worden verklaard.

Overzicht der hoofdtypen, zie blz. ~y8,

Evenzeer als Myrdal opmerkt dat in de praktijk aan de
economiebeoefening normatieve beschouwingen nooit vreemd
zijn gebleven, al beperkte men zich in de theoretische opzet
tot een verklaring van de economische verschijnselen met
uitsluiting ener doelmatigheidsbeschouwing, zo ziet hij ook
de gedachte aan een publieke economische leiding voortleven.
Het economisch handelen veronderstelt een subject en een
wil, en evenzo wordt van de gemeenschap naar analogie
gezegd, dat zij economisch handelt en de behoeftenvoorzie-
ning als een gefingeerd subject nastreeft. ') Wat kan het
betekenen, dat het de gemeenschap is, die economisch handelt,
vraagt Myrdal zich af. Hij komt tot de conclusie, dat uiter.-
lijk gezien het begrip volkshuishouding werkelijk een reali-
teit schijnt te dekken. Zodra wij n.l. politiek denken, stellen
wij ons het gehele economisch verloop voor als door een
maatschappelijke autoriteit geleid.

Gelijk wij in de individuele huishouding het eigen econo-
misch handelen beschouwen in zijn betrekking tot het nage-
streefde doel, zien wij ook de maatschappelijk economische

i) G. Myrdal: a.w., blz. 220 v.v.
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leiding gericht op een doel, en daarom is dit een politieke
beschouwing van het economisch proces. „Wenn nur der
Begriff der gesellschaftlichen Wirtschaftsfiihrung als ein
wissenschaftlicher gefaszt wix~d, so schlieszt das die Denk-
mdglichkeit einer objektiven Politik ein", is de logische
conclusie, waartoe de Zweedse geleerde komt. 1) -Wijl hij
echter slechts subjectieve doelstellingen erkent en er volgens
hem in de realiteit geen objectief doel bestaat, is er van een
maatschappelijk economische leiding geen sprake.

Een beperking van het economisch onderzoek, als Myrdal
verlangt, valt in het bijzonder te betreuren met het oog op een
wetenschappelijke bestudering van de tussenvorm, waarin
immers de publieke economische leiding een meer of minder
gewichtige functie vervult.

Zoals er verschil~nde graden van economische leiding der
overheid bestaan, zijn er onderscheidene typexi van tussen-
vormen. Juist omdat alléén de tussenvormen beantwoorden
aan de realiteit, is kennis der varianten, die zich hierin voor-
doen, uitermate belangrijk. In verbar.d met de verduidelijking,
die de volgende hoofdstukken voor deze materie kunnen
brengen, zal aan het slot van het Tweéde gedeelte (in hfdst. V,
~ 2) een meer nauwkeurige indeling worden gegeven dan
thans goed doenlijk is.

In het algemeen zal tengevolge van het overheidsoptreden
op economisch gebied een wijziging ontstaan niet slechts in
de privaat-economische data, maar ook in de maatschappelijk
economische data, zoals deze in het theoretisch-economisch
onderzoek worden aangenomen. .Zolang de handelingen en
maatregelen der overheid zich v.n.l, beperken tot het vestigen
en handhaven der rechtsorde, tot het scheppen van voorwaar-
den voor een goede functionnering van het prijzenstelsel, tot
het uitoefenen van een corrigerende invloed op het gebied der
verdeling, en tot een incidenteel. ingrijpen, waar en inzover
bijzondere oxnstandigheden dit noodzakelijk of gewenst maken,
wordt het type van de vrije ruilverkeershuishouding benaderd
en kan worden gesproken van een incidenteel gebonden, niet
bewust geleide tussenvorm. Van een centraal plan is dan
nauwelijks sprake. Gaat de activiteit der publieke economische
leiding verder reiken, zodat ook op het terrein der productie
wordt opgetreden en permanent en meer systematisch wordt
ingegrepen in het economisch leven, dan ontstaat een princi-

4

1) G. Myrdal : a.w., biz. 225.
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pieel gebonden, wel bewust geleide tussenvorm. In minder
of ineer ontwikkelde vorm gaat dan de overheid haar plan
stellen naast en boven de private huishoudplannen. De opstel-
ling van een centraal plan laat inzake de uitvoering verschil-
lende graden van vrijheid toe. De beïnvloeding van ruil-
verkeer en prijzenstelsel kan zowel langs indirecte weg als ook
meer direct geschieden. Het zal moeilijk blijken de mogelijke
varianten bevredigend te onderscheiden. Voorlopig volstaan
wij met deze globale indeling van de tussenvorm naargelang
de aard van de leiding.

~ 8. De organisatievormen en de structuur der data.

Theoretische beschouwingen bewegen zich op het gebied bin-
nen de kring der absolute data, en daaroilh zijn deze, op zich
zel f beschouwd, weinig belangwekkend voor het economisch
onderzoek. Treden er evenwel veranderingen op in de struc-
tuur der absolute data, dan worden de bewegingen in de
economische verschijnselen er door beïnvloed, en daarom zijn
deze wijzigingen voor de bestudering der economische hande-
lingen en maatregelen wel van grote betekenis.

Het verband tussen absolute data-structuur en eigenlijk ge-
zegde economische structuur vinden wij met name door Wage-
mann sterk benadrukt. De absolute data zijn in ~ 4 geken-
schetst als de vorm-ontvangende elementen in de economische
structuur. Karakteristiek hiervoor is wat Wagemann de
intensiteit noemt. De mate van intensiteit ') van het gebruik
der productiefactoren arbeid en kapitaal in het voortbren-
gingsproces kan zeer uiteenlopen. Dientengevolge kunnen een
viertal intensiteitstypen worden onderscheiden:

a. arbeidsexténsief en kapitaalextensief;
b. arbeidsextensief en kapitaalintensief;
c. arbeidsintensief en kapitaalextensíef;
d, arbeidsintensief en kapitaalintensief.
Aan ieder der intensiteitstypen beantwoordt nu een bepaalde

organisatievorm, die zelf weer naar de beginselen die als
economische motivering het proces der behoeftenvoorziening
richten - winst en behceftendekking -, en naar de mate
van vrijheid en gebondenheid bij de toepassing der beginselen,

i) Intensief betekent hier het betrekkelijk veel gebruiken van arbeid, resp,
kapitaal, per oppervlakte-eenheid. Extensief slaat dan op een relatief gering
gebruik dezer factoren.
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worden onderscheiden. ') De samenhang, die Wagemann
meent te kunnen constateren tussen data-structuur en organi-
satievorm, is voor ons zeer interessant, en speciaal in het
Derde gedeelte zullen wij dit uitvoerig demonstreren. Slechts
uit een empirisch onderzoek, zoals dit door Wagemann, zij
het zeer globaal, is ingesteld om de grote gebieden der aarde
economisch te typeren, kan het gezochte verband blijken.

Het staat intussen wel vast, dat diep en algemeen ingrij-
pende wijzigingen in de structuur der absolute data soms een
algehele verandering in de economische structuux veroor-
zaken, hetzij spontaan, hetzij met behulp van doelbewuste
maatregelen. De meeste organisatievormen zijn historisch
gegroeid, tot ontwikkeling gekomen door een spontane aan-
passing aan de zich wijzigende data-structuur. En wanneer ,
de overheid door economisch-politieke maatregelen wil
inwerken op het economisch systeem, dan geschiedt de
vormgeving gewoonlijk niet door bewust van een volledig
plan uit te gaan, maar incidenteel, naar aanleiding van
actuele feiten. Het is echter ook mogelijk, dat de schepping
van de organisatievorm berust op ordenende beginselen, die
als leidraad worden genomen om volgens een systematische~„
opzet een bepaalde vorm in het leven te roepen en te doen'
functionneren.

Dat er moet worden onderscheiden tussen traditioneel
gegroeide en rationeel volgens ordeningsbeginselen gescha-
pen systemen, gelijk o.a. Eucken doet '), wordt door Diehl
met kracht bestreden. Als voorstander van de sociaal-
juridische richting acht Diehl het economisch leven primair
bepaald door de vormen der rechtsorde, maar de rechts-
vorm is weer afhanl~elijk van overwegingen van rechtvaar-
digheid en doelmatigheid. Met deze laatstp uitspraak stemmen
wij volledig in. Doelmatigheidsoverwegingen, ook econo-
mische-, bèinvloeden de inhoud der rechtsorde, en inzover
rekenen wij de rechtsorde ook niet tot de absolute data der
economisch wetenschappelijke probleemstelling. Er volgt
bovendien uit, dat de rechtsorde, voorzover zij economisch

1) E. Wagemann: Struktur und Rhytmus der Weltwir[schaft, blz. 22 v.v.
Id. : Wirtschaftspolitische Strategie. Hamburg 1937, blz. 64 v.

De organisatievormen, waartoe Wagemann komt, worden in hfdst. IV ~ 3
aangegeven.

z) W. Eucken: a.w., blz. 62 v.v.
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relevant is, evenals de economische orde zal afhangen van de
structuur der data. ')

Het recht kan evenwel het economisch leven volgen door
vast te leggen, wat hierin gegroeid is, èn het recht kan stuwen
in een bepaalde door de overheid gewilde richting (vgl. ~ 3) .
In het laatste geval zal de traditionele gebondenheid aan
voorafgaande organisatievormen en daarbinnen aanwezige
samenhangen moeten worden geëerbiedigd, wil het in te
voeren systeem economisch zegenrijk werken, en inzover
speelt ook hier de traditie een rol.

Het is de tweeërlei functie van het recht, die Diehl miskent.
In het merendeel der gevallen zal het recht het leven volgen,
hetgeen van sociaal-juridisch standpunt wordt verklaard als de
vorming van een voorlopig of interimistisch recht, evenals het
door het economisch leven zelf geschapen recht wordt gezien
als een recht, dat de van staats~vege gegeven wetten voltooit
en aanvult en, voorzover het tegen de ~vet ingaat, door de
staat wordt gecontroleerd. Wordt hier met Diehl een „Wirt-
schaftsverfàssung" - een maatschappelijk economisch rechts-
systeem - aanwezig geacht, dan neemt men het begrip ruimer
dan Eucken. ') De laatste auteur kent er een normatíef karak-
ter aan toe, niet slechts in deze zin, dat rechtsbepalingen
normen zijn, maar in een verder strekkende betekenis. Uit-
gaande van bepaalde ordeningsbeginselen wordt de ordening
van het economisch leven opgezet naar een bepaald plan. ~;)
Zo geschiedt het echter niet altijd, en Diehl, die beweert, dat
iedere ordening bewust gewild is en niet spontaan groeit, zou
deze bewering moeten bewijzen. In tal van gevallen toch
komt een organisatievorm der volkshuishouding tot ontwikke-
ling, die niet tevoren is uitgewerkt als een lnaatschappelijk
economisch rechtssysteem. Daartegenover gebeurt het ook,
dat een dergelijk rechtssysteem wel wordt opgezet als norm,
die de ordening van het economisch leven zal moeten leiden.
Het recht zal dan het leven niet volgen maar stuwen.

Als voorbeeld van een ordening van het economisch leven

i) Er is dan echter geen reden om in economisch-wetenschappel~jke beschou-
wingen aan het recht een overheersende plaats toe te kennen onder de data.
Vgl. K. Diehl: a.w., blz. 53 v.v.

-) Volgens Diehl is de „Wirtschaftsverfassung": „die besondere Rechtsgestal-
tung der Wirtschaft" (t.a.p., blz. 19), Eucken definiëert haar als ..die
Gesamtentscheidung iiber die Orduung des Wirtschaftslebens eines Gemein-
wesens" It.a.p., blz. 641,

3) Uitdrukkelijk verklaart ook F. Báhm, dat de „Wirtschaftsverfassung" is
„kein Inbegriff von Wirtschaftstatsachen, sondern ein Inbegriff von Normen".
Zij zal zijn een normatieve ordening der volkshuíshouding. F. Bóhm; Die
Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtschópferische
Leistung, Stuttgart-Berlijn, 1937, blz. 54.
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door de schepping van een maatschappelijk economisch
rechtssysteem, berustend op bepaalde ordenende beginselen,
geeft Eucken de ordening der volkshuishoudingen gedurende
de eerste helft der negentiende eeuw. Op de grondslag van
privaateigendom, contractvrijheid en concurrentie heeft de
wetgeving toen de organisatie der volkshuishouding in haar
fundamenten vastgelegd. Bewust heeft men alle vrijheids-
beperkingen willen opruimen en langs deze weg de econo-
mische productiviteit trachten op te voeren. A1 is het
economisch leven niet zonder periodieke stoornissen verlopen,
toch is het doel tot op vrij grote hoogte bereikt, hetgeen er
op wijst, dat de vorm gedurende zekere tijd heeft beantwoord
aan de structuur der absolute data. Eerst later doet zich
met de groei der techniek het verschijnsel der economische
macht gelden, verband houdend met het streven naar concen-
tratie - kartellering, trustvorming e.d. - en daarmee ontstaat
een organisatievorm, die niet langer correspondeert met het
bestaande maatschappelijk economisch rechtssysteem. De
feitelijke organisatie kan toch, soms in geringe, vaak ook in
belangrijke mate, afwijken van de principes, waarvan de rege-
ling door de wetgever uitgaat.

Verandering in de absolute data maakt dit verklaarbaar en
de poging van Diehl om de organisatie cler volkshuishouding
gedurende het eerste gedeelte der vorige eeuw èn ten tijde
van het ontstaan der concentratiebeweging olider hetzelfde
maatschappelijk economisch rechtssysteem te brengen betekent
een miskenning van de opzet der toenmalige juridische orde-
ning en .van de sindsdien onmiskenbaar ingetreden wijzigin-
gen in de economische organisatie. ')

Voor een goed begrip van de vormen van maatschappelijk
economische orde is het daarom nodig ze niet als identiek te
beschouwen met geheel der geldende rechtsnormen. De pogin-
gen van de voorman der sociaal-juridische richting om de
organisatievormen der volkshuishouding te baseren op de
beginselen van het eigendomsrecht - gemeenschapseigendom
tegenover privaateigendom - verdienen in het licht van het
bolschewistisch experiment in zijn achtereenvolgende wijzi-
gingen en van de ervaringen, opgedaan in de vrije kapitalis-

i 1 Dat de feitel~Jke ordening niet beantwoordt aan de rechtsvorm. acht
Diehl onmogelijk. Van het voorbeeld der kartels merkt hij op, dat de aan-
eensluiting berustte op de contractvrijheid en dat volkomen vrije concurrentie
blijkens de feiten niet als ordeningsbeginsel kon gelden. De opvattingen omtrent
vrijheid zun intussen i.v.m. de veranderingen in de voorwaarden der concur-
rentie sterk gaan afwijken van wat de wetgever voor ogen had gestaan.
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tische huishoudingen van Europa en Amerika, zeer zeker
kritiek. De juridische eigendomsorde beslist niet over de
verdeling van het maatschappelijk inkomen, inzover binnen
een op privaateigendom gebaseerde orde de verdeling tussen
arbeid en kapitaal sterk kan uiteenlopen. Zij houdt evenmin
in, hoe de verhouding tussen leiding en uitvoerende arbeid
zal zijn, welke technische en economische resultaten zullen
worden voortgebracht, en hoever de beschikkingsmacht der
eigenaars over de productiemiddelen reikt. ') De maat-
schappelijk economische organisatievorm omvat veel meer
dan de eigendomsorde, en met name de normen, die de produc-
tie en verdeling regelen, liggen niet zonder meer in de begin-
selen van het eigendomsrecht opgesloten. Bepaalde wettelijke
regelingen laten een grote verscheidenheid toe in de vorm-
geving der economische orde, die een product is van over-
wegingen van maatschappelijk economische doelmatigheid.
Leiden doelmatigheidsoverwegingen tot een door de overheid
in wettelijke voorschriften vastgelegd systeem dat het econo-
misch leven volgens plan wil ordenen, dan is er dus alleen
sprake van een maatschappelijk economisch rechtssysteem
(Wirtschaftsverfassung) . Geschiedt de vormgeving door de
werking van maatschappelijke krachten grotendeels buiten de
overheid om - een andere spreiding van macht kan op zich
al, gelijk wij zagen, een wijziging brengen in de organisatie-
vorm - dan is er geen sprake van een maatschappelijk
economisch rechtssysteem, doch van een traditioneel ge-
groeide organisatievorm. ")

Zijn de doeleinden in verband met de ontwikkeling in de
concrete data-structuur meer gecompliceerd geworden, dan
brengt dat zijn consequenties mee voor de keuze van de
organisatievorm en van het ordenend beginsel, dat de vorm
bepaalt. Bovendien oefent ook het verloop van de tijd zijn
invloed uit op deze keuze en kunnen gedurende de opeen-
volgende perioden de maatschappelijk economische stelsels
en hiermee corresponderende principes elkaar tot op zekere
hoogte afwisselen. Toch bestaat er vrijwel steeds een betrek-

i) Vgl. O, v. Zwiedineck-Sudenhorst: a.w. blz. 53 v.
s) Ook Wieser maakt een dergelijk onderscheid. Ieder sociaal verbana

kent een er aan beantwoordend maatschappelijk economisch systeem (Ver-
fassungl, d.i. de gegeven toestand van krachten en machten. Het systeem
kan zij~i een rechtssysteem en een feitelijk systeem. .,Die Rechtsverfassung
ist die ausdrucklich geregelte Ordnung der Machtsbefugnisse im Verbande,
die tatsëchliche Verfassung ist die tatsíichlich befolgte Ordnung - Uber -
und Unterordnung oder auch Gleichordnung - der M~chte im Verbande, wie
sie auf der gegebenen Verteilung der gesellschaftlichen Kr~fte beruht".
F, Wieser: Das Gesetz der Macht. Weenen 1926, blz. 47 v.
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kelijke mate van vrijheid om de organisatievorm te wijzigen
op grond van overwegingen van economische doelmatigheid,
welke uiteraard gezien moet worden in haar ondergeschikt-
heid aan hogere normen. Zo kan het structuuronderzoek
dienstbaar worden gemaakt aan structuurbeheersing.

Eerst de ciynaanische structuuranalyse zal de onderzoeker
in staat stellen het gezochte verband op te sporen. Economisch
leven is evenals alle ander leven beweging. Het geheel van
economische relaties, zoals dat in de volkshuishouding syste-
matisch is samengevat, verkeert in een voortdurende bewe-
ging. Er is reeds binnen een standvastige structuur beweging,
doordat de deel-uitmakende geledingen voortdurend wisselen,
elkander opvolgen. Bovendien kan met dé groei der volks-
huishouding een doorlopende ontwikkeling in kwantitatief
opzicht worden waargenomen: de omvang der economische
betrekkingen neemt toe, zij het ook in een wisselend tempo.
Voorzover de bouworde van het economisch organisme niet
verandert, is er, afgezien van de seizoenwisseling, sprake van
een conjunctuurbeweging. Het conjunctuurverloop gaat weer
gepaard aan een beweging in de verhouding der delen ten op-
zichte van elkaar, een kwalitatief-structurele ontwikkeling, die
dààrom vaak moeilijk te herkennen is, omdat zij zich in d~
loop der eeuwen zeer geleidelijk voltrokken heeft. Zo vormt
de deelname van het agrarisch deel der bevolking aan het
systematisch ruilverkeer in geld een langzaam verlopend
ontwikkelingsproces. Hetzelfde kan worden opgemerkt van
het concentratiestreven. Slechts geleídelijk is het handwerk
ten dele verdrongen door de grootindustrie, het kleinbedrijf
in de detailhandel door het grootbedrijf, de plaatselijke bankier
door de grote bankinstelling met haar filialen, de op zich
zelf staande onderneming door het kartel, de trust en het
concern. Een verklaring van de evolutie in de economische
structuur zal teruggaan tot een onderzoek naar de bewegingen,
die op langere termijn optreden in de data: de wijzigingen in
de behoeften, in groei, omvang en samenstelling der bevol-
king, in de stand der natuur wat betreft de grondstoffen en
de energie welke zij oplevert, in het peil van de techniek, in
het internationaal economisch milieu, in de historisch cul-
turele omgeving en de daarmee samenhangende houding
tegenover het maatschappelijk ecollomisch geheel, en tenslotte
de wisselwerking die door veranderingen in de data op de
stand der gegeven grootheden onderling wordt uitgeoefend.
Volledig wordt de structuurontwikkeling door de veranderin-
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gen in de data niet bepaald, omdat wijzigingen in het voor-
zieningsproces zelf, niet rechtstreeks afhankelijk van data-
veranderingen, ook conjuncturele factoren, de structuur weer
beïnvloeden.

De omvang en diepgang van het gestelde probleem mag
ons niet weerhouden tot zijn oplossing mee te werken. Voor
de moderne volkshuishouding is zulks van een bijzondere
betekenis. Zij omvat dikwijls millioenen afzonderlijke huis-
houdingen en kent een structuurbeweging van een sneller, zij
het afwisselend tempo. De spontane groei van dit op een
verregaande arbeidsverdeling gebouwd organisme is vergezeld
gegaan van een incidenteel overheidsingrijpen, een econo-
mische politiek, die niet berust op een doelbewust plan. De
hevige storingen, zoals die zijn opgetreden in het economisch
voorzieningsproces van tal van modorne volkshuishoudingen,
vragen om een bewust geleide maatschappelijk economische
organisatievorm. Alvorens een dynamische analy5e te be-
proeven om dit te demonstreren, zal eerst worden nagegaan,
wat de economische wetenschap tot nu toe geleerd heeft om-
trent de organisatievormen, vooral ook wat betreft hun
verhouding tot de absolute data, en omtrent de samenhang
tussen wijzigingen in de tlata en in de economische structuur.
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HOOFDSTUK II.

VASTSTELLING VAN HET T'HEMA VAN ONDERZOEK

Kennis der maatschappelijk economische organisatievormen
is allereerst van historisch belang. Zij leert ons, we!ke
organisatievormen de mensen in de loop der geschiedenis in
het leven hebben geroepen om hun economische welvaart te
bevorderen. Zonder een verder reikende doelstelling treft een
bestudering der organisatievormen, louter uit dit gezichtspunt,
evenwel het oordeel, dat Spiethoff velt over de historische
school: „das Auseinanderklaffen grunds~tzlicher Stellung-
nahme zur Wissenschaft der Volkswirtschaftslehre und
tats~chlichem Einsetzen einer unermeszlichen Arbeitskraft an
anderer Seite bleibt auffallend." ')

Bovendien is deze kennis van econo~n.isc)1 wetenschappelijke
betekenis:

1. Voor het theoretisch denken. Hiervoor geldt een twee-
voudige motivering: ~

a. De theorie, die het proces der behoeftenvoorziening
verklaart, ziet de verschijnselen binnen een bepaald kader.
Omdat één theorie, die het welvaartsstreven in zijn oorzaken
aantoont binnen de verscheidenheid der organisatievormen,
niet bestaat, is het noodzakelijk de verschillende kaders te
kennen.

b. Niet alleen de economische wettelijkheid, ook de econo-
mische mogelijkheid is object van theoretisch onderzoek.
Nu is het economisch mogelijke mede afhankelijk van de
organisatievorm. Binnen het geëigende economisch stelsel
wordt, wat economisch mogelijk was, economische wettelijk-
heid.

2. Voor de doelmatigheidsbeoordeling van bestaande en
mogelijke organisatievormen of - van meer beperkte beteke-
nis - economisch-politieke maatregelen. Indien de economist
niet onderzoekt, hoe de economische systemen werken, wie
zal het dan doen?

1.1 A. Spiethoff: Die allgemeine Volkswirtschaftslehre als geschichtliche
Thrnrie. Die Wirtschaftsstile, Schmollers Jahrbuch, 56. Jrg. 1932, blz. 923.
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Het Volkshuishoudelijk doel vraagt om een organisatievorm,
die zich het beste Voegt bij de structuur der data. OVer-
wegingen. Van economische doelmatigheid kunnen er derhalve

' toe leiden om de organisatievorm te wijzigen teneinde de
welvaart te bevorderen. De kennis der organisatievormen
heeft daarom het Verder strekkend oogmerk om in de steeds
wisselende omstandigheden de meest doelmatige Vorm aan te
wijzen: de taak der dynamische structuuranalyse.

De doelmatigheidsbeoordeling is een economische, maar de
organisatievorm der vollcshuishouding is zelfs weer opgenomen
in een maatschappelijke orde, gericht op hoger liggende cul-
tuurdoeleinden. Daarom zullen - als uitvloeisel Van het
beginsel Van de synthe~e der doeleinden - maatschappelijke
en culturele normen naast en boven de maatstaf, die het
economisch doel Verschaft, de keuze Van de organisatievorm
mede bepalen.

Hoewel economisch proces en economische orde een eenheid
Vormen is het mogelijk en wenselijk om bij de behandeling
der organisatievormen tussen de - realistisch gefundeerde -
theoretische Verklaring en de doelmatigheidsbeoordeling te
onderscheiden.

Wat in de literatuur vanaf het ontstaan der economische
wetenschap, expliciet of impliciet, omtrent de organisatie-
Vormen wordt geleerd, zal V.n.l. slechts worden beschouwd
onder het gezichtspunt, welk Verband er bestaat tussen de
structuur der data en de economische structuur (vgl. hfdst. I
~ 8). Daarom zal minder naar Volledigheid worden gestreefd
dan naar een kenschetsing der Voornaamste schakeringen in
de opvattingen omtrent de organisatievormen aan de hand
van drieërlei maatstaven, met boven bedoeld gezichtspunt
Verband houdend.

1. De verhouding tussen de economische structuur en de
absolute data moet worden bepaald door uit te gaan Van de
probleemstelling in de economische wetenschap. Alleen dan
kunnen de grenzen Van het te onderzoeken gebied zuiver
worden afgebakend. De eerste maatstaf, die bij de beschou-
wing der organisatievormen in de literatuur zal worden
aangelegd, is dientengevolge:

Wat betekenen de organisatíevormen, beoordeeld vanuit de
economische wetenschappelijke probleemstelling?
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2. De organisatievormen worden allereerst getypeerd naar
de beginselen der economische orde. Vandaar, dat als tweede
maatstaf wordt gehanteerd:

Wat leren de organisatievormen omtrent de verschillend
mogelijke beginselen van economische orde?

3. Omdat er een samenhang bestaat tussen absolute data
en economische structuur - welke speciaaí in het Derde
gedeelte met behulp der dynamische analyse zal worden Ver-
duidelijkt -, en uit deze samenhang kan blijken, hoe groot de
Vrijheid is inzake de keuze Var. doelmatig geachte Vormen, zal
als derde maatstaf ter beoordeling worden aangehouden:

Welk verband wordt er gelegd tussen wijzigingen in de
data-structuur en in de organisatievormen?

De behandeling Van het thema wordt Verdeeld over een
drietal hoofdstukken. Het eerste is gewijd aan de oudere-, het
tweede aan de jongere literatuur. Ofschoon het niet goed
mogelijk is nauwkeurig de grens te trekken, kan er toch
onderscheid worden gemaakt tussen de opvattingen der
negentiende en die der twintigste eeuw. Niet naar het jaartal,
maar wel naar de geestesstromingen gerekend, ligt de eerste
wereldoorlog 1914-'18 als scheiding tussen beide tijdperken.
Bepaaldè opvattingen, die stammen uit de Voorafgaande eeuw,
leven ook na 1914-'18 nog voort, terwijl stromingen uit de
nieuwere tijd Vaak reeds in Vroegere jaren hun oorsprong
Vinden. De traditionele Verbondenheid Van leven en weten-
schap mag bij een historische indeling niet uit het oog worden
Verloren. In het derde hoofdstuk wordt tenslotte geschetst
hoe uit Voorafgaande stromingen het streven naar een synthese
is Voorgekomen.

Tot de oudere literatuur worden dan gerekend de leer
der physiocraten en klassieken als grondleggers der weten-
schap, de historische school, de Oostenrijkse school en het
streven naar een algemeen geldende theorie, dat bij haar zijn
aanvang neemt, en tenslotte het socialisme. De ~h~siocraten
en klassieken gaan uit Van een eenvormige economische struc-
tuur Van betrekkelijk ongecompliceerde aard. De historische
school onderzoekt in haar theorieën over de ontwikkelings-
trappen de Veranderingen in de structuur, doch beziet deze
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niet vanuit een economisch wetenschappelijke probleem-
stelling. Ook de Oostenrijkse school keni evenals de grond-
leggers een eenvormige economische structuur als kader van
het welvaartsproces en leidt de vraag in, inhoever van een
algemeen geldende theorie kan worden gesproken. Vele neo-
klassieke schrijvers streven eveneens naar een algemeen
geldende theorie met een zo algemeen mogelijke organisatie-
vorm als uitgangspunt en tot op onze dagen blijft deze vraag
in de wetenschappelijke beschouwingen een rol spelen. Kritisch
tegenover de bestaande structuur en gericht op een geheel
nieuwe maatschappelijk economische orde is het socialisme.
De economische probleemstelling, waartoe de socialistische
inrichting ener maatschappij aanleiding geeft, treedt, lang na
de opkomst der marxistische leer, in d~ wetenschappelijke
discussie pas na de oorlog 1914-'18 naar voren.

In de jongere literatuur wordt, min of ineer nadrukkelijk,
het verband beschouwd dat er bestaat tussen de maatschap-
pelijk economische organisatievormen en het proces der
behoeftenvoorziening dat binnen de gestelde kaders om ver-
klaring vraagt. Het is evenwel niet gemakkelijk om de jongere
literatuur op een bevrediging schenkende wijze te groeperen,
omdat zij kan worden bezien vanuit verschillende gezichts-
hoeken, hetgeen telkens een andere rangschikking teweeg
zal brengen.

De nieuwere opvattingen brengen wij thuis onder de
historisch georiënteerde theorieën, het hieraan enigzins ver-
wante institutionalisme, de sociaaljuridische richting, het
kapitalisme als organisatievorm en de aprioristisch opgebouwde
theorieën. In de jongste ontwikkeling, ingeleid door Eucken,
nemen wij waar het streven naar een synthese. De historisch
geori.ënteerde nieuwere theorieën zijn een vrucht van de
historische beschouwulgswijze, die de economische vraag-
stukken benadert vanuit de historische omgeving van de tijd.
Ook de organisatievormen gaan bepaalde schrijvers dan zó
beschrijven en verklaren, dat zij als kader voor „historische"
theorieën kunnen fungeren. Het uit Amerika stammende
institutionalisme is van een strekking, die punten van over-
eenkomst vertoont met de historische oriëntatie en daarom in
aansluiting hierbij het eerst zal worden behandeld. Hetzelfde
kan worden opgemerkt van de hieraan in zeker opzicht ver-
wante sociaal-juridische richting, die in Duitsland is ont-
staan. Het kapitalisme is een bepaalde organisatievorm, geen
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theorie over een organisatievorm. Het verdient evenwel als
organisatievornc afzonderlijk te worden bezien, omdat het in
een studie over de theorieën der organisatievormen wenselijk is
om vast te stellen inhoever een dergelijk veel gebezigd begrip
in het economisch wetenschappelijk onderzoek met vrucht
kan ivorden aangewend. Omdat het kapitalisme in Sombart
zijn voornaamste auteur heeft gevonden, kan zijn behande-
ling als organisatievorm het best in verband met de historisch
georiënteerde theorieën geschieden. Tegenover deze richtingen
staat de groep, die wij kenschetsen als de aprioristisch opge-
bouwde theorieën der organisatievormen. Zij gaan uit van
de theoretische beschouwingswijze en zien de verschillend
mogelijke systemen, min of ineer aprioristisch opgezet, als
het kader voor de theoretische problematiek.

Wat de historische methode van onderzoek leert omtrent
de verscheidenheid van organisatievormen, doch gezien vanuit
een relativistische wetenschappelijke probleemstel]ing, en wat
uit de theoretische beschouwingswijze voortvloeit aangaande
de geldigheid der theorie binnen het gestelde kader, maar dat
dan gemakkelijk te algemeen wordt genomen, verenigt Eucken
tot een synthese. Uitgaande van de vraagstukken, die de
economische wetenschap stelt, analyseert hij de maatschappe-
lijk economische structuur, komt tot een overzicht der reëel
bestaande of mogelijke organisatievormen, en verleent een
realistische grondslag aan de theorie, die naargelang het kader
van inhoud verschilt maar binnen de betreffende vorm alge-
meen zal gelden. Zijn leer is een toepassing van de realistische
beschouwingswijze, die ook door andere auteurs op dit gebied
niet onverdienstelijk in praktijk is gebracht, maar eerst in
Eucken tot een synthese heeft gevoerd.

Een analyse van de inhoud der theorieën, die in Eucken
in zekere zin een synthese hebben gevonden, voert tot con-
clusies, die belangwekkend zijn voor de ontwikkeling van de
]eer der maatschappelijk economische organisatievormen,
inclusief de marktvormen. Het is vooral gewenst een nader
inzicht te verwerven in de tussenvorm met de mogelijke
indelingen hiervan.

In de leer der organisatievormen komen de wijsgerige en
ethisch-religieuse opvattingen der schrijvers meer direct tot
uiting dan in de theorieën ter verklaring van het welvaarts-
proces. Daarom vinden wij in de fundering der bestaande en
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mogelijke systemen vaak elementen van de levensbeschou-
wing hunner scheppers. Met name bij de aprioristisch opge-
bouwde theorieën en bij de realistisch gefundeerde leer getuigt
de opzet der organisatievormen van het wijsgerig-theoretisch
aspect, waaronder de schrijvers de economische vraagstukken
bezien. Toch blijkt een verschil in wijsgerig en ethisch-
religieus inzicht geen beletsel om de auteurs onder eenzelfde
groep te rangschikken.

Niet alle schrijvers over de betreffende vraagstukken der
organisatievormen zullen worden behandeld, maar slechts
diegenen, welke representatief worden geacht. Het overzicht,
dat gegeven wordt, moge voldoende zijn om de conclusie te
kunnen trekken, dat er in de economische wetenschap plaats
is voor een. leer der maatschappelijk economische organisatie-
vormen als afzonderlijk onderdeel, en moge deze leer duidelijk
samenvatfen.

Resumé der stof, die in hfdst. III, IV en V wordt behandeld:

Oudere literatuur (hfdst. III) :

1. De grondleggers der wetenschap (physiocraten en klas-
sieken) ;

2. de historische school;
3, het streven naar een algemeen geldende theorie;
4. het socialisme.

Jongere literatuur (hfdst. IV) :

1. De historisch georiënteerde nieuwere
theoriën

2, het institutionalisme . .
3. de sociaal-juridische richting;
4. het kapitalisme;

5, de aprioristisch opgebouwde theorieën; (

overwegend
historische
beschouwings-
wijze.

" overwegend
~ theoretische
beschouwings
wijze.
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Het streven naar een synthese (hfdst. V) :

1. De synthese van Eucken;

2. conclusie omtrent de leer der maat-
schappelijk economische organisatie-
vormen; indeling van de tussenvorm;

3. ontwikkeling van cïe leer der markt-
vormen; betekenis voor de tussenvorm.

fi5

realistische
beschouwings-
wijze.

s
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DE MAATSCHAPPELIJK ECONOMISCHE
ORGANISATIEVORMEN IN DE OUDERE LITERATUUR.

~ 1. De betekenis van de economische structuur in de
beschouwingen van de grondleggers der wetenschap.

De opvattingen, die bij de physiocraten en klassieken,
grondleggers der economische wetenschap, uitdrukkelijk of
stilzwijgend worden aangetroffen omtrent de karaktertrekken
der economische structuur, kunnen slechts worden verstaan
in het licht van hun tijd of, zoals Peck het uitdrukt, tegen
hun institutionele achtergrond. ')

Als dragers van de gedachte ener „natuurlijke orde", de
„ordre naturel" der physiocraten en het deïstisch „system
of natural liberty" van Smith c.s. oefenen zij kritiek uit op
de feitelijke bestaande organisatie en willen zij het doelmatig
maatschappelijk economisch stelsel aanwijzen. Zij zoekèn dit
in de spontane ordening door middel van volkomen vrije

~ concurrentie. Hun beschouwingen dragen een normatief
karakter, zij aanvaarden de gemaakte veronderstellingen als
een nastrevenswaardige toestand. Tegelijk beantwoorden de
voorwaarden, waarvan zij in hun theoretische verklaring van
het welvaartsproces ui.tgaan, in betrekkelijk grote mate aan
de toenmalige werkelijkheid, ook al vormen zij zich, mede ten
behoeve van de beslotenheid hunner theoretische beschou-
wingen, een té simplistisch beeld van de volkshuishouding.
Toch zou naar alle waarschijnlijl-heid hun theorie een andere
inhoud hebben ver~vorven, hadden zij niet als aanhangers

I van „het natuurrecht" in de vrije concurrentie-hypothese een
~ sociologisch ideaal gezien.

De „ordre naturel" is voor de physiocraten een ideaal

systeem, dat door een geniale uitvinding is ontdekt en door

het verlicht despotisme moet worden toegepast. Smith be-
schouw de spontane natuurlijke orde als een feit. Het behoeft

i) Harvey W. Peck: Economic thought and its institutional background.

I.onden 1935.
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niet geschapen te worden, want het bestaat al en laat zich in
zijn functionnering verklaren. ')

De grondleggers hebben niet alleen aangenomell, dat de
fundamentele instellingen, die zij voor de economische maat-
schappij als karakteristiek beschouwen, spontaan tot verwe-
zenlijking komen, maar zij hebben tevens de weldadigheid
van hun invloed aanvaard. Zij dragen de overtuiging van de
harmonie tussen individuele en gemeenschappelijke belangen,
en slechts aposteriori zijn, gezien de tegenstelling tussen de
interessen van de onderscheidene klassen die in hun leer
ligt opgesloten, met name Ricardo en Malthus onder de

. pessimisten gerangschikt.
De sociologische inslag der klassieke leerstellingen buiten

beschouwing gelaten, kan de betekenis hunner prestaties ook
van het standpunt der latere theorie worden gewaardeerd.
Dat is met nalne door Schumpeter gedaan. ") Ofschoon ook
Schumpeter erkent, dat de natuurrechtelijke opvattingen aan
het systeem der grondleggers onwetenschappelijke finalis-

' tische trekken verlenen, poogt hij aan te tonen, dat zowel de
physiocraten als de klassieken van een analyse der feiten zijn
uitgegaan ter theoretische verklaring van het economisch
gebeuren. Senior en Cairnes, methodologen der klassieke
school, zien de vereenvoudiging bewust als een veronderstel-
ling van de theorie. Wat hiervan zij, de grondleggers hebben
de theorie der vrije ruilverkeershuishouding tot ontwikkeling
gebracht. Zij maken abtractie van veranderingen in de bewe-
ging gedurende het verloop van de tijd, van omstandigheden
van tijd en plaats en van verschillen in structuur. Zij gaan
uit van onveranderlijke relaties tussen de productie en de
door de grootte der bevolking bepaalde consumptie, en
veranderen de data, neemt bijv, de bevolking to~ in omvang,
dan blijven toch de betrekkingen constant. :`)

Beoordeting.

1. Bezien wij de leer der grondleggers van het standpunt
der drie in hfdst. II gegeven beoordelingsnormen, dan kan

1) „L'économis politique, encore essentiellement système de droit avec
Quesnay, prend entre -ses mains les caractères d'une science naturelle, basée
sur 1'observation et sur 1'analyse de la réalité." Gide-Rist: Histoire des
doctrines economiques, Parijs 1926, blz. 102.

-1 J. Schumpeter: Epochen der pogmen-und Methodengeschichte, Grundrisz
der Sozialókonomik I-I, Tiibingen 1924, blz. 41 v.v. en 61 v.v.

:i) Een dergelijke karakteristiek is slechts algemeen gehouden. Ricardo irekt
bijv. de grenzen enger dan Smith en wil zich in tegenstelling met Smith strikt
beperken tot een analyse van de vrue ruilverkeershuishouding.
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allereerst worden vastgesteld, dat de vraag naar de organi-
satievorm der volkshuishouding in de economisch weten-
schappelijke probleemstelling slechts een geringe belangstelling

', geniet. Vele physiocraten en klassieken beschikken wel ove'r
' een uitgebreide historische kennis, maar mede onder invloed
der liberale sociologische denkbeelden willen zij in de
veelheid der aanwezige vormen van orde de meest voortreffe-
lijke aangeven en beschouwen de vrije ruilverkeershuishouding

' als de natuurlijke orde. ') Niet slechts hun economisch-poli-
tieke visie leidt hen daartoe, maar ook de relatief eenvoudige
structuur der maatschappij waarin zij leven. Zij erkennen
derhalve een onveranderlijke organisatievorm, waarvan af te .
wijken, zoals zich in de praktijk voordoet, als oneconomisch
wordt veroordeeld. Del publieke economische leiding kan
volgens de physiocraten en de klassieke theoretische opvat-
tingen de welvaart niet ten gunste beïnvloeden, en het
voorbeeld, dat hun bij dit oordeel voor ogen staat, de mer-
cantilistische politiek, beschouwen zij als een mislukking.

Wordt de publieke economische macht als welvaartsfactor
niet geteld, ook de private economische macht wordt een

~ verschijnsel van geen betekenis geacht. ~) Het ontstaan van
machtsposities zou wijzen op structuurveranderingen, maar
de klassieken zien nog niet de betrekkelijkheid der econo-
mische structuur. Een bijzondere theorie van het monopolie
ontbreekt, en alleen hier en daar in de tekst of in toevoe-
gingen vindt men iets over het monopolie. Smith bijv, wijdt
er slechts enige regels aan, welke cullnineren in de uitspraak,
dat de monopolieprijs de hoogst mogelijke prijs is. ~) Aan

de door het monopolie geschapen problemen weten zij geen
oplossing te geven. Incidenteel komen zij met het machts-
vraagstuk in aanraking, zoals bijv. Smith, wanneer hij voor

de meer ontwikkelde maatschappij vaststelt, hoe dan het
product van de arbeid niet altijd aan de arbeider toebehoort
en hoe bij het ontstaan van de privaateigendom van grond
de landeigenaars „like all other men, love to reap where
they never sowed." ') Ricardo verklaart de rente van grond
en andere natuurlijke factoren als gevolg van de prijsvorming

1) Onder de veronderstellingen der volkomen vrije concurrentie kan de
sociologische theorie van het individualisme tot op zekere hoogte bevrediging
schenken.

-) Een uitzondering moeten wij maken voor J. Stuart Mill, bij wie de
macht op het gebied der verdeling wel een rol speelt.

3) „The price of monopoly is upon every occasion the highest price, which
can be got". Adam Smith: An inquiry into the nature and causes of the wealth

of nations, deel I, uitgave Dent. Londen, blz. 54.
4) Adam Smith, t.a.p., blz. 44.
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en houdt zodoende in tegenstel~ing tot Smith als sociaal
schadelijke monopolieverschijnselen slechts over die, welke
op wettelijke voorschriften (privileges) berusten en vanwege
het storend karakter dat zij t.a.v, het natuurlijk verdelings-
proces bezitten, dienen te verdwijnen. Theoretische conclusies
warden uit de waarnemingen der machtsverschijnselen niet
getrokken, bestaande ongelijkheid wordt toegeschreven aan
verschil in bekwaamheid, de eenheid in de volkshuishouding
wordt in hun tijd in vrij hoge mate bereikt in een toestand van
vrijheid, die wij later zullen kenschetsen als de organisatie-
vorm van het vrije kapitalisme.

De eenvormigheid der economische structuur als kader voor
theoretische beschouwingen verhindert de klassieken niet om
in hun practisch-politieke opvattingen een afwijkende hou-
ding aan te nemen. ') Daar zouden voorbeelden te over van
kunnen worden aangehaald. In verband met ons vraagpunt
heeft dit niet veel betekenis, omdat de wetenschappelijke
probleemstelling van de éne onveranderlijke organisatievorm
uitgaat.

Intussen brengt de vrijheid juist dynamische krachten tot
ontwikkeling, en vooral sinds het midden der vorige eeuw
kan een gelijke spreiding van economische macht niet langer
worden aanvaard als een veronderstelling, die de werkelijk-
heid dekt. De klassieke leer, ontstaan in een tijd, waarin de
middelklasse in de maatschappij opkomt tegenover de land-
aristocratie, wordt later door de kapitalistische ondernemers,
vaortgesproten uit die klasse, aangewend als een theoretische
rechtvaardiging voor het behoud der gevormde machtsposities.
Zij worden daarin geholpen door de wetenschappelijke epigo-
nen, die de fout begaan de leer onveranderd te handhaven,
nadat machtsverschijnselen een heel ander structuurbeeld
hebben geschapen. Zo wordt de traditionele theorie een acade-
mische discipline, een logisch systeem maar van geringe waar-
de voor de verkiaring van het reëel economisch leven.

2. De grondleggers kennen slechts één beginsel van econo-
mische orde, dat zij als vanzelfsprekend aanvaarden: het be-
ginsel der individuele economische verantwoordelijkheid. Zij
noemen dit beguisel niet als zodanig, maar verdedigen de

4

i) Schumpeter merkt te dien aanzien op: .,Dem Geiste nach, wenn auch
nur fiir ihre Zeit und ihr Land, ist ihre praktische Stellung durchaus der des
Vereins fiir Sozialpolitik analog". J. Schumpeter: a.w.. blz. 63. Hij voert dit
als een argument aan om de neutraliteit van hun wetenschappelijke basis te
bewíjzen.
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instellingen, die het tot gelding moeten brengen, als fundamen-
teel. De eerste en voornaamste functie van de staat is volgens
de physiocraten de bescherming van de eigendom als grond-
slag der „natuurlijke orde". En de klassieken beschermen de
privaateigendom en het erfrecht, omdat zij een aansporing tot
activiteit en tot accumulatie van kapitaal betekenen. Boven-
dien moet de rechtsorde de vrijheid van het individueel
optreden garanderen.

3. De klassieken hebben hun aandacht niet beperkt tot de
verklaring van het welvaartsstreven binnen de door hen als
eenvormig geziene economische structuur, maar hebben tevens
beschouwingen gewijd aan de structuur der absolute data en
aan bewegingsverschijnselen in de buiten-economische gege-
vens. Wij zullen dit met enige voorbeelden demonstreren.

Adam Smith onderscheidt, wanneer hij in het tweede boek
van zijn standaardw~rk ,.the different employlnent of capitals"
bespreekt, als stadia van ontwikkeling: de landbouwstaat, de
]andbouw-manufactuurstaat en de landbouK-manufactuur-
handelsstaat. Dit laatste stadium acht hij het gunstigst voor
een land, maar zijn verwezenlijking moet worden afgewacht
van het „natuurlijk" verloop der dingen. Het derde boek
handelt „of the different progress of opulence in different
nations". Hij beschrijft daarin de ontwikkeling van de
bedrijfstakken in de Europese staten. Een typische misvatting,
uit zijn sociologisch inzicht voortspruitend, is het feit, dat
Smith, ofschoon hij de ontwikkelingsgang juist schetst, de zich
in werkelijkheid voltrekkende evolutie toetst aan wat hij over-
eenkomstig het bovenstaande als „de natuurlijke" beschouwt:
eerst landbouw, dan nijverheid en tenslotte buitenlandse
handel. Voorts wijdt hij uitvoerige beschouwingen aan het mer-
cantilistisch systeem en aan dat der physiocraten. Deze onder-
zoekingen voeren evenwel niet tot een analyse van de
samenhang tussen bewegingen in de data en in de economische
structuur. Hij beziet ook de toename der bevolking in Enge-
land en andere Europese landen, en miskent dan de grens
tussen data en theorie door de grootte der bevolking te
verklaren met behulp van de wet van vraag en aanbod. 1)

In de derde druk van zijn Principles voegt Ricardo een

i) Adam Smith: a.w., deel I, blz. 71: .,It is in this manner that demand
for men, like that for any other commodity. necessarily regulates the produc-
tion of inen, quickens it when it goes on too slowly, and siops it when it
advances too fast."
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hoofdstuk in over de gevolgen van de invoering van arbeid-
besparende machines, een wijziging in het datum techniek. Hij
doorbreekt hiermee de logische geslotenheid van zijn systeem,
wat met Macculloch hem vel`n zijner vrienden hebben ver-
weten. Was hij eerst de mening toegedaan dat de machine de
harmonie van belangen tussen kapitalisten en arbeiders niet
kon verstoren, thans erkent hij deze mogelijkheid wel, zonder
overigens het geheel zijner statisch gedachte theorie te ver-
anderen. 1)

De „Principles of political economy considered with a view
their practical application" (1820) van T. R. Malthus zijn
in twee onderdelen gesplitst, waarbij het tweede deel tot
onderwerp heeft „the progress of wealth" en o.a. over struc-
tuurveranderingen handelt, zoals de toename der bevolking
en de toepassing van uitvindingen. In zijn beroemd geworden
„Essay on the principle of population" (eerste druk 1798 en
tweede sterk gewijzigde druk 1803) beschouwt Malthus spe-
ciaal het bevolkingsprobleem. De bewegingen in de bevolking
vormen het oudste dynamische thema in de economische
wetenschap. De hoofdfout, die bij de behandeling van een
dergelijk dynamisch vraagstuk wordt gemaakt en al heel
typisch bij Malthuis tot uiting komt, 'is het arbeiden met
gefingeerde structuurveranderingen. Het zal nog blijken, dat
een dynamisch structuuronderzoek slechts vruchtbare resul-
taten kan opleveren, indien het zich beperkt tot reëel
aanwezige of mogelijke wijzigingen in de data.

John Stuart Mill onderzoekt in het vierde boek van zijn
„Principles of political economy with some of their applica-
tions to social philosophy" (1845) uitvoerig de gevolgen van
de maatschappelijke vooruitgang - welke een toename brengt
in de beheersing der natuurkrachten, benevens een groei van
de maatschappelijke veiligheid, van de capaciteit tot samen-
werking, en van de omvang der bevolking - voor de produc-
tie en verdeling. Als oorzaken van storing noemt hij toename
van het kapitaal, toename van de bevolking, veranderingen
in de smaak van de consumenten, veranderingen in de techniek
en wijzigingen in de organisatie der productie. Het vijfde bcek
is gewijd aan de invloed der overheid op het economisch leven.

~) David Ricardo: The principles of political economy and taxation, uitgave
Dent. Londen, hfdsL XXXI On machinery, blz. 263 v.v. .,Al] I wish to prove
is that the discooery and use of machinery may be attended with a dimintttiou
of gross produce; and wkienever that is the case, it will be injurious to the
labouring class, as some of their number will be thrown out of employment,
and population will become redundant compared with the funds which are to
employ it" (biz. 266).
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Op diverse plaatsen wordt ook de eigendomsinstitutie in de
beschouwingen betrokken.

Ondanks de aandacht, die vele klassieken, in tegenstelling
tot de physiocraten, hebben besteed aan de dynamische ver-
schijnselen in de data-complexen, leveren zij vrijwel uitsluitend
een theorie der vrije ruilsverkeershuishouding met een vnl.
statische conceptie van het welvaartsstreven, gedacht binnen
een eenvormige economische structuur. Hun beschouwingen op
dit gebied gaan over het algemeen een beschrijving niet te
boven. Slechts weinigen hebben oog voor de beperkte geldig-
heid der théorie. ') Toen men later ging inzien, dat de
vooruitgang een cyclisch verloop vertoonde, :maakte het
dynamisch onderzoek der data-structuur, dat had kunnen
leiden tot een dynamische analyse der economische structuur,
plaats voor conjunctuur-beschou~vingen. Niet slechts voor de
thoorie, maar ook voor de politiek is dit nadelig gebleken,
omdat een economische politiek, gebaseerd op de zuiver
klassieke theorie, veel fouten moest maken. De graad, de
aard, de duur en de richting der conjuncturele reacties zijn
immers verschillend naargelang de structuur (vgl. hfdst. I~

~ 2. De historische school.

Vanuit de leidende idee der evolutie, we]ke in de negen-
tiende eeuw in het centrum der belangstelling van vele
wetenschappen treedt, poogt de historische school een chro-
nologisch beeld te schetsen van het verloop der ontwik-
keling van de vormen waarbinnen het economisch gebeuren
zich voltrekt. De aanhangers dezer school gaan niet uit van
een eenvormige economische structuur, zoals door de klas-
sieken als kader van hun theoretische beschouwingen wordt
gesteld, maar onderzoeken daarentegen de veranderingen in
de structuur. Zij zien de ontwikkeling voortschrijden langs
trappen, „W~rt~~haftcs tf n", die zij in hun theoriëen willen
karakteriseren.

Tegen de kritiek van de zijde der geschiedvorsing zijn de
theoriëen der historische school niet bestand gebleken. Dit is
begrijpelijk, omdat de tijdperken, die door de ontwikkelings-

i) Zoals bijv. Cairn?s: The charakter and lógical method of polílical
ecmiomy, Londen 1875. blz. 22 v., waar hij zegt dat de economische weten-
schap nooit voltooid is en er. zolang het karakter van de mens en de sociale
instellingen veranderen, nieuwe vraagstukken zullen optreden.



DE OUDERE LITERATUUR 73

trappen worden omvat, slechts onvolkomen onderzocht zijn.
Bovendien leent de bekende werkelijkheid zich slechts be-
zwaarlijk tot systematisering, want voor alle volkeren geldt
niet dezelfde ontwikkelingsgang, ook de geojrafische omstan-
digheden beïnvloeden de organisatievormen, en de formule-
ringen der afzonderlijke trappen zijn historisch onvoldoende
verantwoord. Voor de economische wetenschap staat. en valt
het belang dezer theoriëen evenwel niet met haar historische
juistheid of onjuistheid. Hoewel men de historische evolutie
in de organisatie van het economisch leven heeft willen
kenschetsen '), kunnen de trappen, door de historische school
onderscheiden, tevens een grondslag bioden voor de weten-
schappelijk economische analyse. Er wordt dan geen stelling
genomen tegenover de kritiek van de zijcle der geschied-
schrijvers met hun begrijpelijk verlangen om door de
historische weergave zoveel mogelijk de volledige werkelijk-
heid te omvatten. De vraag, of de opgestelde organisatietypen
in het verloop van de tijd in ~en bepaalde volgorde optreden,
zal ons in dit opzicht evenmin interesseren als de vraag, of
de typen met al hun kenmerken zuiver in de werkelijkheid
voorkomen. Als norm van beoordeling geldt dan, of de
organisatievormen zich lenen als basis voor een wetenschap-
pelijke probleemstelling. -

Alvorens onder dit en de beide andere in hfdst. II aangege-
ven gezichtspunten de theorieën der ontwikkelingstrappen te
beoordelen, worden thans de opvattingen der belangrijkste
schrijvers weergegeven. Wijl zij in de literatuur reeds algemeen
bekend zijn, wordt slechts met een beknopte aanduiding
volstaan, en bovendien wordt niet naar volledigheid gestreefd
wat betreft het aantal theorieën.Met het oog op het gestelde
thema van onderzoek is het voldoende de leer der voornaam-
ste auteurs samen te vatten.

Friedrich List (1789-1846) onderscheidt in „Das nationale
System der politischen Oekonomie", 1841, naar de verschil-
lende soorten van voortbrenging:

i) Toch willen verschillende schrijvers niet de volle werkelijkheid beschrij-
ven. Bucher verklaart zelf in de tweede druk van 2ijn „Entstehung der Volks-
wirtschaft", dat hij economische theorie en niet economische geschiedenis
biedt, niet de historische maar de logische aazd der trappen voor ogen heeft.
Volgens Karl Muhs loopt Biicher hier vooruit op Max Weber's begrip van
het ,.ideaal-type". „Im Grunde genommen bedienten sich Bucher wie auch
Schmoller keines anderen als dieses idealtypischen Verfahrens". K. Muhs,
t.a.p.. blz. 401. In hfdst IV E 1 zal het begrip van het ideaal-type nader
worden beschouwd en dan zal blijken, dat de mening van Muhs steun
vindt bij Max Weber zelf!
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a. Jacht en visserij
b. Veeteelt
c. Akkerbouw
d. Akkerbouw en nijverheid

e. Akkerbouw, nijverheid en
handel

„Wilder Zustand".
„Hirtenzustand".
„Agrikulturzustand" .
„Agrikultur-Manufaktur-
stand".
„Agrikultur-Manufaktur-
Handelsstand" ')

Hildebrand (1812-1878) maakt in „Naturalwirtschaft,
Geldwirtschaft, Kreditwirtschaft", verschenen in: Jahrbucher
fur Nationalëkonomie und Statistik, 2. Band, 1864, onder-
scheid naar de vormen van ruilverkeer tussen:

a. „Naturalwirtschaft": ruil van goederen tegen goederen.
b. „Geldwirtschaft": ruil door middel van geld.
c. „Kreditwirtschaft": bij de ruil treedt het crediet op.
Waarom Hildebrand zijn indelingsnorm in de sfeer der

verdeling zoekt, licht hij als volgt toe: „Die verschiedenen
Umsatzformen wurden ohne erhebliche Ausbeute fur die
Wissenschaft sein, wenn sie nicht weitgreifende Wirkungen
auf das ganze soziale Leben der Vëlker i~uszerten und nicht
jeder derselben eine eigne dkonomische Welt mit selbst~ndiger
Organisation und selbstëndiger Lebensbedingungen begriirl-
dete".

Schónberg (1839-1908) ontwikkelt in zijn „Handbuch der
poiitischen Oekonomie", I. deel, 1882, onder „Die Volkswirt-
schaft" een schema, dat voortbouwt op de theorieën van List
en Hildebrand, die hij poogt te verenigen en te vervolmaken.
Ofschoon hij bij zijn typen niet uitsluitend let op het kenmerk
der goederenproductie, heeft hij de andere door hem genomen
criteria niet systematisch benut. In wezerl reikt zijn theorie
niet uit boven die zijner voorgangers.

Schmoller (1838-1917) gaat in „Das Merkantilsystem in
seiner historischen Bedeutung: st~dtische, territoriale und
staatliche Wirtschaftspolitik", gepubliceercl in Schmollers
Jahrbuch, Band VIII, 1884, uit van de saamhorigheid tussen
het gebied, waarbinnen het economisch leven zich afspeelt, en

i) Het getuigt van de historische kenuis der klassieken, dat List zijn

typen bijna geheel aan Smith ontleent (Vgl. 5 1.1. List wacht echter de
verwerkelijking van het laatste stadium niet af van het natuurlijk verloop

der dingen, maar wil dit bevorderen door handelspolttiek ingrijpen.
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de politieke begrenzing. Op deze grondslag onderscheidt
Schmoller:

a. „Dorfwirtschah".
b. „Stadtwirtschaft".
c. „Territorialwirtschaft".
d. „Staatswirtschdit".
Teneinde de historische positie der mercantilistische econo-

mische politiek in haar ontwikkeling te leren kennen, acht
de auteur het tegenover zijn voorgangers noodzakelijk om
nieuwe normen ter indeling aan te leggen, met name de
„Zusammenhang des wirtschaftlichen Lebens mit den wesent-
lichen und leitenden Organen des sozialen und politischen
Lebens. .., die Anlehnung der jeweiligen wesentlichen wirt-
schaftlich-sozialen Einrichtungen an die wichtigsten oder an
einzelne wichtige politische KBrper." Schmoller wil klaar-
blijkelijk aangeven, welke organisatievormen er bestaan, en
binnen dit kader de economische politiek in verschillende
tijdperken verklaren, doch niet een volledige theorie der ont-
wikkelingstrappen geven. De beperkte taak, die hij zich stelt,
mag bij de beoordeling zijner leer niet worden vergeten.

Biicher (1847-1930) neemt in zijn „Die Entstehung der
Volkswirtschaft", 1893, uitgaande van de verhouding tuss~n
productie en consumptie, als norm de lengte van de weg, die
de goederen in de verschillende perioden afleggen van produ-
cent naar consument, en biedt een indeling, die wel het meest
bekend is geworden. Hij onderscheidt:

a. Gesloten huishouding - „Geschlossene Hauswirt-
schaft".

b. Stedelijke huishouding - „Stadtwirtschaft".
c. Volkshuishouding - „Volkswirtschaft". ')

Philippovich (1858-1917) verenigt in zijn „Grundrisz der
politischen Oekonomie", I, deel, 1897, de criteria van Bucher
en Schmoller en komt op grond hiervan tot de volgende
ontwikkelingstrappen :

a. Periode zonder ruilverkeer (gesloten huishouding) .
b. Periode met ruilverkeer:

1) De kritiek der geschiedschrijvers op de theorieën der ontwikkellngs-
trappen speelt zich met name rondom Bucher af. Hij laat zijn typen gelden
voor het Avondland. Dat hij de Oudheid en de vroege Middeleeuwen onder
de periode der gesloten huishouding rangschikt, wordt onhistorisch geacht.
De gesloten huishouding heeft volgens de critici nooit volkomen als afzon-
derlijke trap bestaan en de stedelijke huishouding is als begrip te eng
begrensd.
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1. ruilverkeer in locale gebondenheid~ d.i. gebonden
aan de stad met haar economische en juridische
regelingen;

2. ruilverkeer met gebondenheid aan de staat met zijn
economische en wettelijke regelingen;

3. vrij ruilverkeer, waarin dus de regelingen van stad en
staat ontbreken.

Beoordeling.
1. De prestaties op het gebied van de theorieën der ont-

wikkelingstrappen kritisch overwegend, kan allereerst worden
vastgesteld, dat de historische beschou~~vingswijze een beletsel
vormt om een dergelijke leer op te bouwen vanuit een juiste
economisch-wetenschappelijke probleemstelling.

Hoewel de bewering, dat de historische school de mogelijk-
heid ener theorie zonder meer zou ontkennen, ') een te sterk
verwijt inhoudt, toch is haar betekenis voor de theoretische
economie-beoefening niet hoog aan te slaan. De oudere richting
houdt nog vast aan de theorie, maar wil deze met behulp van
haar economisch-historische onderzoekingen omvormen en aan
de werkelijkheid toetsen. Een historisch georiënteerde theorie
staat ook de jongere richting, zij het wat vaag, voor ogen.
Bucher wil bijv. bij elk zijner typen de passende theorie
uitwerken. Op de grondslag der onderscheidene ontwikke-
lingstrappen zal de theorie zich kunnen bedienen van de
resultaten. der historische vorsing, en de deductieve methode,
door de meesters der oude „abstracte" economie toegepast
om het welvaartsproces van de trap der volkshuishouding te
verklaren, wil hij evenzeer zien aangewend ter verklaring
van het steven naar behceftenbevrediging in de andere
phasen. 2) De leerstelsels zijn trouwens altijd min of ineer
gebonden aan de tijd van hun ontstaan. Zo houdt de klassieke
economie verband met het kapitalisme, zoals dit in de negen-
tiende eeuw typerend is voor het ontwikkelingsstadium der
vrije ruilverkeershuishouding, en verraden de beschouwingen
der oude meesters dikwijls hun land van oorsprong. List is
een der eersten, die dit heeft waargenomen, en de leer der
physiocraten en klassieken bestempelt als ~iationale theorieën.

Van dit standpunt bezien blijft het toch een tekort der
historischo school, dat zij niet tot historisch gekleurde

i) Zoals bijv. Albrecht leert. G. Albrecht: Einfuhrung in die Volkswirf-
~chaftslehre. Jena 1935, blz 112.

-) K. Bucher: Die Enstehung der Volkswirtschaft. Tubingen 1922, blz.
86 v. en 158 v.
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theoriën is gekomen. Eensgezind in de verwerping van
algemeen geldende leerstellingen, heeft zij wel de kennis
der maatschappelijke instellingen van verleden en heden
verrijkt, maar practisch niet de taak volvoerd dergelijke
theorieën te funderen. ') Met name de jongere richting is
inzover vijandig aan de theorie, dat zij de tijd voor theore-
tische arbeid eerst gekomen acht, nadat het vereiste econo-
misch-historisch materiaal is bijeengebracht om de theorie
verder te brengen. ') Als hoofdfout geldt dan wel dat, wan-
neer theoretische problemen niet te voren worden gesteld,
de verzameling van gegevens zonder samenhang zal geschie-
den en de vraagstukken tevergeefs op een oplossing wachten.
Met de verwaarlozing der theorie verdwijnen ook de
algemene theoretische grondslagen der economische politiek
buiten de horizon der wetenschappelijke belangstelling. Of
overigens de theorie historisch moet zijn om het onderzoek
vruchtbaar te maken, hetgeen Spiethoff ineent, zal nog worden
nagegaan.

Dat de historische school tegenover het verschijnsel der
economische macht en tegenover de verscheidenheid van
organisatievormen, er door geschapen, onwenníg staat, kan
worden gedemonstreerd met Schmoller's wijze van behande-
ling van het kartelprobleem. ~') Uitgaande van de prijs-
vorming ziet de schrijver in de kartellering e.d. een aantasting
der vrije concurrentie en een vorming van monopolies. Van
de verhouding tussen economische macht en prijsvorming
wordt geen verklaring gegeven. Wel verwijst hij naar zijn
Allgemeine Volkswirtschaftslehre, waarin wordt aangetoond,
dat de totstandkoming van de prijs anders dan voorheen zal
geschieden. `) Het verlangen naar een wettelijke regeling der
kartels, door Schmoller geuit, blijft onvruchtbaar voor de
theoretische analyse, want met het constateren ener omvor-

i,l Vgl. A. Spiethoff, t.a.p., blz. 891 v.v.
- Í Zo merkt Schmoller in de derde druk van het Handwtirterbuch der

Staatswissenschaften, Jena 1909, in het artikel Volkswirtschaft op: „Die
dltere sogenannte historische National'ókonomie hat vielfach zu rasch die
Ergebnisse der allgemeinen Geschichte theoretisch verwerten wollen; wir
sehen heute ein, dasz miihevolle wirtschaftsgeschichtliche Spezialarbeiten
erst den rechten Boden geben, um die Geschichte volkswirischaftlich und
sozialpolitisch zu begreifen, die uational'ókonomische Theorie genugend
empirisch zu unterbauen" ( blz. 4641. Bd. VIII.

.~) G. v. Schmoller: Das Verh~ltnis der Kartelle zum Staate, Schriften
des Vereins fiir Sozialpolitik, 116. Bd., Leipzig 1906, blz. 237 v.v.

}J ,.An die Stelle des individuellen Preisfeilchens auf dem Markte durch
kollektive Vereinbarungen der Káufer und Verkáufer ( trete) eine neue
Art. von auf Zeit fixierten Taxpreisen". G. v. Schmoller: Grundrisz der
allgemeinen Volkswirtschafislehre, I. Deel. Leipzig 1901, blz. 268.
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ming der vrije concurrenie tot monopolies wordt de theorie
nog niet vooruitgebracht.

De wetenschappelijke economie-beoefening omvat steeds
zowel historische als theoretische elementen, betreft zowel de
materiële inhoud der verschijnselen als het formele gezicht~
punt waaronder wordt gestreefd naar een verklaring en ev.
beoordeling der verschijnselen. Van het studie-object en de
persoonlijke aanleg van de onderzoeker zal afhangen, welke
elementen overwegen. ') Geschiedt echter de empirische
vorsing niet vanuit het formeel correcte gezichtspunt, dan
zullen de grenzen tussen data en economische problemen
vervagen en de typische eigenschappen der economische
structuur niet kunnen worden opgespoord. Dit blijkt duidelijk
uit de onderzoekingen der historischè school op het gebied
der ontwikkeling van het economisch leven.

Zo gaat List bij zijn indeling niet uit van een economisch,
iliaar van een technisch gezichtspunt. ') In een later ontdekt
boek van oudere datum „Das naturliche System der politischen
Oekonomie", 1837, geeft List uitvoerig een vierdelig schema
„der liationalëkonomischen Entwicklung der Nationen ver-
mittels des internationalen Handels". Nog opvallender dan
in zijn meer bekende werk staan de trappen in dienst van de
door hem sterk gepropageerde gedachte, dat de buitenlandse
handelspolitiek noodzakelijk moet worden veranderd, omdat
zijn vaderland in de vóórlaatste phase verkeert, terwijl
Engeland reeds staat op de trap van akkerbouw, nijverheid
en handel. `) De overwegend politieke doelstelling van List's
theorie maakt bij ]atere theorieën der ontwikkelingstrappen,
die er op voortbouwen, plaats voor een uitgesproken histo-
rische oriëntatie,

~) „Niemand hdtte die Probleme, die Ricardo interessierten, anders als
theoretisch, niemand hátte das Stiidteproblem ohne vorhergehende Tatsachen-
sammlung behandeln kdnnen." aldus Schumpeter: a.w. blz. 101.

-) Spann heeft naast zijn eigen typen-leer uitsluitend waardering voor
de vorm van indeling van List, die hij omschrijft als de inhoud van het
economisch leven. O. Spann: Tote und lebendige Wissenschaft, Jena 1935,
b12. 392. Een karakterisering van de inhoud naar de takken van voort-
brenging duidt evenwel slechts op technische productie-verschillen.

.{) Sommer schrijft daarom: ,.Die Stufen der Wirtschaft sind fiir List
keine wissenschaftliche, geschichtlirhe Grundtatsache, die jeder gedanklich
bkonomischen Lehre vorhergeht. Sie war ihm tiur das Mittel, in einer
politischen Konstellation eine dynamische und fiir alle Vtilker, die in
Deutschland gegen England standen, eine Entwicklungslehre auszubilden. List
denkt poUtisch- historisch...... und die Spdteren mterpretieren ihm zu
Unrecht rein historisch". A. Sommer: Friedrich Lists Pariser Preisschrift von
1837 iiber das Aufheben und Verschwinden der Stufenlehre und ihre Bedeu-
tung fur Lists ganzes System, Mítteilungen der Friedrich List-Gesellschaft.
nr. 3. 30. XI. 1930, blz. 55 v.v.
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Dat men tot een dergelijke indeling kan komen, indien van
een economische wetenschappelijke probleemstelling wordt
uitgegaan, bewijst Akerman. De werkelijke ruilhandelingen
worden bepaald door tijd en plaats. Kapitaalvorming betekent
een ruil van goederen tussen heden en toekomst. Handel
beduidt een ruil over grotere of langere afstanden. In dit
verband ziet de Zweedse auteur de typen van huishouding in
het voorlopige stadium van zijn onderzoek afhankelijk van
een gelijktijdige oriëntatie t.o.v, de gezichtskringen in het
verloop van de tijd en in de ruimte en komt hij tot structuur-
vormen, die een opvallende gelijkenis met die van List ver-
tonen.

l. Het type der verzamelaars wordt gekarakteriseerd door
een zeer nauwe begrenzing van de gezichtskring in tijd en
ruimte.

2. In het jagers- en vissersstadium worden beide dimensies
vergroot, doordat de blik in de toekomst verder zal reiken en
meer uitgestrekte gebieden rationeel worden doorzocht. Deze
ontwikkeling bevordert ook een technische evolutie.

3. Het herdersstadium brengt een werkelijke indeling van
de tijd en de verzorging der kudden gedurende de jaargetijden
toont een geordende activiteit.

4. Het landbauwstadium veronderstelt een nog omvang-
rijker overzicht over ruimte en tijd. De productiemiddelen
komen van verderaf gelegen gebieden en de voortbrengings-
periode wordt verlengd.

5. De industrie- en handelsphase, welke ténslotte bereikt
wordt, kent het ruilverkeer met verre landen en tijd-rovende
productieomwegen.

In deze gedachtengang, waartoe een moderne interpretatie
van de ontwikkeling der takken van voortbrenging leidt,
kunnen de typen van huishouding worden gezien als verschil-
lende experimenten met combinaties van handel en kapitaal-
vorming. Menigmaal domineren de technische en autarkische
tendenzen, menigmaal ook de vrijheid en intensiteit der
handelsbetrekkingen. ')

Ook door Sch,moller wordt geen economische norm gebezigd. ~
Het gebied, waarop hét welvaartsstreven plaats vindt, wordt
telkens groter gesteld, maar op het feit, dat de politieke

1) Zie J. Akerman: a.w., blz. 72 v.v.
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lichamen zich niet uitsluitend onderscheiden naar de grootte
van de maatschappelijke kring, niet verder ingegaan,

Een economisch gezichtspunt is aanwezig in Hild,ebrand's
indeling naar het ruilverkeer in de verschillende tijdperken,
hoewel de wetenschappelijke probleemstelling een meer-
omvattend gezichtspunt eist dan alleen de wijze van ruilen.
D~ hantering van de norm laat voorts inzover te wensen, dat
de toestand zonder ruil voorbij wordt gezien en het onder-
scheid tussen b en c niet adequaat is aan het kenmerkende
verschil tussen a en b.

In de groepering van Bucher treedt als norm het ontbreken
en de aanwezigheid van ruilverkeer naar voren. Ofschoon in
de gekozen benamingen de specifiek economische verschillen
onvoldoende tot uiting komen, en de concrete norm, die hij
zoekt in de lengte van de weg van producent naar consument,
historisch beschouwd onjuist is '), kan men zijn schema, niet
historisch opgevat als een opeenvolging van vormen in de
loop van de tijd, maar als typische vormen van huishouding,
terugbrengen tot:

a. de gesloten huishouding, dus zonder ruilverkeer;
b. de huishouding met arbeidsverdeling tussen huishou-

dingen die niet zelfgenoegzaam zijn en waarmee het ruil-
verkeer noodzakelijk verbonden is; de band tussen producent
en consument is nog een directe, met plaatselijke begrenzing
en dientengevolge persoonlijke onderlinge bekendheid, terwijl
de voortbrenging geschiedt op bestelling;

c, het type, waarin de ruilende huishoudingen niet direct
meer met elkaar bekend zijn; de productie geschiedt op voor-
raad, met schatting van toelcomstige behoeften, terwijl de
markt fungeert als orgaan, waar vraag en aanbod samenkomen,
en de marktprijzen als middel ter oriëntatie dienst doen.

Dergelijke vormen, die klaarblijkelijk vanuit een economisch
gezichtspunt zijn gekenschetst, kunnen in een bepaalde periode
naast elkaar optreden, hetgeen Biicher zelf erkend heeft. Als
type geldt dan de overheersende vorm van huishouding.

De theorie van Bucher heeft onmiskenbaar invloed uitge-
oefend op moderne schrijvers, inzover deze een historisch
georiënteerde typenleer willen geven. Een mooi voorbeeld

1) Tegenover de bestaande inschakelingstendenz staat ook weer een tendenz
tot uitschakeling van tussenschakels, dus van verkorting van de weg van
voortbrenger naar verbruiker.
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levert Zwiedineck, die als norm uitgaat van de mate en
intensiteit der maatschappelijke betrekkingen en de hierdoor
bepaalde vormen van ruilverkeer, en zo komt tot:

1, een toestand zonder ruilverkeer: de huishouding zonder
markt;

2. een toestand met aanvullend marktverkeer:
a. de familiehuishoudingen der vermogenden worden

grotendeels nog in natura verzorgd;
b. een deel der bevolking, in het bijzonder de onvermo-

genden, is aangewezen op behoeftenvoorziening d.m.v. de
markt, inzover zij niet in aansluiting bij andere huishoudingen
in natura, ev. charitatief verzorgd worden;

3, een toestand van algemene en vrije marktverzorging:
de ontwikkelde volkshuishouding, waarin alle huishoud-
plannen volledig op markt en marktprijzen zijn ingesteld.

De onoverzichtelijkheid der toenemende onderlinge be-
trekkingen doet Zwiedineck een verdere ontwikkeling
verwachten. 1)

De indeling van Philippovich gaat eveneens uit van een
economisch gezichtspunt, in het bijzonder het ruilverkeer
betreffend alsmede het orgaan, dat regelend optreedt. Er
bestaat evenwel niet alleen een gebondenheid aan regelingen
vanwege de overheid, maar ook aan maatregelen van com-
binaties van ondernemingen (trusts, concerns, kartels) en va:i
vakverenigingen van arbeiders, ondernemers en dgl. Deze
laatste gebondenheid speelt echter bij de opsomming der typen
geen rol.

2. Omdat over het algemeen de organisatievormen niet
worden opgesteld vantlit een economisch wetenschappelijke
probleemstelling, worden de mogelijke beginselen van econo-
mische orde in de theorieën der ontwikkelingstrappen niet
tot uitdrukking gebracht, al kunnen de indelingen van
sommige schrijvers als ordeningsbeginselen worden aan-
gewend.

Het politieke verband van Schmoller kan evengoed indivi-
dualistisch als collectivistisch georiënteerd zijn.

Ook Bucher geeft de mogelijke ordeningsbeginselen niet

i) Zie O. v. Zwiedineck-Sudenhorst: a.w.. blz. 18. Het marktverkeer in het
tweede stadium geschiedt vaak zonder tussenschakels in kleinere, overzichtelijke
hoeveelheden. met gemakkelijk controleerbare kosten der marktgoedern en
met gewoonlijk ingrijpende regelingez. Zodoende gelijkt dit type op Biicher'B
stedel~jke huishouding.

6
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uitdrukkelijk aan. Toch heeft hem zonder twijfel de vraag
voor ogen gestaan, wat de orde bewerkstelligt tussen de
onzelfgenoegzame huishoudingen, wat deze verbindt tot een
economisch geheel. Dit blijkt uit zijn kenschetsing van de
hoofdtrekken der vrije ruilverkeershuishouding in het liberale
stadium der volkshuishouding - de absolutistische phase gaat
vooraf - waarna de aanvang van een derde, sociale, periode
valt waar te nemen, in welke de gemeenschapsfactor zwaarder
gaat wegen. De verwezenlijking ener collectivistische huis-
houding lijkt Bucher te stoten op onoverkomelijke hinder-
palen, waarom hij aali dit type slechts geringe aandacht
wijdt. ')

De grondslag van Philippovich kan eveneens worden gebruikt
em mogelijke principes van economische orde aan te geven.

3. Het verband dat er bestaat tussen de kring der data
en de organisatievormen wordt door de schrijvers der
historische school slechts onvolled.ig of in het 7eheel niet
gelegd, hetgeen moet worden toegeschreven aan een tekort
aan inzicht in de economische structuur. Wat wij bij sommige
auteurs opmerken, is overigens wel van betekenis voor het
latere onderzoek.

Uit de opvattingen van List vloeit voort, dat de bevolkings-
capaciteit van een gebied, de grootte, samenstelling en pro-
ductieve kracht der bevolking, samenhangt met de structurele
~ontwikkeling, en ook omgekeerd. Zijn beide eerste trappen
beantwoorden aan een geringe dichtheid d~r bevolking, terwijï
de volgende stadia een groter worden bevolkingsdichtheid
toelaten, de laatste trap met een overheersende betekenis van
nijverheid, handel en verkeer, een zeer sterk toegenomel~
dichtheid. De verwantschap tussen de denkbeelden van I.ist
en de intensiteitstypen van Wagemann (zie hfdst. I~ 8) is
onmiskenbaar aanwezig. Het verband, doar List geconstateerd
tusschen de economische structuur - ofschoon vanuit een
technisch gezichtspunt omschreven - en bewegingen in de
data, met name in de bevolking, dient hem tot motief om door
handelspolitieke maatregelen de structuur te beïnvloeden.
T.a.v. vrijhandel of bescherming neemt hij een relatief stand-
punt in. Dat hij geen van heide absolute geldigheid toekent,
getuigt van zijn dynamische visie.

In het handboek van Schmoller wordt aan de data veel
aandacht besteed. De inleiding behandelt de psychische, zede-

1) K. Bucher: a.w., blz. 135 v.v.
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Iijke en juridische grondslagen der volkshuishouding, terwijl
de verdere inhoud is gewijd aan: 1. land, bevolking en tech-
niek als lnassa-verschijnselen en elementen der volkshuis-
houding; 2. het maatschappelijk systeem -„Verfassung" -
der volkshuishouding, zijn belangrijkste organen en zijn hoofd-
oorzaken. Er komen volgens Schmoller tal van instellingen
(instituties) tot ontwikkeling, welke verband houden met de
bewegingen in de data. ' )

Dit verband staat de leider der jongere historische richting
cchter slechts vaag voor de geest

Heeft Schmoller voor de dynamische structuuranalyse
slechts weinig gepresteerd, hetzelfde kan niet worden gezegd
van Bucher. Zijn opstellen over de ontwikkeling der bedrijfs-
vormen, over de achteruítgang varl het handwerk en over de
arbeidsverdeling, verschenen in „Die Entstehung der Volks-
wirtschaft", zijn voorbeelden van dergelijke onderzoekingen,
die wel niet het gehele gebied der economische structuur
ra:~~n, maar toch bepaalde facetten ervan belichten. ')

De verdiensten, die de historische school met het oog op
de leer der organisatievormen toekomen, zijn vooral van
tweeërlei aard. Allereerst heeft zij de aandacht gevestigd op
de verscheidenheid der economische structuurtypen. Om de
vormen van economisch~ orde te onderzoeken heeft zij,
ondanks de eenzijdigheid der gekozen indelingsnormen, prac-
tisch tal van kenmerken gebezigd, die ook voor de latere
analyse van betekenis zijn gebleven. De grote sociale instel-
lingen, de structuur der bestaanstakken, de arbeidsverdeling
en de bedrijfsvormen, de regeling der arbeidsverhoudingen,
de relaties tussen de maatschappelijke klassen, de betrek-
kingen tussen overheid en econolnisch leven, dit alles heeft zij
onderzocht in het verloop zijner ontwikkeling.

Doch wat belangrijker moet worden beacht, zij heeft de
volkshuishouding opgevat als een organisch geheel, verankerd

i) G, Schmoller: Grundrisz der allgemeinen Volkswirtschaftslehre: .,Unler
einer polilischen, rechtlichen, wirtschaftlichen Institution iverstaat de auteur)
eine partielle, bestimmten Zwecken dienende. zu einer selbst~ndigen Entwicke-
lung gelangte Ordnung des Wirtschaftslebens, welche das feste Gefász fur
das Handeln von Generationen. oft von Jahrhunderten abgiebl: das Eigentum.
die Sklaverei, die Ehe, die Vormundschaft, das Marktwesen, das Miinzwesen,
die Gewerbefreiheit. dasz sind Beisoiele von Institutionen" (blz. 611.

-) Spann ziet in de economische -geschiedenis een onbewust domineren van
de darwinistische evolutiegedachte en van de marxistische opvattingen. zoals
die in het ontwikkelingsschema communisme-kapitalisme-communisme wurden
geleerd. Hij noemt Biicher .,Handlanger Marxens und all der anderen Materia-
listen und Mechanisten", omdat hij hem - o.i. ten onrechte - in het vaar-
~-ater dezer meningen ziet. O. Spann: a.w., blz. 398 v.v.

I
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in het cultuurleven Van een volk. Zij ziet de huishouding van
een staatsvolk in haar doeleinden synthetisch verbonden met
de overige waarden waarop het gemeenschapsleven gericht
is, en in haar ontstaan traditioneel gekoppeld aan het verleden.
Dat de historische school begrip voor deze samenhang heeft
getoond, is een hogelijk te ~waarderen gevolg van haar onder-
zoekingen.

Wij behoren evenwel in de economische wetenschap het
gebied der volkshuishouding te beschouwen als een zelfstandig
terrein Van menselijke activiteit. De zelfstandigheid Van het
studie-object maakt een zuivere afbakening der data als uit-
gangspunt Van onderzcek en een juist begrip der econolnische
structuur mogelijk. Wanneer wij afzien Van de valsheid der
evolutiegedachte, volgens welke de ontwikkelingstrappen
zouden Verlopen Van lagere naar hogere vormen, en wij de
organisatievormen louter als typen beschouwen, is het toch
t.a.v, de zelfstandigheid van het object Van economische studie,
dat de historische richting tekort is geschoten.

~ 3. Het strei~en naar een alge~neen gelde~ule theorie.

Sinds de klassieken zijn de economische structuur en de
samenhangen binnen de bouworde Van het geheel meer
gecompliceerd geworden, heeft zich de economische tosstand
voortdurend verder verwijderd Van de Voorwaarden, welker
aanwezigheid in de vrije concurrentie-hypothese wordt ver-
ondersteld.

Het streven naar een algemeen geldende theorie, naar de
opsporing Van blijvende economische waarheden, dat des-
ondanks Valt waar te nemen, stelt de onderzoeker voor de
vraag, hoe Ver de abstractie in de wetenschap mag gaan.
Wetenschap berust op totale of, wat de Duitse schrijvers bij
voorkeur zo noemen, . generaliserende abstractie. Totale
abstractie brengt universele, werkelijk algemene begrippen.
Zij kan in verschillende graden worden doorgevoerd, waarmee
een „subalternatie" der wetenschappen wordt bereikt. ')
Iedere wetenschap is niettemin gebonden aan haar eigen
formeel object, en daarom mag zij bij de bestudering der
Verschijnselen niet abstraheren van wat in die Verschijnselen,
vanuit haar specifiek gezichtspunt beschouwd, als wezenlijk
moet worden erkend. Is het dus enerzijds begrijpelijk, dat
ook in de economische wetenschap langs de weg der totale

1) Vgl. I. J. M. van den Berg: Logica, Nijmegen-Utrecht, blz. 116 v.V.
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abstractie een universele kennis van het leven der volkshuis-
houding wordt beoogd, anderzijds bestaat het gevaar, dat de
veralgemening te ver wordt doorgevoerd. De vraag naar het
algemeen geldend karakter der theorie kan daarom ook aldus
worden gesteld: hoe ver mag de totale abstractie gaan? Kan
het kader zó algemeen worden gedacht, dat het mogelijk is
een theorie te bieden los van de organisatievorm waarbinnen
de verschijnselen optreden? Hoe algemener de theorie, des te
algemener is het kader van het welvaartsproces, des te een-
voudiger en gemakkelijker zal ook het kenobject zijn, maar
tegelijk des te geringer de inhoud der begrippen. De theorie
kan dan zó formeel van inhoud worden, dat zij de werkelijk-
heid niet meer verklaart.

Dat de Oostenrijkse school, opkomend in de dagen der
jongere historische richting, zich ondanks de gecompliceerder
wordende economische structuur vrijwel uitsluitend heeft
gewijd aan de economische theorie onder algemeen gehouden
voorwaarden, vindt zijn verklaring in de betreurenswaardige
toestand, waarin de theorie, met name in Duitse landen,
rondom 1870 verkeert. Terwijl de klassieken als kader van
hun onderzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend uitgaan van
bepaalde juridische instellingen, die de werking van het
beginsel der individuele economische veraritwoordelijkheid
moeten garanderen, poogt Menger zelfs te bewijzen, dat deze
juridische instellingen een .,economische oorsprong" hebben. 1)I
Dientengevolge blijft de leer der organfsatievormen geheel op
de achtergrond.

Ook de meesters der Oostenrijkse school plaatsen dus de
verklaring der prijsvorming binnen het kader der vrije con-.
currentie, maar in tegenstelling met de klassieken willen zij
de economische pobleemstelling zuiver houden van de vraag
naar de meest wenselijke inrichting der maatschappij en
beklemtonen zij het slechts hypothetisch karakter der wetten,
die de samenhangen binnen het gestelde kader verklaren. Een
der grootsten onder de Oostenrijkers, E. v. Bdhm-Bawerk,
heeft de kwestie, die ons bezighoudt, inhoever er van een
blijvende economische waarheid, dus van een algemeen gel-
dende economische theorie kan worden gesproken, behandeld

~) C. Meuger: Grundsátze der Volkswirtschaftslehre. Weenen 1871: ..Das
Yrivateigentum entspringt in letzter Reihe der n~mlichen Relation zwischen
Bedarf und verfugbaren Guterquantit~ten, die wir oben (in der Abteilung der
wirtschaftlichen Grundbegriffe) als das Wesen der Wirtschaft kenuengelernt
haben .... Es hat demnach die „menschliche Wirtschaft und das Eigentum
einen gemeinschaftlichen Ursprung" (blz. 180 v.),
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in zijn laatste, kort Voor zijn dood Verschenen publicatie, die
als zijn wetenschappelijk testament is gekenschetst. ')

Uitgaande van het door Adolf ~'Vagner en Rodbertus ge-
maakte onderscheid tussen „~ltiver eco~zomische" en „histo-
risch-.jztridische" categorieën, Van welke de eerste groep het
blijvende, algemeen geldende, onder alle organisatievormen
terugkerende, omvat, en de tweede groep het historisch
Veranderlijke, met de organisatievormen wisselende, inhoudt,
komt de schrijver tot de bevinding, dat nog steeds niet is
uitgemaakt hoever beiderlei invloeden reiken, -) noch door
de toenmalige theoretische richti-ng der Oostenrijkse school,
noch door de historische en sociaal-politieke school, die, de
theorieën der klassieke meesters en der grenswaardeleer
bestrijdend, de macht in het middelpunt der Verdeling pleegt
te stellen. Dat de grenswaardeleer zich tot dan toe Vrijwel
uitsluitend heeft beziggehouden met de theorie der Vrije ruil-
Verkeershuishouding binnen het algemene kader der Volkomen
Vrije concurrentie, ziet Bi)hm als e~en kwestie Van tijdelijke
prioriteit, dáárom zo opgelost, wijl aan de behandeling der
wetenschappelijke Vragen onder dergelijke Veronderstellingen
ook een methodische prioriteit toekomt.

Het gebrek aan realisme in de theorie wordt ervaren als
een des te nijpender tekort, naarmate - anders dan in de
tijd der klassieken - de werkelijkheid meer gekenmerkt
gaat worden door economische en sociale machtsfactoren,
zeals monopoloïde Vormen Van aaneensluiting tussen onder-
nemingen, Vakverenigingen Van ondernemers en arbeiders,
benevens een interventionistische economische politiek. Dit
gebrek kan niet worden Verllolpen door de macht in de plaats
van de economische wetten te stellen, zoals - speciaal op het
gebied der Verdeling - gepoogd is te doen eerst door J. Stuart
Mill en later door de historische school, alsmede door socialis-
tische ~) en ook andere theoretici. Zich bewust slechts een
aanloop te nemen naar de oplossing Van het probleem, stelt
Bëhm allereerst de Vraag, of de invloed der macht binnen de
economische prijswetten tot uitdrukking komt of hiertegeni~l

i 1 E. v. Bóhm-Bawerk: Macht oder bkonomisches Gesetz? Zeitschrift fiir
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 23. Bd. 1914, blz. 205 v.v. Ook
in: Gesammelte Schriften von Eugen von Bbhm-Bawerk (herausgegeben von
Franz X. Weisz. Weenen-Leipzig 1924, blz. 269 v.v.

-) ..Dieses Kapittel der Sozial'ákonomie ist noch nicht befriedigend ge-
schrieben worden", concludeert de auteur in 1910, E. v. Btihm-Bawerk, t.a.p..
blz. 208.

~) Zie bijv. M. Tugan-Baranowsky: Soziale Theorie der Verteilung, Berlijii
1913. Volgens deze schrijver is het verdelingsresultaat geheel het effect vé.3
machtsuiroefening.
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gaat. Hij komt tot de conclusie, dat de werking der machts-
factoren ligt binnen de wetten en deze tot gelding brengt. Er
is een historisch-juridische inslag aanwezig in elk economisch
verschijnsel en ook de grenswaardeleer gaat uit van een
bepaald juridisch kader.

Bij de werking der machtsfactoren moeten ogenblikkelijke
gevolgen worden onderscheiden van gevolgen van duurzame
aard. Zolang de gevolgen slechts tijdelijk zijn, zal door in het
leven geroepen reacties de werking der economische wetten
wederom hersteld worden. De duurza~ne gevolgen zijn met
het oog op een beantwoording der vraag naar het bestaan van
cen algemeen geldende economische theorie het belangrijkst,
en bovendien zijn zij vóór Bóhm nog niet onderzocht. Ten
aanzien van deze vraag komt hij tot de conclusie, dat in een
drietal gevallen, een duurzaam gevolg zal worden bereikt, t.w.:

1, indien door kunstmatige machtslniddelen de tevoren
omgebogen lijn der verdeling weer door een tegenovergestelde
beweging in zijn natuurlijke toestand wordt hersteld, wanneer
bijv. door staking de verhoging wordt afgedwongen van een
1oon, dat de ondernemers voordien door gebruikmaking van
hun monopoliepositie beneden het niveau van het grens-
product hadden gedrukt;

2. indien de later optredende spontane economische
ontwikkeling de aanvankelijk kunstmatig afgedwongen lijn
der verdeling achteraf tot een „natuurlijke" maakt, het kunst-
matig ingrijpen derhalve het resultaat vervroegt, dat anders
toch zou zijn opgetreden; en tenslotte:

3. indien de partij die door het ogenblikkelijk resultaat
in haar positie wordt bedreigd, zich dientengevolge zózeer
inspant, dat haar economische toestand zich verbetert en de
gunstiger geworden wijze van verdeling tot e~n „natuurlijke"
wordt.

Siechts in dit laatste geval mag worden geconcludeerd, dat
het groter aandeel in het maatschappelijk inkomen als werke-
lijk duurzaam gevolg is veroorzaakt door het optreden van
machtsfactoren, zij het langs indirecte weg. Een dergelijke
situatie komt echter slechts bij uitzondering voor. De auteur
lneent aan het eind van zijn betoog te hebben aangetoond, dat
„die Einfliisse der sozialen Macht eben auch hindurch gehen
mussen durch die Formeln und Gesetze der reinen ókonomi-
schen Theorie." ') In concreto is gepoogd langs deze weg het

i) E, v. Báhm-Bawerk, t.a.p., blz. 265 v.v.
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bewijs te leveren, dat de macht der vakverenigingen om loons-
verhoging af te dwingen, beperkt is.

De theorie, zoals de lneester der Oostenrijkse school deze
ziet, geldt slechts binnen algemeen gehouden veronderstellin-
gen. Hij gaat uit van een statische conceptie en komt op deze
grondslag tot een „natuurlijke" lijn der verdeling, verklaard
met behulp der subjectieve waardeleer. De conclusies blijven
beperkt tot de functionele verdeling en Bëhm erkent dat,
wanneer door machtsuitoefening de data die de personele ver-
deling bepalen, worden verschoven, de gevolgen op dit
gebied veel ingrijpender en duurzamer zijn dan voor de
functionele verdeling. De schrijver onderzoekt de werking der
machtsfactoren t.o.v, de prijsvorming in het algemeen en t.o.v.
de verdeling in de werkelijke maatschappij meer in het bij-
zonder. De aangewende theorie is evenwel te weinig realistisch,
omdat zij abstraheert van wezenlijke trekken der werkelijk-
heid. Het toerekeningsproces, zoals dat voor de enkelvoudige
huishouding kan worden verklaard, mag niet worden vereen-
zelvigd met het verdelingsproces in de maatschappelijke
huishouding. In deze laatste kan in tegenstelling met de enkel-
voudige huishouding de machtsfactor niet worden buiten
gesloten. Daarom zal de leer, wat zij wint aan algemene
geldigheid, verliezen als instrument ter verklaring van reële
economische verschijnselen. Zij is ongeschikt om de machts-
uitoefening in de werkelijke volkshuishouding te verklaren
en kan dan ook niet, wat Bëhm van de theorie verlangt, iedere
rationele economische politiek wetenschappelijk funderen.

De socialistische leer, die betrekking heeft op een econo-
mische structuur van geheel andere samenstelling als de vrije
ruilverkeershuishouding, wordt door Bëhm naar voren ge-
bracht om te demonstreren hoe de wetten der functionele
verdeling ook in een socialistische maatschappij hun geldigheid
behouden, en hoe met name de kapitaalrente, door hem in
zijn standaardwerk in het bijzonder onderzocht, in een socia-
listische gemeenschap niet zou verdwijnen. Kapitaalrente is
een economische categorie en zal zich daarom voordoen binnen
iedere organisatievorm der volkshuishouding. ')

Met Bëhm en andere meesters der Oostenrijkse school
bieden vele neo-klassieke schrijvers een zeer abstracte theorie
van zo algemeen mogelijke waarde. Voor dit standpunt kan
tweeërlei motivering worden gegeven. Allereerst zien zij de

i 1 Vgl. E. v. Bóhm-Bawerk: Kapital und Kapitalzins II, Positive Theorie
des Kapitales, I. Bd.. Jena 1921, blz. 437.
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menselijke psychologie in economisch opzicht als betrekkelijk
constant en, wat met het oog op ons onderwerp van meer
belang is, bovendien gaan zij uit van een onveranderlijk
gedachte organisatievorm met de postulaten van privaat-
eigendom en concurrentie. ') Machtsfactoren behoren tot de
historisch-juridische categorieën en de resultaten, die de
behandeling van hun problemen oplevert, zijn data voor de
economische theorie. Evenzo zijn de resultaten, waartoe de
economische theorie komt, data voor de sociologie, die de
sociale machtsverhoudingen onderzoekt. 'Aldus stelt tenminste
Schumpeter het vraagstuk '), en hij ziet daarom macht en
economische wet als verschillende geledingen van de keten
der sociale veroorzaking,

Het karakter van het economische wordt evenwel bepaald
door het bewust richten van krachten, die op zichzelf be-
schouwd economisch amorph zijn, op de bevrediging van
behoeften als economische doeleinden. A1 wat gerekend kan
worden tot de historisch-juridische categorieën en de econo-
mische macht wordt genoemd, is hier de principale bewer-
kende oorzaak. Zij beïnvloedt de economische resultaten
even wezenlijk als wat pleegt te worden gerangschikt onder
de zuiver economische categorieën en wat fungeert als
instrumentele be~~erkende oorzaak. Het gaat dus niet aan om
de historisch-juridische categorieën, mede de maatschappelijk
economische organisatievormen omvattend, als zijnde niet-
wezenlijke factoren buiten het domein der theorie te houden.
Door de constructie der vrije concurrentie-hypothese en door
aan de economische factoren een eigen economische natuur
toe te schrijven, die ze noodzakelijk bepaalt in hun werking,
wordt het economisch studie-object te eng begrensd.

De organisatievorm die, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over-
wegend het kader vormt der theoretische beschouwingen, is
de vrije ruilverkeershuishouding. De op dit kader gebaseerde
]eer komt een ereplaats toe in het rijk der theorie, want zij
omvat een gesloten geheel van met grote denkkracht opge-
bouwde leerstellingen. Algemener is nog de theorie, die Cassel

i) Pirou, die met name Menger, Walras. M. Divisia en John Bates Clárk
noemt, merkt hiervan op: „Ce cadre juridique représente, pour eux, à la fois.
1'état de fait de nos sociétés modernes occidentales et la condition du bon
fonctionnement du méchanisme économique Il est, pas suite, le soubassement
naturelle de toute leur construction théorique". Gaëtan Pirou: Les nouveaux
crourants de la théorie économique aux Etats-Unis. Fascicule II. De ]'économtque
rationelle à 1'économique institutionelle. Parijs 1936. blz. 8.

-) J. Schumpeter: Das Grundprinzip der Verteilungstheorie. Archiv fur
Sozialwirtschaft und Sozialpolitik, 42. Bd. 1916.
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heeft uitgewerkt op grondslagen, die een ruilverkeershuis-
houding funderen van ruimere omvang dan de zogenaamde
kapitalistische maatschappij. Hij gaat n.l. uit van een gedeelte-
lijke privaateigendom, minstens de eigen arbeid omvattend
en wat er voor kan worden ingeruild, vrijheid van consumptie
en vrijheid van arbeid. Voor deze ietwat vaag getypeerde
organisatievorm biedt de Zweedsé geleerde een formeel cor-
recte theorie, die het ruilverkeer onderzoekt los van de
tegenstelling concurrentie-monopolie, en waarin de goederen
worden aangewend op Een wijze, die voor de gemeenschap
het meest rationeel is. Daartoe zal de prijsvorming moeten
geschieden op grond van het kostenbeginsel, hetgeen in een
socialistische maatschappij niet anders kan verlopen dan in
een individualistische. Genoemde grondslagen zijn n.l. zó ruim
genomen, dat ook de socialistische huishouding eronder valt. ')

In Cassel's theoretisch systeern past niet het probleem van
de monopolieprijs, hoe belangrijk een theoretische analyse
hiervan ook moet worden geacht, juist omdat in dat geval
een duurzame spanning ontstaat tussen kosten en prijs en
derhalve niet wordt voldaan aan het kostenbeginsel. Onder
invloed van Cassel komen Adolf V~'eber en o.a, diens leerling

I G. Halln er toe om het monopolie te beschouwen als een
; verschijnsel, dat niet wezenlijk van de concurrentie verschilt,
en de theorie der vrije ruilverkeershuishouding met uitslui-
ting van de factor der private economische macht en met
verwerping valx de door hen als het enige alternatief be-
schouwde volledig socialistische maatschappij te verdedigen
als een algemeen geldende economische leer. Ook in het theo-
retisch gedachtensysteem van Marshall en zijn school zijn de
bewegingen op de lange duur gericht op een evenwicht, dat
bepaald wordt door krachten van een concurrerend karakter r

Langs de weg der theoretische beschouwingswijze zijn
dergelijke pogingen, om een leer op te bouwen binnen zeer
algemene vormen van uitwendige orde, vaak ondernomen.
In ons onderzoek betreffende de aprioristisch opgebouwde
organisatievormen in de jongere literatuur bezien wij dit
vraagstuk nader in het daar bedoelde verband.

Inzover het historisch en plaatselijk veranderlijk kader
van wezenlijke betekenis is voor het welvaartsproces, dat
er binnen wordt voltrokken, mag dit kader echter niet worden
verwaarloosd. Ondanks zijn uitmuntende kwaliteiten blijft

i) G. Gassel: Theoretische Sozialtikonomie, blz. 36 v.v. en blz. 117 v.v.
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Cassel's werk in dit opzicht te algemeen. Vergelijken wij
daarmee het belang~vekkend streven van Robbins om de
algemeen geldende economische wet te verbinden met wat hij
„het historisch-relatieve" noemt. ') De economische leerstel-
lingen der theorie zijn volgens Robbins altijd en overal toe-
passelijk, waar economische verschijnselen optreden, maar de
deducties uit de algemene stellingen gelden slechts voor die
gevallen, waarin de particuliere „historisch relatieve" situa-
ties op welke zij betrekking hebben, ook werkelijk bestaan.
De „subsidiary assumptions" worden ve~lvuldiger naarmate
het economisch leven meer ingewikkeld wordt in vorm en
samenhang, maar steeds blijft het noodzakelijk om zich te
realiseren, ho~ ver de toepassing reikt van de fundamentele
stellingen, waarop zij berusten. Robbins gaat dus ook uit
van een algemeen geldende theorie binnen een kader, dat de
verscheidenheid der particuliere situaties te boven gaat, maar
daarnaast ziet hij het ,historisch-relatieve" in de economische
verschijnselen niet voorbij en toont zodoende het grote belang
te erkennen van studie der organisatievormen: „The percep-
tion and selection of the basis of economic analysis is as much
economics as the analysis itself. Indoed it is this which gives
analysis significance". -) Het juiste verband tussen theorie
en organisatievorm weet hij nochtans niet te leggen.

De theoretische beschouwingswijze zal in het economisch
onderzoek, wil het realistisch blijven, behoren uit te gaan van
de werkelijke economische structuur, die veranderlijk is.

t Er mogen bepaalde factoren zijn clie permanent optreden,
één economische theorie, die kan worden gehanteerd om het
welvaartsstreven te verklaren binnen de verscheidenheid der
organisatievormen, bestaat niet.

Naast de theoretische poging tot verklaring van het econo-
misch voorzieningsproces binnen de naar tijd en plaats
variërende volkshuishoudelijke structuur, heeft men ook langs
de weg der h,istorische beschouwingswijze getracht om het
geëigende verband te leggen tussen theoretisch onderzoek en
verscheidenheid der kaders. Het resultaat iS dan een histo-
rische theorie, dus een leer die slechts geldt voor bepaalde

i) L. Robbins: An essay on the nature and significance of ecouomic
scieuce, blz. 79 v.v. Vgl. ook F. A. Knight: The limitations of scientif~.
methods in economics, in: M. A. Copeland e.a.: The Trend of economics Iwith
an introductinn of R. G. Tugweil), New-York 1924. De anders opgezette
gedachtengang voert hier tot dezelfde conclusie tVgl. hfdst. IV ~ 2 over h~t
institutionalisme).

-) L. Robbins: a.w., blz. 106.
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historisch onderzochte tijdperken, gelijk sommige leidende
figuren der historische school, met name Bucher, voor ogen
stond, en o.a. door Spiethoff wordt benleit. In hfdst. IV ~ 1
zal dit thema nog nader ter sprake komen.

Ook de historische beschouwingswijze leidt intussen tot de
kwestie ener algemeen geldende theorie. Door alle historische
vormen van economisch leven te vergelijken en daaruit het
gemeenschappelijke op te sporen, komt Spiethoff naast een
historische theorie, die slechts past bij bepaalde perioden in
de economische ontwikkelingsgang, tot een onvoorwaardelijke
theorie met tijdloze geldigheid, aan welker uitwerking in de
wetenschap veel arbeid is besteed. ') Zij onderzoekt de ken-
merkende eigenschappen van het economisch handelen, onder
welke vorm het ook plaats vindt. De theorie, gebaseerd op het
begrip der tijdloze huishouding, is in haar toepassing op de
eenvoudige centraal geleide huishouding empirisch,e theorie;
daarenboven stelt zij ons in staat iedere vorm van economisch
leven, zoals deze zich in de loop der historie voordoet, in be-
paalde wezenlijke trekken te leren kennen. Wel bestaat er
geen economische leer, die geschikt is om steeds en overal te
worden toegepast, maar er zijn toch bepaalde elementen, die
eens voor altijd gelden, zoals behoeften, goederen, waarde,
behoeftendekking (productie en productiefactoren), opbrengst,
kosten, en - binnen het stadium van een maatschappelijk
verband met ruilverkeer - vraag en aanbod, markt als ont-
moetingspunt van beide en als orgaan van prijsvorming, enz.

Het proces der behoeftenvoorziening moge in zijn wezen-
lijke trekken naargelang de organisatievorm verschillen, ook
de analyse van Eucken toont aan dat er onderling verband
bestaat tussen de wijzen van voltrekking der welvaartsverzor-
ging binnen de onderscheidene systemen. Op de vraag, of het
proces der behoeftenvoorziening afzonderlijk moet worden
verklaard voor alle maatschappelijk economische organisatie-
vormen die kunnen optreden, geeft Eucken drieërlei ant-
woord. Allereerst biedt de doorvorsing der centraal geleide
economische systemen een grondslag voor de verklaring der
ruilverkeershuishouding. Bovendien zijn voor het wetenschap-
pelijk onderzoek, zij het niet direct maar middellijk, van
bijzondere betekenis de Robinson-analyse en de ontleding der

i) A. Spiefhoff, t.a.p.. blz. 891 v. Het verwijt van Eucken, dat Spiethoff
aprioristisch te werk gaat, lijkt ons in dit verband ongegrond, want niet
apriori, maar aposteriori, na vergelijking van de historische vormen van het
economisch leven, ziet Spielhoff de eenvoudige centraal geleide huishouding
als tijdloos. Vgl. W. Eucken: a.w. blz. 289,
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„Naturaltauschwirtschaft" als een ]nethode van vóóronder-
zoek der geldhuishouding. Tenslotte erkent hij dat, al mogen
de uitkomsten van het onderzoek der afzonderlijke econo-
mische systemen niet zonder meer voor andere vormen worden
aanvaard, er universeel geldige resultaten zijn, niet gebonden
aan de menigvuldigheid der organisatievormen, bijv, stellingen
omtrent het kostenverschijnsel. ' )

Zo komt Eucken, ofschoon niet uitgaande van een historische
beschouwingswijze, gelijk nog zal blijken, evenals Spiethoff tot
een onvoorwaardelijke theorie.

Op de grondslag der sociaal-juridische richting kan slechts
een theorie worden gefundeerd, die wisselt van inhoud met
de veranderingen in de rechtsvorm. Inzover gelijken de resul-
taten, waartoe men komt, op die der historische beschouwings-
wijze.

Beoordeling.

1. Overgaande tot een beoordeling van de pogingen om een
theorie van algemene geldigheid uit te werken, kan allereerst ;
worden vastgesteld, dat de theoretische beschouwingswijze
heeft geleid tot te ver gaande abstracties, die omtrent het
wezen en de verscheidenheid der organisatievormen weinigl
inzicht verschaffen. Bij tal van neo-klassieke schrijvers, onder'
wie Koynes als prototype kan gelden, ontbreken tenenenmale
alle premissen die iets over de economische structuur en de
organisatievormen kunnen leren. -)

Machtsinvloeden, die een uitwerking zijn van wijzigingen
in de spreiding der economische macht e11 zodoende duiden
op veranderingen in de economische structuur, worden in de
theorie vóór de eerste wereldoorlog betrekkelijk zelden geana-
lyseerd. Het door Bdhm opgemerkte tekort t.a.v. het onderzoek
der machtsfactoren begint volgens hem te worden aangevuld

i) W. Eucken: a.w., blz. 176 v.v. Ook Spiethoff geeft dit laatste voorbeeld!
-) ..Man erhált nicht die geringste Erkli;rung, welche Art Wirtschaft es ist,

die diskutiert wird. Man musz annehmen, dasz es die Fiktion der Klassiker
ist - die absolute Freie - Konkurrenz - Wirtschaft". J. Akerman: a.w..
blz. 96.

Keynes is behalve theoreticus ook politicus. met name als schrijver van
tal van essays over de Engelse financiële potitiek. Uit zijn politieke beschou-
wingen blijkt, dat hi,j naast economische efficiëncy en individuele vrijheid
met name als doel van het optreden op economisch politiek gebied de sociale
rechtvaardigheid naar voren brengt. Wat onder deze begrippen verstaan
moet worden, werkt de auteur niet uiL Stilzwijgend is zijn opvatting van
het economisch stelsel gebaseerd op het beginsel der individuele verantwoor-
delijkheid, maar vooral in zvn latere publicaties blijkt hij in te zien, dat de
economische leiding der overheid niet kan worden ontbeerd.
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door publicaties in de nieuwste Engelse en Amerikaanse litera-
tuur over de leer der monopolieprijzen. ')

Voor de ontwikkeling der theorie is het dan ook typerend,
dat Schump~ter's behandeling van de „Epochen der pogmen-
und Methodengeschichte" eindigt met beschouwingen over de
historische- en de grensnutschool.

De klassieke leer houdt in, dat onder een politiek van
staatsonthouding autolnatisch de grootst mogelijke welvaart
zou worden bereikt. Onder dergelijke veronderstellingen be-
hoeft de staatsman de beste wijze van productie en verdeling
niet te leren kennen, ~vant deze wordt zonder ingrijpen tot
verwerkelijking gebracht. Hoewel de economisten sindsdien in
hun economisch-politieke optreden staatsbemoeiing in mindere
of ineerdere mate hebben verdedigd - reeds de klassieken
deden dat -, heeft de theorie zich ontwikkeld uit de leer-
stellingen van het .,laissez-iaire"-systeem. Zo zijn er in de
loop der negentiende en twintigste eeuw vraagstukken van
overheidsbeleid ontstaan, tot welker bplossing staatsingrijpen
vereist werd, maar die in de eigenlijke theorie geen plaats
vonden ter uitwerhing. In een werk van de hand van een
aantal Amerikaanse ecor.omisten, dat de ,,trend of economics"
behandelt, treffen wij al een bijzonder karakteristiek voorbeeld
aan. Problemen betreffende overheidscontróle op monopolies
(trusts) en betreffende overheidsfinanciën (belastingen) wer-
den op cursussen aan de universiteiten in de Verenigde Staten
uiteengezet als van de theorie onafhankelijke onderwerpen,
die de staatsman kan oplossen zonder theoretische kennis, en
dgl. politieke kwesties hebben er niet geleid tot een herziening
der eigenlijke leer. -) Men kan ook zeggen dat tot en met de
systemen van Cassel en Marshall in de waarde- en prijstheorie
de ontwikkeling in de richting van het monopolie niet tot uit-
werking komt. Wel gaan Pigou en anderen de aandacht vesti-
gen op de mogelijke disharmonie tussen privaat- en algemeen
belang.

Intussen wordt sinds de vorige wereldoorlog de betekenis van
het machtsprobleem voor het economisch leven voortdurend
:neer ingezien, in Engeland evenwel tot aan de crisis van
1929 nog slechts in betrekkelijk geringe mate. In het referaat
over „de grenzen der macht", dat James Bonar (Londen) in
1928 uitbrengt aan Hans Mayer ten behoeve van diens werk

i) E. v. Bbhm-Bawerk: Kapital und Kapitalzins II, I. Bd.. 210. Het

wordt ~If-chts in een voetnoot vermeld.
's~ ~í ~ C~~peland e.a.: a.w.; Robert Lee Hale: Economic Iheory and

lhe ~taie~~~un:, blz. i89 v.v.
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,,Wirtschaftstheurie der Gegenwart", Volbrengt hij zijn taak in
een rapport Van twee en een halve bladzijde. Hij Verwijst in
hoofdzaak naar de resultaten Van Bëhm's laatste opstel met de
opmerking, dat men aan het streven in zijn Vaderland te wei-
nig aandacht heeft geschonken. ')

De analyse Van verschijnselen op de lanye du2tr wordt
belangrijker en Vooral tengevolge Van de hevige econo-
tnische crisis Van 1929 ontstaat twijfel aan het automatisme
van het economisch aanpassingsproces. De „tijdloze" theorie
deert dit evenwel niet. Het. economisch handelen in haar
denkschema wordt zuiver abstract gehouden. In de alleen maar
formele betekenis, welke zij sinds Cassel Verwierf, kan zij in
Vrijwel alle materiële omstandigheden worden ingepast en
wordt zij o.a. ook dienstbaar gemaakt aan wat. wij in de Vol-
gende paragraaf aan de orde gaan stellen: het onderzoek naar
de economische mogelijkheden ener socialistische maatschappij,

De abstracties, waartoe de theoreCische wijze Van behande-
ling heeft geleid, werkten er toe mee, in het bijzonder na het
klassieke tijdperk, de doel-oorzaak Van het maatschappelijk
economisch gebeuren buiten de wetenschappelijke beschou-
wingen te bannen. Wijl nu het structuurbegrip eerst zinvol is,
indien de gedachte aan het doel er in Verwerkt wordt, zal een
analyse, die beperkt blijft tot de kennis der wt:rkende oorzaken
en de hierdoor geschapen samenhang, aan een juist inzicht in
structuur en organisatievorm in de weg staan.

Inzover de historische beschouwingswijze, alsmede de door
Eucken gevolgde methode Van onderzoek, ]eiden tot een
onvoorwaardelijke theorie, zijn haar prelnissen t~ algemeen
om iets omtrent de kenmerkende eigenschappen en de Ver-
scheidenheid der economische systemen te leren.

2. De ordeningsbeginselen, die in de ~ algemeen geldende
theorie een rol spelen, betreffen Vrijwel uitsluitend de vrije
ruilverkeershuishouding. Ook daar Voltrekken zich. de wetten
der functionele Verdeling, welke gelden Voor de eenvoudige
centraal geleide huishouding. In die zin, en niet omdat dan
een ordeningsbeginsel geldt, tegengesteld aan dat der Vrije
ruilverkeershuishouding, komt de socialistische maatschappij
ter sprake.

3. Het onderzoek Van de data en de relatie tussen de data ~
i) Vermeld door Adolf Weber: Macht und volkswirtschaftliche Fol-

gerichtigkeit, Jahrbiicher fur National'dkonomie und Statistik. 153. Bd. 1941.
blz. 268 V.v.
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~ en de economische structuur wordt verwaarloosd. Er treden
ook in de negentiende eeuw veranderingen op, maar, zoals
Mitchell geestig opmerkt, „with their astonishing capacity for
not seeing what they were not looxing for the economists could
treat these changes as negligible in their analyse". r)

~ 4. Het socialisme.

De opkomst van het socialisme heeft aan het vraagstuk der
volkshuishoudelijke orde níeuwe aspecten verleend, voor de
ontwikkelingsgang der economische wetenschap van grote
betekenis. Het marxisme oefent een felle kritiek uit op de
kapitalistische maatschappij en leert, dat deze langs revolution-
naire weg zal omslaan in een socialistische. Marx omschrijft
de economische orde als de productiewijze, waarbij ofwel
het kapitaal de arbeidskracht organiseert in bedrijven om
haar uit te buiten, zodat zij niet meer over haar product kan
beschikken, ofwel de arbeidskracht zelf over de voorwaarden
der voortbrenging en daarmee over het eindproduct beslist.
De economische orde verkeert in een toestand van immanente
verandering. Deze ontwikkeling wordt vooral beschouwd met
betrekking tot de verdeling der economische macht. Van de
primitieve gemeenschapseigendom ontwikkelt de volkshuis-
houding zich langs de weg van privaateigendom tot een toe-
stand van gemeenschapseigendom. Economische verschijnselen
zijn het product ener historische evolutie, economische proble-
men bestaan slechts binnen het raam van hun tijd. In plaats
van het onmiddellijk op de verwerving van geldwinst ingestelde
kapitalistische systeem ziet het socialisme een maatschappelijk
economische org'anisatie komen, die beheerst wordt door het
beginsel der behoeftendekking (vgl. hfdst. IV ~ 4) .-)

De gedachtengang van Marx toont verwantschap met de
geestesrichting der historische school. Dit maakt het marxisme
niet slechts minder geschikt om economische problemen te
zien welk onafhankelijk van de tijd bestaan, doch werkt er

tevens toe mee, dat de feitelijke organisatie en de function-
nering der toekomstige socialistische gemeenschap niet is
onderzocht.

Latere theoretici van socialistische richting volgen Marx

niet unaniem in zijn wijsgerige, economische en historische

r.) M. A. Copeland e.a.: a.w., blz. 26.
-.1 Deze denkbeelden vindt men o a. uitgewerkt in K. Marx: Das

Kapital, in de bewerking van F. Engels, deel I, II, III (1 en 2), Hamburg
resp. 1883. 1885 en 1894.
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analyse van het kapitalistisch stelsel, maar zij zijn het er wel
over eens, dat aan dit systeem innerlijk tal van misstanden zijn
verbonden, en dat het daarom moet worden vervangen door
een organisatie der volkshuishouding, waarin aan de econo-
mische leiding vamvege de overheid een beslissende invloed
wordt toegekend. Hun analyse van de oorsprong en gevolgen
der instituties is gericht op een hervorming der maatschappij.
De uiteenzettingen der socialisten liggen, althans in de
negentiende eeuw, niet zo zeer op economisch, dan wel op
sociologisch en psychologisch gebied, en ook de critici van het
socialisme wapenen zich bij voorkeur met argumenten die,
mogen zij onder het specifiek sociologisch of psychologisch
gezichtspunt de tegenstander al verzwakken, het economisch
gezichtsveld te buiten gaan. Wat de aandacht trekt, is allereerst
de vraag of de socialistische maatschappij voldoet aan de
eisen der rechtvaardigheid, en daarnaast, of de mensen die,
ethische en psychologische eigenschappen bezitten en zo nodig
door opvoeding kunnen verwerven, welke voor de goede func-
tionnering ener zodanige gemeenschap noodzakelijk moeten
worden geacht.

Aan het wezenlijk verschil tussen vraagstukken van econo-
mische en technische aard wordt voorbijgegaan en overeen-
komstig de opvatting, door de historische school gepropageerd,
worden economische verschijnselen gezien als het product van
maatschappelijke instellingen en daarom als historische cate-
orieën.
Nadien is in de twintigste eeuw het socialisme een andere

rol gaan spelen in de economische beschouwingen en zijn be-
wust vraagstukken aan de orde gesteld, die ook voorheen wel
bestonden, maar als zodanig nog niet waren erkend. Waarom
de specifiek economisclte probleemstelling pas na de eerste
wereldoorlog algemeen naar voren komt, vindt zijn verkla-
ringsmotieven in de toenemende moeilijkheid der economische
vraagstukken, optredend onder een snel en ingrijpend ver-
anderende structuur, welke het wetenschappelijk onderzoek
stimuleert, benevens - en dit is een meer actuele beweeg-
reden - in het feit, dat het socialisme zijn eerste kansen tot
practische toepassing krijgt, hetgeen leidt tot bezinning op
de economische mogelijkheid zijner verwerkelijking. ') Marx'
determinisme voldoet niet langer. Het is van de economische

i) Volgens Hayek was de sociale lileratuur toen .,for the first time largely
concerned with the practical question how to organize production on socialist
lines." F. Hayek: a.w.. blz. 29. De mel de oorlogshuishouding opgedane ervarin-
gen worden gunstig beoordeeld t.a.v. het in praktijk brengen van het socialisme.

7
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probleemstelling in het socialisme, dat Hayek kan schrijven,
dat het aanvankelijk is „the unseen problem". In zijn algemene
karakteristiek is dit reeds behandeld in ~ 7 van het eerste
hoofdstuk. Wij hebben de sociologische grond.slag daar aan-
geduid met de term collectivisme, omdat het woord socialisme,
evenals communisme, in beschouwingen van economisch stand-
punt eerder tot begripsverwarring leidt dan collectivisme, dat
niet belast is met de erfenis van een politiek verleden.

Een der eersten, die het vraagstuk specifiek economisch
stelt, is L. von Mises, wiens in 1920 gepubliceerde beschou-
wing over „Die Wirtschaftsrechnung im socialistischen Ge-
meinwesen" ') daarom beroemd geworden is. Hij maakt de
mogelijkheid van economische rekening en de daartoe vereiste
prijsvorming tot criterium voor de dóelmatiglieidsbeoordeling
ván de organisatievormen der volkshuishoudin . Wijl een
collectivistische maatschappij, waarondér-1alises verstaat een
maatschappij met gemeenschapseigendom van productie-
middelen, aan dit criterium niet voldoet, is zij economisch
ondoelmatig. Alleen de vrije ruilverkeershuishouding leert ons
de objectieve ruilwaarde kennen, aan wellc feit Mises een
drietal voordelen toeschrijft. Allereerst wordt het mogelijk de
rekening te baseren op de waardering van alle aan de ruil
deelnemende huishoudingen, want subjectieve waardeschattin-
gen van verschillende mensen zijn onderling niet onmiddel~
lijk vergelijkbaar, ') Daarenboven stelt de rekening naar
ruilwaarden de mens in staat om de doelmatige aanwending
der goederen te controleren. Tenslotte maakt zij het mogeïijk
de waarden tot een eenheid te herleiden, wat in de geldhuis-
houding het geld zal zijn. `)

Is zonder economische rekening economisch handelen
onmogelijk, dan zal in de collectivistische maatschappij niet
economisch kunnen worden gehandeld, w~,nt de economische
rekening is daar ondoorvoerbaar. Niet slechts de productie, ook
de verdeling kan dan niet rationeel geschieden. Rationeel is
volgens Mises alléén de vrije ruilverkeershuishouding met
voikomen concurrentie; uitsluitend onder deze veronderstel-

1) Archiv fiir Sozialwissenschaft, 47. Bd. 1920. Het opslel is later verwerkt
in zijn boek „Die Gemeinwirtschaft", dat in 1922 voor het eerst verscheen, en
bovendien opgenomen in de bundel van Hayek onder de títel ,.Economic
calculation in the socialist commonwealth."

') Mises ziet als het wezenlijke van economisch handelen ..die Durch-
fiihrung von Tauschoperatíonen". L. v. Mises: Die Gemeinwirtschaft, Jena 1932
(tweede druk), blz. 92.

3) L. v. Mises: a.~,v., blz. 93.
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lingen is de prijsrekening als noodzakelijke voorwaarde voor
economisch handelen volledig doorvoerbaar.

Zodoende vervalt de criticus van het collectivisme evenwel
in een ander uiterste en moet iedere maatschappelijk econo-
mische tussenvorm als ondoelmatig worden afgewezen. A1 heel
typisch blijkt dit uit de behandeling van het monopolie. ') Hij
richt zijn onderzoek naar de economische werking van het
monopolie op het geval, dat de voortbrenging van het
monopolie-artikel wordt beperkt. De geringere productie van
het monopoliegoed heeft tot gevolg een grotere productie van
andere goederen. In een vrije huishouding blijven immers op
de duur de productiefactoren niet braak ]iggen. In plaats van
de behoefte aan hoger gewaardeerde eenheden van het
monopoliegoed wordt dientengevolge de behoefte aan lager
gewaardeerde eenheden van andere goederensoorten bevredigd.
Omdat de voortbrenging wordt gericht van belangrijke op
minder gewichtige soorten van producten, valt de privaat-
ht.iishoudelijke rentabiliteit niet langer samen met de volks-
huishoudelijke productiviteit. Bij ontbreken van het inter-
ventionisme -) zal het monopolie alléén voorkomen bij be-
paalde takken der oerproductie van natuurlijke voortbren-
gingsfactoren, bijv. mijnbouw, in welk geval, bij uitzondering,
de werking niet nadelig behoeft te zijn, omdat met de onver-
vangbare stoffen en krachten dan spaarzamer zal worden
omgegaan. Overigens zijn, aldus Mises, de monopolies slechts
te danken aan de interventiepolitiek der overheid `), hetgeen
de enige mogelijkheid inhoudt dat de privaathuishoudelijke
rentabiliteit strijdig is met de volkshuishoudelijke productivi-
teit.

De economische probleemstelling in het socialisme leidt dus
bij Mises tot de verdediging ener algemeen geldende theorie
onder de veronderstellingen van de structuur der vrije ruil-
verkeershuishouding met volkomen concurr; ntie. ')

i) L. v. Mises: a.w., blz. 354.
-) In een ander werk: Kritik des Interventionismus (1929) acht Mises.

uitgaande van het postulaat, dat iedere economische werkzaamheid onder-
worpen is aan de wet der rentabiliteit, het interventionisme - een regulering
van de handelingen der private eigenaars der productienuddelen door geboden
en vooral door verboden van overheidswege -, economisch o~rhoudbaar, want
de „Staats- und Polizeiwirtschaft" zou dan in de plaats treden van de economie.

:i) .,Die Monopole der verarbeitenden Gewerbe und des Handels verdanken
ihre Entstehung nicht einer der kapitalistischen Wirtschaft immanenten Tendenz.
sondern der gegen den Kapitalismus gerichleten Interventionspolitik der
Regierungen." L. v. Mises: a.w. blz, 360.

i) Ook Hayek is tegenstander van alle interventionisme en komt tot de
uitspraak: „The woHd of today is just interventionist chaos." F. Hayek; a.w.,
blz. 23. Zo is het verklaarbaar, dat hij in de conclusie van zijn bundel schrijft:
,.it might.... have been more rational to seek for a smoother working of
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In het nagelaten werk van Max Weber, „Wirtschaft und
Gesellschaft," in 1921 voor het eerst gepubliceerd, ') wordt
het economisch vraagstuk in de collectivistische maatschappij
evenzeer gesteld. Max Weber onderscheidt de geldhuishouding
(„Geldwirtschaft"), de huishouding met typisch gebruik van
geld, naast de huishouding in natura („Naturalwirtschaft"),
de huishouding waarin geen geld wordt aangewend. De struc-
tuur der huishouding in natura kan zeer verschillend zijn, nl.:

1, de huishouding absoluut zonder ruilverkeer, en

2. de huishouding met ruil in natura zonder gebruik van
geld als ruilmiddel.

In geval 1 kan zij zijn:
a. een afzonderlijke huishouding, hetzij op volledig com-

munisti~che, hetzij op co~peratieve grondslag, zonder dat de
onderdelen autonomie of autokephalie bezitten: gesloten
familiehuishouding („Hauswirtschaft"), of

b. een combinatie van enkelvoudige huishoudingen met
overigens autonomie en autokephalie, alle belast met presta-
ties in natura aan een centrale huishouding (voor overheids-
of cobperatieve behceften) : huishouding met prestatie in
natura („Naturalleistungswirtschaft") .

In geval 2 kan zij wezen:
a. een huishouding irl natura („Naturalwirtschaft") met

zuivere ruil in natura zonder gebruik van geld en zonder
rekening in geld, of

b. een huishouding met ruil in natura („Naturaltausch-
wirtschaft") met occasionele of typische rekening in geld.

Rekening in natura biedt geen ver reikende mogelijkheden.
Voortbrengingsprocessen van verschillende soort en met aan-
wendingsmogelijkheden in verschillende richting kunnen
zonder geldrekening onderling niet worden vergeleken. Het
gaat eigenlijk om het hoofdprobleem der volledige socialisatie,
de doorvoering ener doelmatige „planhuishouding", welke
bepaalde middelen vereist oln een plan rationeel op te stellen.

competition than to abstract it so long with all kinds of attempts of placining

that almost any alternative came to seem preferable to existing conditions"

(id., blz. 242).
~) Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, blz. 53 v.v. Naast deze auleur

is ook van betekenis Boris Brutzkus: The problems of social economy under

socialism, eerst verschenen in een Russisch dagblad, later ook afzonderlijk
gepbliceerd. Zie F. Hayek: a.w.. blz. 35.

Tot zijn kritische beschouwingen is Max Weber geïnspireerd door een
publicatie van O. Neurath: Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft.
Miinchen 1919. Op grond der opgedane oorlogservaringen wil de schrijver

aantonen, dat het mogelijk is het beheer der productie te baseren op een
rekening in natura. Een soortgelijke redenering geeft O. Bauer: Der Weg

zum Sozialismus, Weenen 1919.
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Zodanige middelen ontbreken in een geldloze huishouding.
Een rationele vestigingsplaats kan zonder geldrekening onmo-
gelijk worden bepaald. Evenmin lcan dan de dringendheid der
behoeften aan verschillende soorten van goederen als richt-
snoer voor de productie worden vastgesteld, tenzij als alter-
natief wordt gekozen een aansluiting der productie bij de
traditie of haar onderworpenheid aan dictatoriale dwang. Kiest
men dit alternatief, dan zal een rekening in natura het vraag-
stuk, hoe de gezamenlijke prestatie van een bedrijf aan de
afzonderlijke factoren en maatregelen moet worden toe-
gerekend, niet vermogen op te lossen op een wijze, die de
geldrekening kan evenaren, en daarom aan de tegenwoordige
massavoorziening door middel van grootbedrijven ernstige
beletselen stellen.

Van het probleem, door Max Weber naar voren gebracht,
kon hij in zijn tijd schrijven dat het dáár begint, waar zijn
uiteenzetting in de publicaties eindigt. Sindsdien is het collec-
tivisme onder het door Mises en Max Weber het eerst naar
voren gebracht gezichtspunt herhaaldelijk beschouwd. 1) Nog
in 1921 wijdt F. de Vries zijn diësrede, „Economische kritiek
op de socialistische productie-organisatie", aan dit thema.

Latere reacties op Mises gaan in tweeërlei richting. Allereersrf
wordt in een meer rechtvaardige verdeling een doelstelling
gezien, welke een economisch verlies aannemelijk maakt.
Wanneer het winstbeginsel niet langer het economisch han-
delen beheerst, maar het principe der behoeftendekking
hieraan rechtstreeks richting geeft, worden de mensen inner-
]ijk beter. Een verdeling, die meer in overeenstemming is met
de eisen der rechtvaardigheid, zal niet zozeer het levenspeil
kunnen verhogen, dan wel de cultuur veredelen. Er moet
gekozen worden tussen ongelijkheid in welvaart, zoals deze
voortvloeit uit het kapitalistisch winststreven, èn de terug-
gang der productie, die mogelijk optreedt in een socialistische
maatschappij tengevolge van een irrationele beschikking over
economische middelen. De economische wetenschap kan bij

i) Het primaatschap dezer schrijvers is evenwel niet volledig. Reeds in
1902 heeft N. G. Pierson in De Economisl een artikel gepubliceerd over „Het
waardeprobleem i n een sócialistische maatschappij", later opgenomen in
N. G. Pierson's verspreide economische geschriften, uitgegeven door C. A.
Verrijn Stuart. De bijna vergeten beschouwing is later door Hayek vereerd
met de eerste plaats in zijn bundel Collectivist economic planning, Pierson
keert zich tegen een uiteenzetting van K. Kautsky, welke socialistische voor-
man zich van geen economisch probleem bewust was. Ook een beschouwing
van Baroiie, daterend van 1908, en opgenomen in de bundel van Hayek, dient
te worden gememoreerd.
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een dergelijke keuze voorlichting geven, terwijl van een
hoger dan economisch standpunt. de culturele gevolgen van
het alternatief moeten worden beoordeeld.

Op de tweede plaats worden an.dere socialistische systemen
geconstrueerd, waarvoor Mises' lcritiek niet zou opgaan, n.l.
een nóg sterker centralisatie door volledige afschaffing der
vrijheid van consumptie en der vrijheid van keuze van
beroep e.d, voor producenten - welke vrijheid bij gemeen-
schapseigendom van productiemiddelen zondel- meer nog is
opengelaten -, óf eon inschakeling van concurrentie-
elementen, zodat prijsvorming nog mogelijk is. Deze ontwik-
keling beziet G. Halm in een door Hayek opgenomen bijdrage.
Evenals Mises en Hayek leert ook Halm, dat in een '
socialistische huishouding nauwkeurige economische rekening
onmogelijk is, en dat alleen het systeem der vrije ruilverkeers-
huishouding economisch dcelmatig is. Monopolievorming
betekent slechts een reglementering, doch geen opheffing der
concurrentie, zij tast het concurrentie-stelsel niet wozenlijk
aan. ' )

Van moderne socialistische zijde wordt dit standpunt bë-
streden en gepoogd een collectivistische huishouding te con-
strueren, waarin economische rekening mogelijk is. Een der
eersten is E. Heimann een der latere theoretici is R. L. Hall. -)

Het onderzoek naar het prijsprobleem in een centraal
geleide huishouding onder Cassel's veronderstellingen heeft
tenslotte geleid tot het inzicht, hoe het prijsvormingsproces
daar zou kunnen verlopen. Men heeft gedacht aan pseudo-
concurrentie, d.i. een imitatie van de prijsvorming bij volkomen
concurrentie, aan een stelsel van vergelijkingen, d.i, bereke-
ning van alle prijsrelaties door een centrale autoriteit die over
alle data beschikt, 'en aan de „trial and error"-methode, d.i.
een combinatie van beide eerste suggesties. De langs deze weg
beproefde oplossing is aangevuld met een analyse van de
motieven van handelen in een collectivistische samenleving,

t) F. Hayek: a.w., blz. 131 v.v. „Further considerations on the possibility
of adequate calculation in a socialist community." Zie ook G. Halm: Die
Konkurrenz. Untersuchungen uber die Ordnungsprinzipiën und Entwicklungs-
tendenzen der kapitalistischen Wirtschaft, Miinchen-Leipzig 1929. Id.: Monopo-
listische Bestrebungen in der Gegenwart, Handwárterbuch der Staatswissen-
schaften, Erg~nzungsband, Jena 1929, blz. 686 v.v.

-) Zie o.a. E. Heimann: Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der
Sozialpolitik, Tiibingen 1929; en van dezelfde auteur de bundel opstellen:
Kapitalismus und Sozialismus, Potsdam 1931. R. L. Hall: The economic system
iu a socialist state, Londen 1937, Hij bestrijdt Mises, Halm en Hayek, en acht
de aanwezigheid ener markt voor consumptiegoederen toereikend om het
kostenprobleem op te lossen. Tinbergen die hei werk bespreekt in: Weltwirt-
schaftliches Archiv. 48. Bd. 1938 II, blz 38 v.v., stemt er mee in,
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waarbij als mogelijkheden zijn gesteld hetzij opvoeding, hetzij
dwang, hetzij kanalisatie der subjectieve motieven door de
centrale leiding. ') Het kernvraagstuk is intussen nog niet
bevredigend opgelost.

Beoordeling.

1. De economische probleemstelling in het socialisme is
met het oog op de vraag wat de collectivistische organisatie-
vormen betekenen, vanuit economisch ~~etenschappelijk ge-
zichtspunt beschouwd bijzonder belangwekkend en daarom
vrij uitvoerig ingeleid. Uit de behandeling van de hoofdtypen
der economische stelsels in het eerste hoofdstuk volgt, dat de
centraal geleide collectivistische huishouding, doorgevoerd in
zijn uiterste consequenties, niet beantwoordt aan de reëel
bestaande of mogelijke werkelijkheid. Ho~ver die consequen-
ties reiken, kan verschillend worden beoordeeld: volkomen
gecentraliseerd of inet een grotere of geringere mate van
decentralisatie, en in het eerste geval niet dan ~vel met behoud
van enige vrijheid van keuze voor consumenten en produ-
centen. Van beslissende betekenis is niettemin de volgende
conclusie uit het gehouden onderzoek: Kent de volkshuishou-
ding de publieke leiding als de énige fundamentele econo-
mische instelling, dan is de organisatievorm ondoelmatig. Het
is een eis van economische doelmatigheid dat er een zodanige
mate van vrijheid bestaat, dat de prijsvorming mede als
instelling kan functionneren.

Is de collectivistische huishouding aanvankelijk geponeerd
als een maatschappelijk ideaal, geschilderd als een lichtend
verschiet boven de grauwe werkelijkheid van een „kapita-
listische klasse-staat", zo heeft de economische kritiek de
utopistische trekken van het ideaal zichtbaar gemaakt. In
haar afwijzende houding stemt zij overeen met de kritiek van
ethische, sociologische en psychologisch~ zijde, in haar resul-
taten voert zij tot een organisatievorm, die de mogelijkheid
openlaat voor een ook aan hogere dan economische normon
beantwoordende synthese van vrijheid en gebondenheid.
Economisch collectivisme bergt het gevaar in zich van een
totalitair systeem op staatkundig en cultureel gebied, waarom
Hayek het in eeri zijner meest populaire werk~n karakteriseert
als „The road to serfdom." Ook zonder de opvattingen van

1) Zie F. Hartog: Planhuishouding en theoretische economie, De Economisl.
95. Jrg. 1947, blz. 175 v.v.
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Hayek geheel te delen, kan men toch aannemen dat zijn
kritiek naast die van anderen heeft geleid tot een nadere
bezinning op de wezenlijke kenmerken der reëel bestaande
en mogelijke maatschappelijk economische organisatievormen.

De eenzijdigheid, waartoe bestrijders als Mises, Hayek en
Halm vervallen door slechts de contrair tegengestelde typen
der centraal geleide huishouding en der vrije ruilverkeers-
huishouding als organisatievormen te onderzoeken, wordt
vermeden, indien men de conclusies nagaat, waartoe de Franse
socialistische professor Robert Mossé komt in een studie,
gewijd aan „1'économie collectiviste", mede gebaseerd op de
in Sovjet-Rusland opgedane ervaringen. Hij wijst op een
aantal fundamentele economische problemen, die zowel in een
collectivistische als in een kapitalistische huishouding om een
oplossing vragen, maar overdrijft de gelijkenis die er zou
bestaan in de aangewende middelen voor beiderlei systemen. ')
Het Sovjet-Russische stelsel wordt geschetst als een maat-
schappelijk economische tussenvorln van het bewust geleide
type, ofschoon de essentiële voorwaarden, nodig voor het
functionneren der prijsvorming, al te gemakkelyk aanwezig
worden geacht en in werkelijkheid de tussenvorm op tal van
punten nog te weinig ontwikkeld is. Toch brengt de analyse
van Mossé ons verder in de kennis van de collectivistische
organisatievorm en getuigt zij van meer realiteitsbesef dan de
uiteenzettingen van Mises e.a.

2. Uit bovenstaande beschouwingen volgt dat de verschil-
lend mogelijke ordeningsbeginselen bewust tot een object van
studie zijn gemaakt, ofschoon het onderzoek gewoonlijk niet
diep genoeg doordringt in de materie. Dit is begrijpelijk om-
dat omtrent de fundamenten der economische orde onjuiste
denkbeelden bestaan.

Eenzijdig en onrealistisch zijn zij, die het standpunt innemen,
dat alleen de vrije ruilverkeershuishouding economisch
doelmatig is, doch hetzelfde kan worden opgemerkt van de
opvattingen dergenen, die uitsluitend van de economische
doelmatigheid enel' consequent socialistische maatschappij
overtuigd zijn.

3. Marx wil leven en groei van het maatschappelijk orga-

i 1 .,Tous ces problèxnes sont résolus dans 1'économie collectiviste paz des
moyens qui ressemblent beaucoup aux mécanismes de 1'économie capitaliste."
R. MossÉ~: a.w.. blz. 206.
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nisme verklaren en maakt zodoende een uitzondering op de
theoretische probleemstelling der klassieken, op wie hij voort-
bouwt in vele zijner economische begrippen en in zijn waarde-
leer. Het- marx;~r„~ ~s d-ynamisch ingesteld en daarom voor
een onderzoek der vraag naar~c è sáménTlang tussen wijzigingen
in de data-structuur en in de organisatievormen niet achteloos
voorbij te gaan. In zijn analyse van het kapitalistisch
productiestelsel toont het een realiteitsbesef. dat in kritisch
opzicht gunstig afsteekt bij de al te abstracte bespiegelingen
van klassieke en neo-klassieke schrijvers.

Ofschoon het historisch materialisme, dat wijzigingen in de
maatschappelijk economische organisatievormen afleidt uit
veranderingen in de materiële grondslagen van het economisch
leven, moet worden verworpen, blijft het toeh belangrijk, dat
Marx de samenhang in beiderlei bewegingen heeft onderzocht.

Privaateigendom van productiemiddelen betekent. slechts
dan een maatschappelijk zegenrijk instituut, wanneer de voort-
brenging wordt uitgeoefend in de vorm van het kleinbedrijf.
De productiemidelen zijn dan in sterke mate verdeeld onder
de mensen, een toestand, die niet vereeuwigd mag worden
zonder „de algemene middelmatigheid te decreteren." Op een
zeker peil van technische ontwikkeling wordt de volksmassa
onteigend en geraken de voortbrengingsmiddelen in handen
der „kapitalisten". Kapitaalaccumulatie en concentratie van
bedrijven bereiden „de onteigening der onteigenaars" voor ')
en zo ontstaat tenslotte in díalektische opeenvolging de
socialistische organisatievorm. Voor de economische orde is
de wettelijke regeling van het eigendomsrecht typerend,
maar de rechtsbepalingen zijn volgens Marx evenals de
opvattingen omtrent moraal en godsdienst afhankelijk van de
ontwikkeling der techniek, van het productie-apparaat dat
de mensen scheppen ten behoeve van hun economische be-
hoeften. Zodoende is de institutionele verklaringsgrond van
het Marxisme van een mechanisch karakter.

De verwerping van het historisch materialisme verhindert
niet, dat sinds Marx vrij algemeen een wisselwerking wordt
aangenomen tussen materiële en ideële factoren, zodat het
dynamisch onderzoek van Marx en van het neo-lnarxisme
uitzichten heeft geopend op het verband tussen economiscl~e

i) „Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, der mit und
unter ihm aufgebliiht ist." K. Marx: a.w., deel I(5. druk), blz. 728. Marx trekt
zijn consequenties uit de opvattingen van Ricardo over het monopolie, wanueer
hij de privaateigendom van productiemiddelen ziet als de bron van het sociaal
schadelijk monopolie, dat moet worden opgeheven,



1Qfj DE OUDERE LITERATUUR

orde en absolute data, die voor de verdere ontwikkeling
vruchtbaar zijn. Bovendien kent Marx een realistisch gefun-
deerde belangstelling voor het vraagstuk van crisis en
conjunctuurverloop en wil hij de ontwikkeling van het
economisch leven duidelijk maken met behulp der theoretische
economie. Ook al berust de theorie bij Marx evenals bij
de klassieken, aan wie hij haar ontleent, op statische ver-
onderstellingen, toch wil hij met zijn leer over de accumulatie
van kapitaal, de relatief ongunstiger wordende toestand
der arbeiders en de ineenstorting der maatschappelijk econo-
mische orde de economische ontwikkeling uit een theoretisch
gezichtspunt verklaren.

Een deel zijner volgelingen hebben de dynamische analyse
vooruitgebracht door op de structurele wijzigingen, die de
conjunctuurbewegingen ~~ergezellen en beïnvloeden, nader de
aandacht te vestigen.

De betekenis van het methodisch beginsel, dat het verloop
van het maatschappelijk leven tot een bijzonder voorwerp van
studie maakt, wordt met name door Stammler hoog gewaar-
deerd, hoezeer de grondlegger der sociaal-juridische richting
ook gekant is tegen de wijze, waarop Marx het beginsel van
underzoek in toepassing heeft gebracht (Vgl. hfdst. IV ~ 3) .

Onder recente publicaties valt het waarderend oordeel op,
dat Schumpeter velt over de verruiming die Marx gebracht
heeft in het wetenschappelijk onderzoek door de historische
verschijnselen en sociale instituties, welke niet-marxistische
schrijvers gewoonlijk behandelen als storende factoren of als
data, in de analyse te betrekken. ')

t.l Een dergelijke achtergrond als data te stellen „means that they do not
propose to explain them but only to analyse their modi operandi and conse-
quences.... The irait peculiar to Ihe Marxian system is that it subjects those
historical events and social institutions th2mselves to the explanatory process
of economic analysis or.... that it treats them not as data but as variables."
J. Schumpeter: Capitalism. Socialism and Democracy, Londett 1943. blz. 47.



HOOFDSTUK IV.

DE MAATSCHAPPELIJK ECONOMISCHE
ORGANISATIEVORMEN IN DE JONGERE LITERATUUR.

~ 1. De historisch georiënteerde nieuwere theorieën. .

Het is opvallend, hoe groot de rol is, welke de nationaliteit
speelt op het gebied Van het onderzoek der organisatievormen.
Het merendeel der auteurs die zich in het bijzonder met het
vraagstuk der uitwendige orde bezighouden, is Van Duitse
nationaliteit. Werd de opkomst der historische school in Duits-
land sterk beïnvloed door een Verbreding ~~an de gezichtskring,
optredend op het studieveld der sociale wet2nschappen, door
de leidende positie der geschiedvorsing in het Duitse geestes-
leven der negentiende eeuw, en door de opvallende achter-
stand in de theoretische economiebeoefening daar te lande,
de blijvende belangstelli..lg, dio de leer der organisatievorm~n
vooral in Duitse kringen geniet, demonstreert op een in het
cog lopende wijze de relatie met het Volkskarakter. De Duitser
heeft onder invloed vooral van de Romantiek en Van de
opbloei der idealistische philosophie meer dan andere naties
zin en begrip Voor de organische opbouw Van het maatschaD-
pelijk Verband en Voor de historische wording Van het econo-
mis leven. ~)

Nauw aansluitend bij de historische beschouwingswijze in
de wetenschappelijke economiebeoefening, met behulp waar-
van de aan tijd gebonden theorieën worden ontwikkeld, zijn
schrijvers als Sombart, Spiethoff en Mitscherlich er toe geko-
men de economische organisaiievormen op zodanige wijze to
beschrijven en te verklaren, dat zij als kader voor „histo-
rische" theorieën kunnen dienen. Dit drietal auteurs brengen
wij onder in een groep, welker leer met de naam historisch,
georiënteerde organisatievormen kan worden aangeduid. Wij
beschouwen hen als de voornaamste verte;enwoordigers dezer
groep, al hebben ook andere schrijvers - o.a. Akerman en
Wagemann - de historisch georiënteerde theoriën tot verdere
ontwikkeling gebracht.

I) Vgl. J. Schumpeter: Epochen der pogmen- und Methodengeschichte, blz.
]02 v. Th. Surányi-Unger: a.w.. blz. 3 v.v.
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Om de verscheidenheid van opvattingen, zoals deze in de
jongere literatuur tot uiting komen, goed te verstaan, is het
gewenst kennis te nemen van het door Max Weber in zijn
beroemd opstel over de „waarde"-oordelen (zie hfdst. I~ 5)
geïntroduceerd begrip „Idealtypus". Het ideaal-type geeft van
een verschijnsel de typische karaktertrekken weer. Wat in een
individueel verschijnsel aan wezenlijke kenmerken kan wor-
den opgemerkt, wordt eenzijdig naar voren gebracht om een
beeld te krijgen, dat niet universeel doch typisch is samen-
ge'steld. Uitdrukkelijk wijst de schrijver er op, niet het soort-
begrip te bedoelen, maar het eigenaardige, het karakteristieke
of het typische der cultuurverschijnselen. ')

De meest op de voorgrond tredende typische objecten bezit-
ten vrijwel deze kenmérken, de overige objecten slechts ten
dele. Weber noemt deze begrippen zelfs utopieën, hetgeen
onjuist moet worden geacht, omdat zij geen „behoren" maar
een „zijn" vertolken. Zijn begrip ideaal-type past hij zelf op
het gebied der organisat.ievormen toe door de ontwikkelings-
trappen van Biicher te aanvaarden in ideaal-typische zin. Hij
doet zulks in een artikel over de agrarische geschiedenis der
Oudheid, waarin wordt uitgegaan van de beschouwingen der
antieke huishouding als de periode der „Oikon"-huishouding,
een van Rodbertus afkomstige theorie, door Bucher over-
genomen maar door deze, althans volgens Max Weber, als
ideaal-type opgevat. -) Biicher zou dan de Oudheid zó hebben
behandeld, dat de typische eigenschappen van deze vorm van
huishouding naar voren komen, hetgeen bij historici de sug-
gestie wekte alsof aan dit tijdperk het karakter der „Oikon"-
huishouding zonder meer werd toegekend. De stedelijke huis-
houding acht Weber boven alle twijfel door Bucher als
ideaal-type geïnterpreteerd. Het zo opgevatte begrip der
stedelijke huishouding kan door de geschiedvorsing worden
gehanteerd om uit te maken, inhoever het reëel karakter

i 1 ,.Der idealtypische Begriff ist nicht eine Darstellung des wirklichen; aber

er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen." Max Weber.

t.a.p., blz. 202.
z) Auch Karl Biicher hat die Rodbertussche Kategorie des , Oikos" als den

dem Altertum charakteristischen Typus der Wirtschaftsorganisation aufgefaszt,

jedoch, nach seiner authentischeu Deklaration - wie ich sie glaube inter-
pretieren zu diirfeu - im Sinne einer „idealtypischen" KonstrukYion einer
Wirtschaftsverfassuug. die im Altertum in spezifisch starker Aitinflherung an die
..begriffliche" Reinheit mit ihren spezifischen Konsequenzen auftraL ohne dasz

jedoch das ganze Altertum, ráumlich, oder zeitlich, von ihr beherrscht
wurde....". Max Weber; Agrargeschichte des Altertums, Handwtirterbuch der
Staatswissenschaften, Bd. III. Jena 1909 (3e druk). blz. 55. Wij merken op,
dat Eucken het ideaal-typisch karakter der ontwikkelingstrappen van Biicher
ontkent izie hfdst. V F 11,
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der economische verhoudingen in een bepaalde stad het
ideaal-typisch beeld benadert.

Voor die gevallen, waarin zij de inhoud der betreffende
theorieën verhelderen, zullen de opvattingen van Max Weber
in het vervolg nog nader ter sprake komen.

Sorllbart (1863-1941) .

Wat Werner Sombart leert over de organisatievorlnen,
wordt vnl. aangetroffen in:

Die gewerbliche Arbeit und ihre Organisation, Archiv fur
soziale Gesetzgebung und Statistik, XIV. Bd., 1899, blz. I v.v.
en 310 v.v.

Der moderne Kapitalismus, I. Bd., 1902 (in 3 delen
verschenen).

Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Schmollers Jahrbuch,
44. Jrg., 1920, blz. 84 v.v.

Die Ordnung des Wirtschaftslebens, 1925.
Die drei Nationalëkonomien, 1930.

Ofschoon hij de ontwikkelingstrappen, zoals de historische
school deze heeft uitgewerkt, verwerpt, sluit onder de latere
schrijvers de wetenschappelijke arbeid van Sombal-G het
nauwst bij deze richting aan. Omdat de trappen evenwel niet
het wezenlijke der economische verhoudingen bepalen, ver-
vangt hij ze door s~stemen en tijdperken.

Volgens het voorwoord van de eerste druk van „Der
moderne Kapitalismus" staat hem hierbij het doel voor ogen
voor iedere historische periode de eigen theorie te formuleren,
in welk verlangen hij met Biicher overeenstemt. Deze doel-
stelling - waarbij hij overigens niet denkt aan het systeem
als grondslag voor een historisch georiënteerde theorie -
komt en verdwijnt als een meteoor. ')

Door zijn systemen wil Sombart een bijdrage leveren tot
de ordening van het economisch leven. 2) Hij onderscheidt
drie orde-scheppende instanties:

1. Het grotere sociale geheel, dat de maatschappelijk
economische orde (Wirtschaftsordnung), d.i. het totaal aan
normen, die de economische activiteit reguleren, tot stand
brengt;

2. de economische subjecten, die leiding geven aan de

1) Aldus de karakteristiek van A. Spiethoff, t.a.p., blz. 909.
-1 W. Sombart: Die Ordnung des Wirtschaftslebens, Berlijn 1927, blz. 2 v.v.
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bedrijfseenheden (Betriebe), welke de arbeid organiseren
d.m.v. arbeidsverdeling (specialisatie) en samenwerking
(coëperatie) ; en

3. de wetenschap, die het economisch gebeuren in gedachte
ordent door systematisering.

Binnen de ene nlaatschappelàjk economische orde bestaan
ontelbare bedrijfseenheden. Zij vormt het kader, waarbixlnen
de ordening door bedrijfseenheden zich voltrekt in de ge-
stalte van het huishoudplan, dat het economisch handelen
zelf betreft. Maatschappelijk verband en economisch subject
ordenen in reële zin, terwijl het systeem ordent in ideële
zin: het ontspruit aan de vormgevende idee, met behulp
waarvan de stof geordend wordt. De idee der huishouding
(Idee der Wirtschaft), een algemeen niet aan ruimte of tijd
gebonden begrip, gebruikt Sombart oln aan het concrete
economisch leven de vorm te verlenen ~~an een systeem, dat
een afgebakende pel'iode kenmerkt. ') Zoals Max Weber zijn
ideaal-typen op economisch gebied bestemt als werktuig ter
verklaring van de economische geschiedenis, beschouwt ook
Sombart zijn systemen als instrumenten der historische
wetenschap, eveneens in ideaal-typische zin. -)

Alvorens de resultaten na te gaan, welke Sombart op het
gebied der organisatievormen behaald heeft, moeten wij het
als een tekort betreuren dat, in tegenstelling tot zijn oor-
spronkelijke als een meteoor opkomende en verdwijnende
doelstelling, de economische theorie in engere zin vrijwel
geheel buiten beschouwing is gebleven. Zijn belangstelling is
overheersend gericht op het historische - de ontwikkeling
der organisatievormen - en he~ sociologische. ~`)

t) Vgl. W. Sombart: a.w., blz. 4 v. Eucken ach[ het oujuist om structuur-
vormen af te leiden uit een dergelijke algemene idee, en inderdaad ligt

hierin verscholen het gevaar van subjectivisme bij het onderzoek van con-

crete historische verschijnselen. Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 195.
s) Vgl. W. Sombart: Der moderne Kapitalismus, deel I, ( 2e druk),

Miiuchen 1916, inleiding, blz. 23. E. Salin: Hochkapitalismus, Weltwirtschaft-

]iches Archiv. 25. Bd. (1927 I), blz. 324, toont aan, dat het begrip ideaal-type

bij Sombart afwijkt van Weber's visie. Eucken vat het systeem van Sombart

in het geheel niet op in ideaal-typische zin tzie hfdst. V S 1).
-~) Een dergelijke mening is ook Spiethoff toegedaan, volgens wie Sombart

teveel aandacht heeft voor de historische evolutie en het één keer optredende,

te weinig attentie voor de theorie, met bovendien een gebrekkige systematiek.
Vgl. A. Spiethoff, t.a.p., blz. 922. Salin neemt het evenwel voor hem op en

ziet hem als de eenzame voorvechter van de taak om geschiedenis en theorie
met elkaar te verzoenen ., Werner Sombart.... blieb verkannt und befeindet,

ohne Weggenossen gleichen Alters und ohne Schiiler, der einsame Verfechter
der einzigen. von diesen Generation geforderten und ihr ganz gem~szen wirt-
schaftswissenschaftlichen Leistung: eirer neuen deutschen Volkswirtschafls-
lehre, deren Aufgabe in der Verbincling von Geschichte und Theorie. Historis-
mus und Sozi4lismus besland." E. Salin, t.a.p., blz. 318. Sombart's vereniging
van aauschouwelijke- en rationele iheorie vert~ont ook volgens Salin de
gebreken van een eerste verschijuingsvorm. maar bewíjst toch dat beide
kunnen samengaan.
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Het economisch handelen betreft de vzrhouding van middel
tot doel, en daarom veronderstelt het een bepaalde gezind-
heid; het economisch handelen geschiedt in gemeenschap, en
daarom moeten de subjectieve plannen een objectief richtsnoer
vinden in de orde; het economisch handelen eist aanwending
van middelen, dus een zekere techniek. Uitgaande van dit
drietal bestanddelen van het economisch handelen kolnt Som-
bart tot zijn begrip economisch systeeln (Wirtschaftssystem):
„Die als geistige Einheit gedachte Wirtschaftsweise, die 1) von
einer bestimmten Wirtschaftsgesinnung beherrscht; 2) eine
bestimmte Ordnung und Organisation hat und 3) eine be-
stimmte Tech,nik anwendet." Een zodanig begrip kan alle zijden
van het economisch leven omvatterl. ')

Het kent dus drie bestanddelen: geest, organisatie en tech-
niek, en wijkt als zodanig af van wat de in hfdst. I~ 4
gegeven analyse van het begrip der economische structuur
omtrent het wezenlijke van de organisatievorm heeft geleerd.
Het systeem is klaarblijkelijk een ruimer begrip, dat ook
andere structuurelementen omvat, met name de geestes-
gezindheid, die als structuur-bepalende factor van gewicht is,
en de economische techniek, die de data-groep Ller middelen
betreft. Onze opvatting omtrent de verhouding tussen geest
en stelsel zal eerst bij de behandeling van het kapitalisme
in ~ 4 worden weergegeven.

Op deze drie grondslagen, waarbij de geestesgesteldheid,
die zich concretiseert in de ordeningsbeginselen, de leiding
heeft, bouwt Sombart zijn t~vaalf begrippenparen, waaruit
de twaalf kenmerken van het systeem kunnen worden afge-
leid. Het schematisch overzicht hiervan laten wij thans
volgen:

„A. Geist (Wirtschaftsgesinnung) :

I. Bedarfdeckungsprinzip - Erwerbsprinzip;
II. Traditionalismus - Rationalismus;

III. Solidarismus - Individualismus.

B. Form (Regelung und Organisation) :

I. Gebundenheit - Freiheit;
II. Privatwirtschaft - Gemeinwirtschaft;

III. Demokratie - Aristokratie:
i) W. Sombart: Die Ordnung des Wirtschaftslebens, blz. 14.
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IV. Geschlossenheit - Aufgelástheit;
V. Bedarfdeckungswirtschaft - Verkehrswirtschaft;

VI. Individualbetriebe - gesellschaftliche Betriebe.

C. Technik (Verfahren) :

I. Empirisch - wissenschaftlich;
II. Station~r - revolutionitr;

III. Organisch - nichtorganisch
(mechanisch-anorganisch) ."

Met behulp val~ dit schema van tegenstellingen ach.t
Sombart al de mogelijkheden aangegeven, die de economische
systemen bepalen. Het ]ijkt aan de werkelijkheid ontleend,
maar de aprioristische opzet blijkt zowel uit de tegenstelling,
door ieder begrippenpaar aangegeven, als uit het ontbreken
van tussenvormen als typen van een zelfstandig karakter, een
synthese inhoudend van de positieve elementen der contraire
vormen. ')

In zijn verdere analyse komt Sombart dan tot een viertal
mogelijke systemen:

1. de vroegere „Ei;enwirtschaften", waaronder vallen de
huishouding der „urwuchsigen Geschlechtsverbande", de

Dorfwirtschaft" en de aristocratisch georganiseerde „Eigen-
wirtschaft", d.z. ~ de „Oikenwirtschaft" der Antieken en de
„Frohnwirtschaft" der Middeleeuwen:

2. het handwerk;
3. het kapitalisme.
4. Aan deze stelsels, historisch van betekenis, voegt hij

het socialisme toe, als mogelijkheid in onze voorstelling
bekend.

Aan het eerste drietal beantwoorden economische tijd-
perken, gedurende ~velke deze systemen verwerkelijkt zijn. ')
Zij zijn tot en met de Middeleeuwen te karakteriseren met
behulp van vóórkapitalistische systemen en sinds het midden
der vijftiende zijn de kapitalistische systemen gaan heersen,het

11 Zie W. Sombari: a.w., blz. 20. Het apriorisme in deze opzet toont aan.

hoe de rangschikking van Sombart onder de hier bespi~oken groep van theorieën
niet zonder voorbehoud mag wor3en aanvaard.

-) Onder ,.Wirtschaftsepoche" wordt verstaan ..eine Zeitspanne, wi3hrend

welcher ein Wirtschaftssystem in der Geschichte verwirklicht ist. oder w~hrend
welcher das Wirtschaftsleben die einem bestimmten Wirtschaftssystem zugehti-

rigen Zuge aufweist". W. Sombart: a.w., blz. 30.
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vroeg-kapitalistische tot het midden der achttiende eeuw, het
hoog-kapitalistische tot de eerste wereldoorlog, en nadien het
laat-kap italistische.

In het algemeen onderscheiden zij zich van elkaar door de
vvlgende typische trekken:

Vóór-kapitalistische systemen Kapitalistische syste~nen,
A. Geest:
Traditioneel streven naar be- Onbeperkt winststreven en ac-
hoeftendekking volgens de tieve ondernemersgeest heb-
idee van het levensonder- ben overheersende betekenis.
houd naar staat en stand.

B. Vorm:
Sterk gebonden door rechts- Individuele vrijheid en vrije
regels en andere normen concurrentie op de markt.
(bijv. gilden) .

C. Techniek:
Stationnair, bnrustend op er- Revolutionnair, berustend op
varing en traditie. wetenschappelijl~ onderzoek.

Het verschil tussen ontwikkelingstrappen en systemen is
vooral van tweeërlei aard:

l. Naar het doel geven de trappen de historische ontwik-
keling weer, waartoe hun scheppers de geschiedenis hebben
verdeeld in afgebakende tijdperken, gekarakteriseerd door
bepaalde kentnerken. De systemen willen niet de historische
evolutie maar de vormen van economische orde verklaren.
Het in drie groepen ondergebrachte twaalftal kenmerken,
min of ineer aprioristisch gevonden vanuit een overzicht
van het geheel, dient dan om de systemen aan te geven
waarnaar de economische tijdperken kunnen worden onder-
scheiden. Inzover hebben zij zeker een historische bedoeling. ')

2. Naar de grondslag der indeling zijn de trappen geba-
seerd op één kenmerk, dat in zijn verloop wordt gevolgd. De
veelheid van kenmerken, waarop de systemen gebouwd zijn,
vormen tezamen de ideeën, waardoor de onderlinge samenhang
der afzonderlijke systPmen kan worden begrepen.

i~ Door historici worden Sombart's conclusies niet als juist aanvaard.
Cobbenhageu noemt lwee gzschiedschrijvers van naam, Jacob Strieder en Henri
Hauser. die Sombart in dit opzicht bestrijden. Vgl. M. J. H. Cobbenhagen~
Streven naar be!~oeftendekking en streven naar winst, Economie, 7. Jrg.
1941-'42, blz. 54.

8
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Practisch is het onderscheid niet zó groot, want Sombart
komt bij zijn kenschetsing der economische perioden tot onge-
veer dezelfde systemen als bij de trappen kunnen worden
onderscheiden en bovendien blijven de ontwikkelingstrappen
in hun behandeling niet beperkt tot de éne kenmerkende
grondslag, maar worden er tal van andere kenmerken in
betrokken.

Spiethoff .

De leer van A. Spiethoff is vnl, uitgewerkt in een artikel
over het onderwerp: Die Allgemeine Volkswirtschaftslehre
als geschichtliche Theorie, Schmollers Jahrbuch, 56. Jrg. 1932,
blz. 891 v.v.

Ofschoon Spiethoff een tijdloze theorie aanvaardt, is noch-
tans het merendeel der economische verschijnselen volgens
deze auteur historisch veranderlijk, en daarom poogt hij hun
verscheidenheid terug te brengen tot stijlen (Wirtschaftsstile) .
Stijlen worden omschreven als „Muster élsple e~irtscÏlaft-
lichen Zusammenlebens", zij vertegenwoordigen „der Inbe-
griff der Merkmale, die eine arteigne. Gestaltung des Wirt-
schaftslebens zur Verkórperung bringen", zij zijn „arteigen
Wirklichkeitserscheinungen nachschaffende Denkgebilde". ')

Slechts indien er in het optreden der verschijnselen een
zekere regelmaat ligt, kunnen stijlen worden gevormd, want
het één keer optredende leent zich niet om in dergelijke
begrippen te worden ondergebracht. Vertoonden bijv. de
conjunctuurverschijnselen geen regelmaat, dan zou een spe-
ciale conjunctuurtheorie niet mogelijk zijn.

Zoals Sombart zijn systemen als ideaal-typen beschouwt,
zouden de stijlen ook aldus kunnen worden aangeduid, maar
deze zijn volgens het uitvoerig betoog van Spiethoff geen
ideaal-typen in de zin, door Max Weber eraan gegeven.
Terwijl Weber's type van individuele verschijnselen wezen-
lijke trekken naar voren brengt, maar niet alle - het typische
is niet het universele -, wil de stijl daarentegen universeel
zijn, alle wezenlijke trekken in het begrip opnemen, ook in-
dien hieronder eenheid-storende verschijnselen optreden voor-
zover deze als iets essentieels de werkelijkheid bepalen. -)

i) A. Spieihoff, t.a.p., blz. 893 en 896.
-) Spiethoff demonstreert dit door de theoretische conjunctuurverklazing

van hemzelf te vergelijken met die van Schumpeter. Zijn uitgangspunt nemend
in een evenwichtstoestand, een bewust gestelde onwerkelijke situatie, waarin
geen bestanddelen vaii voorafgegane hausse-perioden aanwezig zijn, onderzoekt
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Er bestaat niet één algemene economie, maar aan iedere
stijl beantwoordt een hierop toepasselijke theorie, zodat een
volledige leer der economie een aantal onderdelen omvat,
welke ieder slechts een beperkt gebied betreffen. De economic:
is een historische theorie, een aan haar tijd gebonden leer,
historisch, in zover zij slechts geldt binnen een bepaalde
organisatievorm, en toch theorie, olndat zij binnen het gestelde
kader algemeen opgaat. De als een meteool' komende en verdwij-
nende doelstelling van Sombart wil Spiethoff verwerkelijken.
Als heuristisch hulpmiddel bij de beoefening der op de stijl
gebaseerde aanschouwelijke of realistische theorie, ruimt hij
een afzonderlijke plaats in voor de zuivere economische theo-
rie, die bepaalde verschijnselen in een hoge graad van
abstractie en geïsoleerd wil onderzoeken.

De zuivere theorie is een onwerkelijk gedachtenbeeld, dat
zijn grondslag vindt in het ideaal-type van Weber, en soms
abusievelijk voor een „Abbild der Wirklichkeit" wordt gehou-
den. Zij gaat de werking na van bepaalde verschijnselen,
ontdaan van storende invloeden van begeleidende feiten, en
is daarom van de werkelijkheid ver verwijdel'd. Haar resul-
taten zíjn nochtans voor een onderzoek, dat de realiteit
dichter benadert, vruchtbaar te gebruiken: de zuivere heorie
fungeert als werktuig der aanschouwelijke theorie. ')

Schumpeter de werking van het ondernemersoptreden en vau de geldcreatie
om hieruit een hausse te verklaren. In het ideaal-type geïsoleerde verschijn-
selen worden met de werkelijke verhoudingen ~rergeleken. Spiethoff gaat
daarentegen uit van gegevens, waarin alle wezenlijke trekken der werkelijk-
heid vervat liggen, en onderzoekt dan de werking van alle factoren, die de
doorvorsing der realiteit als wezenlijk heeft leren kei~nen. A. Spiethoff, t.a.p.,
blz. 899 v. In de terminologie van Eu2ken zijn de stijlen daarom reële typen.
Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 30 v. Uit het vervolg zal het ook door Spiethoff
gemaakte onderscheid tussen het ideaal-type van Weber en het reëele type
van Eucken duidelijk blijken.

Stijlen kunnen nog voor andere doeleinden worden gevormd als boven
aangegeven, n.l. als ,.interessante" typen, heuristische middelen - zuivere
denkvormen - ter verklaring van de historische stijlen, en ook als toekomst-
beelden, die een wenselijkheid aanduiden, bijv. Mises' Gemeinwirtschaft.

1) Dit wordt door Spiethoff inet enige voorbeelden verduidelijkt.
a. De prijstheorie van de stijl der volkshuishouding als vrije ruilverkeers-

huishouding gaat uit van het ideaal-type der gesloten markt met vrije con-
currentie en met naar de grootst mogelijke winst strevende partijen. Zo worden
prijswetten gevonden. Daania wordt de graad van abstractie verlaagd en de
realiteit benaderd door achtereenvolgens te onderzoekeii de open markt, het
beperkte winststreven, de beperkte of opgeheven covcurrentie, enz.

b. Het meest bearbeide ideaal-type is de ruilverkeershuishouding in sta-
tische toestand. Bovendien is in de theorie het streven naar eigen voordeel
gesteld als uitsluitend motief van ecor,omisch handelen, ofschoon de beweeg-
redeuen in werkelijkheid ingewikkelder zijn. De oplossing moet daarom
worden gezocht in dynamische ideaal-typen en in ideaal-typen met een
verscheide~ilieid van motieven. Wij mogen dus concluderen: „Die reine Theorie
bedeutet fiir den Erforscher anschaulicher Theorie eine Hilfe, weil er geubt
ist, den Weg vom ideal abstrakten Gebilde :wn Abbild der Wirklichkeit zu
gehen, weil er versteht. die reine Theorie zur Durchleuchtung der Wirklichkeit
zu benutzen." A. Spiethoff. t.a.p., blz. 919 v.v.
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Spiethoff's beschouwingen leiden tot de volgende indeling
van het wetenschappelijk economisch onderzoek:

Onvoorwaardelijke theorie
(tijdloze geldigheid)

Historische theorie
(tijdelijke geldigheid)

Zuivere theorie
basis: ideaal-type
(heuristisch hulpmiddel)

I
~

Aanschouwelijke of realistische
theorie

basis: stijl
(het eigenlijk doel)

Naast de onvoorwaardelijke theorie is het meest uitgewerkt
de theorie van de stijl der kapitalistische vrije ruilverkeers-
huishouding, waarbij met veel vrucht de zuivere theorie als
werktuig der aanschouwelijke theorie is aangewend. De
theorieël~, die bij de andere stijlen behoren, blijven hierbij
ver ten achter.

De kenschetsing der aanschouwelijke theorie wordt door
Spiethoff naar onze mening aan Salin ontleend. Deze maakt
onderscheid tussen een aanschouwelijke theorie, gebaseerd
op de totale samenhang der economische verschijnselen, en
een rationele of dogmatische theorie, welke slechts een
gedeeltelijke samenhang in ogenschouw neemt. Wijl het
geheel het deel omvat, zal ook de aanschouwelijke theorie de
rationele insluiten. ') Van de rationele theorie uitgaande kan
de verscheidenheid van opvattingen, welke op dit gebied
heerst, niet worden overwonnen. Het is juist de taak der
aanschouwelijke theorie, aldus Salin, om het logisch karakter
en de historische geldigheid van iedere rationele theorie vast
te stellen. ~)

Na het verband tussen de theoriebeoefening en de stijlen
te hebben aangegeven, is het nodig om de stijlen, waartoe
Spiethoff komt, te groeperen. Staat bij de trappen een ken-

1) ..Wenn Gesammterkenntnis die rationale Erkenntnis mit umfaszt, so
bedeutet dies auch. dasz Gesammterkenntnis ohne rationele Erkenntnis selbst
zu Teilerkenntnis wird". E. Salin, t.a.p., blz. 328.

2) Vgl. E. Salin: a.w., blz. 330.
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schetsing van de economische ontwikkeling voorop, bij de
stijlen gaat het om een systematische weergave der verschei-
denheid van het economisch leven. Doorsneden gevend van
het historisch leven der mensen in huishoudelijk verband,
hanteren beide hetzelfde middel en kan de leer der trappen
dienstbaar worden gemaakt aan de vorming der stijlen. Bij
zijn indeling maakt Spiethoff daarom gebruik van de ken-
merken der ontwikkelingstrappen en daarenboven van Som-
bart's systemen. In aansluiting hierop komt hij tot een voor-
lopige globale indeling der West-Europese cultuurvolkeren
ir? een viertal perioden, welke zijn gebaseerd op het heersend
orgaan, nl. de economische organisatievormen tijdens:

1, de heerschappij der stammen of grondbezitters;
2, de steden;
3. de gewestelijke staten;
4. de nationale staten.

Oln de toestanden zo juist mogelijk aan te geven, moaten
de benamangen doelmatig worden gekozen en geeft Spiethoff
de voorkeur aan Bucher's terminologie met onderverdeling,
voorzover zulks gewenst is, en zo nodig de overgangsperiode
der gewestelijke staten.

Niet door beschrijving, zoals dit is toegepast bij de trappen
en systemen, planloos, vrij willekeurig, zonder vergelijkings-
tnaatstaf, is het gewenst de stijlen te bepalen, maar door opsorn-
ming der kenmerken. Het geheel der wezenlijke kenmerken,
niet één criterium, dient als raam voor een systematische
beschrijving der verschijnselen en tegelijk als grondslag voor
een wetenschappelijke verklaring. De bepaling der kenmerken
sluit aan bij Sombart ') en met name het. drietal grondslagen
van diens systeembegrip - geest, vorm en techniek, - bene-
vens het onderscheid tussen de drie ordescheppende instanties
- maatschappelijk verband, bedrijf en wetenschap - bieden
Spiethoff een waardevol uitgangspunt voor zijn analyse, waar-
van de samenvatting hier volgt:

i) Spiethoff beschouwt deze als „das bei weitem vollkommenste Unter-
nehmen......, auf dem allein weiter gebaut werden kann." A. Spiethoff, t.a.p..
blz. 915.

Ofschoon Sombart zijn systemen zonder voldoende samenhang beschrijft,
hetgeen als zodanig weinig bevrediging schenkt, neemt de auteur der stijlen
hem dus in zijn schema van het geheel der mogelijke kenmerken tot voor-
beeld, omdat het hier gaat om een aanduiding van die verschijnselen, welke
het economisch leven in zijn veelheid van feiten ondubbelzinnig bepalen.
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„I. Wirtschaftsgeist. -

1. Sittliche Zweckeinstellung. Das Reich Gottes wird
erstrebt; wirtschaftliche Erfolge werden erstrebt als Zeichen
gilttlicher ErwShlung; die Belange der Allgemeinheit werden
als Richtsschnur genommen; das hiichste irdische Gluck der
einzelnen wird erstrebt.

2. Die seelischen Antriebe zum wirtschaftlichen Handeln.
Furcht vor Strafe, religiijs-sittliche Beweggrunde (NSchsten-
liebe, Pflichtgefuhl, Trieb zum sittlichen Handeln), teilweise
sittliche Beweggrunde (Ehrgefuhl, Drang zur BetStigung,
Freude an der Arbeit), selbstischer Beweggrund (Streben
nach dem eignen wirtschaftlichen Vorteil) , Persi)nlichkeits-
drang und Machtstreben. Verfolgt wird je nach der St~rke des
Antriebes ein Nahrungs - oder ein Erwerbsziel.

3. Die geistige Eir.stellung. Gewohnheitsm5szige oder
neuernde Einstellung, daraus folgende Verschiedenartigkeit
der Technik.

II. Natiirliche und technische Grundlagen.

4. Bev~lkerungsdichte.
5. Naturliche Bev~lkerungsbewegung. Stillstehend, lang-

sam, m~szig, schnell wachsend.
6. Giiterherstellung ohne u:id Init Arbeitsteilung.
7. Geistige und Handarbeit vereint oder geteilt.
8. Organische oder organisch-mechanische Durchfuhrung

der Technik.

III. Gesellschaftsverfassung.

9. Die Grijsze des wirtschaftlichen Gesellschaftskreises.
10. Das gesellschaftlicho Verbundensein. Blutzusammen-

hang, Zwang, Vertrag.
11. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die gesell-

schaftliche Zusammensetzung.

IV. Wirtschaftsverfasszmg.

12. Eigentumsverfassung. Fur Erzeug~angst?iiter, boi freien
Eigentum an Genussgutern, entweder freies oder Staats- oder
gesellschaftliches Eigentum. Fur Genussguter (und Erzeu-
gungsguter) gesellscllaft]iches Eigentum
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13. Verfassung der Gutererzeugung. Bedarfdeckungswirt-
schaft: Erzeugung des Bedarfes unter einheitlicher Leitung.
Geregelte Markterzeugung: Gutererzeugung in Selbstwirt-
schaften unter Reglung der Erzeugung und der Preisbildung
durch gesellschaftliche Organe aus Unternehlnern, Arbeitern,
Verbrauchern bestehend (Planwirtschaft) oder durch poli-
tische Organe.

Freie Markterzeugung: Gutererzeugung in Selbstwirtschaf-
ten frei nach der Marktlage.

14. Verteilungsverfassung. Allgemeines Entgelt, geregeltes
besonderes Entgelt, freies bésonderes Entgelt, NSchstenliebe.

15. Arbeitsverfassung. Genossenschaftlich, zwangweise
oder vertraglich herrschaftlich.

Je nach der Verbindung dieser MSglichkeiten unter Nr.
12-15 stellt sich die gesamte Wirtschaftsverfassung dar als:
planvolle Leitung, oder als geregelte freie Verfassung, oder
als freie Verfassung.

V. Wirtschaf tslauf.

16. Der Wirtschaftslauf. Standige Wirtschaft, fortschrei-
tende Wirtschaft, Wirtschaftsablauf im Wechsel von Auf-
schwung und Stockung." 1)

Op de grondslag van dit geheel van kenmerken wil Spiethoff
zoveel stijlen als nodig zijn om de economische organisatie-
vormen weer te geven.

Mitscherlich.

De prestatie van W. Mitscherlich op het gebied der organi-
satievormen vindt men uitgewerkt in: Skizze einer Wirtschafts-
stufentheorie, Weltwirtschaftliches Archiv, 16. Bd. 1920-'21,
blz. 165 v.v. en blz. 348 v.v. ~

In tegenstelling met de oudere theorieën der trappen, die
de historische evolutie willen schilderen, acht Mitscherlich
een algemeen geldende indeling van het economisch leven
onmogelijk vanwege:

1. de aard van het object, dat steeds verandsrlijk en veel-
vormig is;

2. de wisselingen in de tijdgeest, welke met name de
keuze van de indelingsnormen beïnvloeden; en

i) A. Spiethoff. t.a.p., blz. 916 v.
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3. de subjectieve opvattingen van degene, die de normen
opstelt.

Als voorbeelden om de beide laatste motieven toe te lichten,
vermeldt Mitscherlich, hoe List geleid wordt door de gedachte
van de ontwikkeling der productieve krachten, het al-
beheersend probleem voor de toenmalige Duitse volkshuis-
houding, hoe in de tijd van Hildebrand de betekenis van het
crediet sterk naar voren komt en Duitsland zijn eerste crediet-
crisis doormaakt, en hoe ook Schmoller behalve aan zijn
persoonlijke geaardheid sterk gebonden is aan zijn tijd, waarin
het Duitse Rijk ontstaat, hetgeen de bepaling van het gemeen-
schapsleven door de politieke organisatie begrijpelijk maakt.
Daarom zijn dgl. trappen volgens Mitscherlich „beweeglijke
begrippen." ')

De opvatting, die het worden van heí economisch leven
beschouwt als een ontwikkelingsproces, wordt door Mitscher-
lich verworpen. Een organische ontwikkeling van Inaatschap-
pelijke verschijnselen van het ene uit het andere kan niet
worden aanvaard. Mitscherlich is aanhanger der pluraliteits-
theorie, welke in plaats van een historische evolutie aanneemt
een historische pluraliteit: ieder type van economische
organisatie groeit uit eigen wortels, die zijn bestaan bepalen,
ook al moeten er voorafgegane typen geweest zijn, wil een
volgend tot wasdom komen.

Teneinde overzicht en ordening te scheppen in de veelheid
d~r verschijnselen, bezien vanaf het standpunt van het econo-
misch worden, wordt uitgegaan van beginselen, die een
ordenende en verklarende functie moeten verrichten. In plaats
van een evolutie-theorie te geven als Biicher en Schmoller,
wil Mitscherlich met zijn leer het tegenwoordig economisch
leven meér begrijpelijk maken. Toch heeft hij met zijn orde-
nende verklarende beginselen een historische bedoeling.

i) Mitscherlich onderscheidt de begrippen in:
1. natuurlijke - zijn alle beweeglijk -,
2. wetenschappelijke, verdeeld in:
a. beweeglijke, die de „menschgesialtete WeR" betreffen en overwegend

zijn bij de geestes- of cultuurwetenschappen,
b. starre, die de ,aiaturgegebene Welt" betreffen en overwegend zijn bij

de natuurwetenschappen.
De mens streeft er naar de beweeglijkheid der~pegrippen te overwinnen door

bij de „menschgestaltete Welt" de na elkaar optredende veranderlijkheid te
vetdelen over kleinere tijdperken en de veelvormigheid in gelijktijdige ver-
schijnselen tot typen te herleideu. Het resultaat mag niet worden overschat.
W. Mitscherlich: Die Lehre von den beweglichen und den starren Begriff~n.
Stuttgart 1936.
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De ongelijkmatigheid, die in de historische ontwikkeling
van het huishoudelijk leven valt waar te nemen, moet worden
toegeschreven aan de beperktheid van de menselijke aanleg. ')
In verschillende tijden zullen bepaalde kanten worden ver-
waarloosd, andere naar voren gehaald. Bovendien vertoont
op een bepaald tijdstip het economisch leven een aanzienlijke
veelvormigheid tengevolge van de graduele verscheidenheid
- naast de ten dele gelijke geaardheid - van natuur en
mens. Zowel zlniversalis~ne als individil,alisme vinden in de
menselijke natuur hun fundament. Beide ideeën nemend als
beginselen ener historische beschouwing van het economisch
leven, ontvouwt Mitscherlich zijn „Sozialstufenlehre", volgens
welke het economisch worden van West-Ezfropa in het vol-
gende viertal typen wordt ingedeeld:

1. „Stufe der einfachen Gemeinwirtschaft":
eenvoudige gemeenschapshuishouding binnen enge gren-

zen; centrale overheidsleiding; het economisch universalisme
overheerst, zij het nog onbewust.

2. „Stufe der Korporativ gebundenen Wirtschaft auf
gemeinwirtschaftlicher Grundlage":

corporatief verbonden afzonderlijke huishoudingen binnen
een geheel van grotere omvang, doch locaal gebonden; geen
centrale overheidsleiding, maar wel toezicht op corporaties
(gilden), om welke reden de gemeenschapshuishouding als
grondslag fungeert; het economisch individualismo komt naar
voren tot ongeveer een evenwicht wordt bereikt tussen
individualisme en universalisme.

3. „Stufe der freien Einzelwirtschaft (Individualwirt-
schaft) ":

vrije afzonderlijke huishoudingen binnen staatsgrenzen;
samenwerking zonder corporatieve gebondenheid en zonder
kenmerken der gemeenschapshuishouding, dus alleen ver-
bonden door ruilverkeer; het economisch individualisme
overheerst.

4. „Stufe der korporativ gebundenen Wirtschaft auf
einzelwirtschaftlicher Grl.mdlage":

een meer gecompliceerde corporatieve huishouding; het
universalisme treedt naar voren in de organisatie door kartels,
ook internationaal; men kan onderscheiden de publieke-, de
gemengde- en de private corporatieve huishouding, waarbij

t) „Der Mensch ist nicht imstande, die gewaltigen ákonomischen Aufgaben
auf alle Gebiete gleichmiiszig zu f~rdern". W. Mitscherlich: Skizze, blz. 168.



122 DE JONGERE LITERATUUR

vanwege het oneconomisch karakter der publieke corporatieve
huishouding aan de private- voor de toekomst de meeste
betekenis mag worden toegekend; het eigenbelang der
afzonderlijke huishoudingen wordt teruggeschoven en het
gemeenschappelijk belang der betrokkenen, niet het gemeen-
schapsbelang, naar voren gebracht; binnen de afzonderlijke
huishoudingen valt het streven op naar medezeggenschap harer
leden, daarnaast ook vakverenigingen, beide „sociaal-individua-
listische" organen. Mitscherlich acht het individualistisch-
economisch tijdperk reeds verdrongen door het corporatieve.

De gedachtengang komt tenslotte hierop neer, dat de
mensheid uit de toestand van het onbewuste overgaat in die
van het bewustzijn. Eerst wordt het individu zichzelf bewust,
dan de sociale organen. ')

Beoordeling.

1. Wat betekenen de organisatievormen volgens de histo-
risch georiënteerde nieuwere theorieën, indien ze worden
beoordeeld vanuit de economisch wetenschappelijke pro-
bleemstelling? Deze eerste kritische vraag verdient evenzeer
als de leer zelf van Sombart, Spiethoff en Mitscherlich een
enigzins uitvoerige uiteenzetting.

In de normen van Sombart's indeling overweegt niet het
specifiek economisch gezichtspunt, maar domineren psychische
en juridische voorwaarden, maatschappelijke instellingen en
data. Voorts tonen vooral de gekozen tegenstellingen de
zwahheid der systeemvorming. Allereerst heeft het begrip niet-
kapitalistische maatschappij, dat Sombart tegenover het
kapitalisme plaatst, geen uniforme inhoud. De typische ken-
merken, die de geest van het systeem bepalen, staan niet
contrair tegenover elkaar: solidarisme niet tegenover indivi-
dualisme, traditionalisme niet tegenover rationalisme, en stre-
ven naar behoeftendekking niet tegenover streven naar
geldwinst.

Solidarisme niet tegenover individualisme: Het solidarisme
is als maatschappelijlce leer een tussenvorm, waarin ook het
beginsel der individuele verantwoordelijkheid, dat éénzijdig
het individualisme kenmerkt, als positief element aanwezig

i) Zulks geschiedt in onze tijd. .,Der Nationalismus gegenw~rtiger Tage ist
nichts anders als der Ausdruck..., fur das Erwachen des Sozialindividualísmus".
W". Mi~cherlich: Die Lehre von den Leweglichen und den starren Begriffen.

blz. 22.
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is. Traditionalisme niet tegenover rationalisme: Getrouwheid
aan gewoonte en overlevering sluit het rationele niet uit,
want ook de traditioneel handelende mens wordt door rationele
overwegingen geleid, indien hij volgens vooropgezet plan voor
zijn behoeftenbevrediging zorgt. Tegenover traditioneel staat
vernieuwend, bereidvaardigheid om nieuwe methoden toe te
passen, indien dit doelmatig voorkomt. ') En dat tenslotte
streven naar behoeftenbevrediging niet staat tegenover streven
naar geldwinst, zal in ~ 4, welke handelt over het kapitalisme
worden onderzocht. Zonder de analyse der begrippenparen
voort te zetten, mag worden aangenomen, dat de aprioristische
opzet der tegenstellingen verder zou blijken, ook t.a.v. orde
en techniek.

Waar het eigenlijk gaat over contraire tegenstellingen, die
men dan zuiver zou moeten formuleren, zijn tal van tussen-
vormen denkbaar om de reële ontwikkeling te kenschetsen.
Tegengestelde kenmerken blijken immers in hun positieve
elementen synthetisch verenigbaar. Een visie op de toekomst,
waarin de tegenstellingen op bevredigende wijze worden
opgelost, is daarom bij Sombart niet te vinden. Hij ziet slechts
een vermenging van systemen en zijn „Ordnung des Wirt-
schaftslebens" eindigt bijv. met een beschouwing over de
stijlvermenging in de economische politiek, waarin een
werkelijk samenvattend karakter ontbreekt.

Zoals de niet-kapitalistische s,ystemen onderling té sterk
uiteenlopen om met de gevonden kenínerken veel te kunnen
uitrichten, is ook het kapitalistisch stelsel als begrip zeer
algemeen gehouden. Wil het kapitalisme de structuur van
het economisch stelsel over een min of ineer uitgestrekt
tijdperk aangegeven, dan moet het trouwens een zeer
algemeen begrip zijn. In hoever het dan bij de analyse en
doelmatigheidsbeoordeling in de economische wetenschap
kan dienst doen, zal nog moeten blijken uit de komende
behandeling van het kapitalisme als organisatievorm.

De zwakheid der systeemvorming, aldus menen wij te
mogen concluderen, is bij Sombart toe te schrijven aan het
ontbreken ener benadering van de vraagstukken der maat-
schappelijke organisatievraagstukken vanuit het specifiek
economisch-wetenschappelijk gezichtspunt.

i 1 De motieven voor het economisch handelen, zoals streven naar eigen
voordeel, vrees voor straf e.d., kunnen verschillen, maar het principe van
economisch handelen is steeds het economisch principe. Wat ook de motíeven
zíjn, indien s]echts het economische principe in acht wordt genomen, is iedere
wijze van verzorgin~ der welvaart rationeel.
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Hoewel dit gezichtspunt bij Spiethof f evenmin als bij Som-
bart overweegt, en men omtrent het beginsel, dat de groepe-
ring der kenmerken bepaalt, in het onzekere wordt gelaten'),
kan t.a.v. de gekozen indelingsnormen toch worden opgemerkt,
dat; zij meer aanknopingspunten bieden voor een economische
analyse. Wij missen hier de geforceerde indeling in begrippen-
paren, zoals Sombart die wil suggereren en - hetgeen een
belangrijke vooruitgang beduidt -, bij de mogelijke vormen
var. economische orde ontbreekt de tussenvorm niet. De
georde~ide productie voor de markt als organisatievorm wordt
door Spiethoff gesteld tussen een centraal geleid systeem en
de vrije organisatievorm. De s,ystematiek is dus verbeterd.

In tegenstelling tot Sombart's systemen ~uorden de stijlen
niet beschreven. Na het economisch leven der West-Europese
volkeren in een viertal périoden te hebben ingedeeld, komt
Spiethoff tot een uitgebreide rangschikking van kenm~rken,
zonder zich evenwel met behulp der gekozen criteria te zetten
aan een bearbeiding der stijlen. Het werk van Schmoller, die
de historische evolutie der economische verschijnselen in
lengte-doorsneden heeft gegeven, behoort te worden voort-
gezet door dwarsdoorsneden te schetsen als schakels van een
ontwikkelingsketen. Het is Sombart, die deze verdienstelijke
arheid heeft aangevangen.

Méér krachtsinspanning zal worden gevergd voor de uit-
weliiing van ou de stijlen gebaseerde historische theorieën
- in welk opzicht Sombart vooral is tekortgeschoten -. De
kretekenis van de auteur der stijlen, die de bouw van histo-
rische theorieën als doelwit voor ogen staat, is in dit verband
niet gering te schatten. ~

Merkwaardigerwijze roemt Spiethoff de prestaties van
Schumpeter, die onderscheid maakt tussen een statische
huishouding als de stijl ener ruilverkeershuisliouding zonder
zonder ontwikkeling, zonder ondernemerswinst, zonder
kapitaalrente, en een dynamische huishouding, alsmede de
leer van Wieser, wiens typen in ~ 5 zullen worden behan-
deld. Beide beperken echter hun onderzoek té zeer tot de
zzt,ivere theorie, vooral gebaseerd op het ideaal-type der markt-
huishoudino. Een langs de weg der generaliserende abstractie
gevonden begrip als de stijl, die de algemene trekken der
werkelijkheid weergeeft, ligt niet zo ver van de theoretische
constructie van het ideaal-type af als Eucken meent.

i) F. de Vries merkt omtrent de grondslag der uitvoerige kenmerken-
groepering op, dat iedere argumentatie ontbreekt. F. de Vries: De grondslagen
der economie, De Economist, 91, Jrg. 1942, blz. 22.
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Spiethoff's historische leer omvat zowel de bij de stijl
passend aanschouweiijke theorie als de op het ideaal-type
gefundeerde zuivere theorie. Het ideaal-type is een ideaal
abstract beeld, aangewend tot verheldering van de realiteit,
dat bij Spiethoff wel dicht het reëel beeld der stijlen benadert,
maar naar onze mening toch uiteen gehouden wordt. ')

Inzake de probleemstellingen der economische wetenschap,
het verband tussen theorie en organisatievormen, en de ont-
wikkeling der leerstellingen in hun relatie tot de econo-
mische orde, heeft Spiethoff ons veel geleerd. In dit opzicht
gaat zijn verdienste de onderzoekingen van de historischz
school en van Sombart aanlnerkelijk te boven, Juist t.a.v. de
nieuwe denkbeelden, die Eucken omtrent de leer der organi-
satievormen wil brengen, miskent hij Spiethoff door hem met
de auteurs der ont~vikkelingstrappen en systemen op één lijn
te stellen. Het zal nog blijken, hoe Eucken bij zijn onder-
zoek der economische orde de verklaring van het huishoude-
lijk proces voor ogen staat, zoals dat binnen de onderscheidene
ideaal-typische elementaire structuurvormen verschillend af-
loopt. Bij deze auteur is de analyse niet langer gericht op een
beschrijving en verklaring van het economisch leven in zijn
historisch wisselende vormen. Ook binnen eenzelfde stijl kun-
nen de elementaire structuurvormen en daarmee de afloop
van het verzorgingsproces variëren, hetgeen de achterstand
verklaart, door Spiethoff opgemerkt in de historische, op de
stijlen gebaseerde theorie. De concrete economische orde is
een complex verschijnsel, slechts ver?~laarbaar door een
schema van ideaal-typische vormen, binnen ieder van welke
het welvaartsstreven anders verloopt. Omdat Spiethoff als het
ware een vermoeden lijkt te hebben van de ontoereikend-
heid der stijlen als grondslag ener historische theorie, roept
hij de zuivere theorie met haar ideaal-typische fundering te
hulp. Hij wijst hiermee Eucken de weg naar diens oplossing, ')

i) In legenstelling me! de mening van De Vries, die hem voortdurend ziet
aarzelen tussen de hier bedoelde tweeërlei grondslagen, F. de Vries, t.a.p..
blz. 83.

Schmoller, die in een overgangsstadium leeft, geeft de voordelen der zuivere
U~eorie prijs zonder d',e der aan~chouwelijke Iheorie te winnen. Het is opval-

lend, hoe in zijn prijsleer wordt verzuimd om de ervaringsstof dienstbaar te
maken aan een zelfstanàige gedachtenontwikkeling. die ervaring met ideaal-
typisch denken weet te combineren. ,.es fehlt das geschlossene, durch erforschte
Erfahrung belegte Gedankenbild, das als Abbild der Wirklichkeit neben das
idealtypische der reine Theorie tritt ( Ideal- und Realbildl." A. Spiethoff:
Schmoller und die anschauliche Theorie der Volkswirtschaftslehre. Schmollers
Jahrbuch. 62. Jrg. 1938, blz. 413.

-) Met dit voorbehoud kunnen wij de mening van De Vries deleu, da:
er voor een historische theorie in de zin van Spiethoff geen plaats meer
blijft. F. de Vries, t.a.p. blz. 25.
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maar aan deze laatste blijft dan de eer, die weg ook te heliben
gevonden.

Bij de indeling van Mitscherlich is een economisch gezichts-
punt aanwezig. Hij stelt zijn typen op als een hulpmiddel om
veelvormigheid der „Mensch-gestaltete Welt" te verstaan, dus
in het besef van het geesteswetenschappelijk karakter der
economie. De eerste en derde vorin staan contrair tegenover
elkaar, in het tweede type ontmoeten wij de tussenvorm, die
ziiterlijk op de vierde vorm gelijkt. De overeenstemming, die
Mitscherlich tussen deze beide vormen als aanwezig veronder-
stelt, bestaat niet in werkèlijkheid, want beide kennen een
ander doel en een andere, door het doel verwekte, mentaliteit.
Het laatste type, dat eigenlijk zou moeten passen bij het
tweede, sluit aan bij de derde vorm, want kartels en soort-
gelijke organisaties vloeien voort uit wat de auteur indivi-
dualisme ncemt. Zij zijn gericht op de rentabiliteit van de
afzonderlijke huishoudingen - Mitscherlich zegt zelf: „niet
het gemeenschapsbelang" -, en de vorm is in wezen typerend
voor het gebonden kapitalisme, waarvan het karakter dan
onjuist wordt aangegeven. Universalisme en corporatie zijn
hier verwarring-wekkende termen.

De beperking der typen tot West-Europa is een bewijs voor
de poging om een wetenschappelijk niet verantwoorde genera-
lisering te voorkomen. Hoe gebrekkig de t.ypering nog is, toch
is zij voor het econolnisch onderzoek niet zonder betekenis.

2. De mogelijke be~inselen van econoinische orde, worden
door Sombart slechts vaag en daarenboven onvolledig aange-
duid.

Ook Spiethof f geeft de beginselen onvoldoende aan, waar-
schijnlijk omdat hij niet welbewust heeft gezocht naar die
kenmerken, welke als uitgangspunt voor de theoretische
analyse kunnen dienen. Hij zegt uit het grote aantal ken-
rnerken diegene naar voren te willen brengen, welke andere
bepalen, en kunnen dienen voor een typering der werkelijk-
heid. Hij schijnt daarmee naar de wezenlijke structuurelemen-
ten te hebben gespeurd.

Het individualisme en universalisme, die Mitscherlich als
mogelijke orde-beginselen aanvoert, kunnen in de door hem
bedoelde zin betor worden genoemd individuele- en collectieve
economische verantwoordelijkheid. Het evenwicht tussen
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beide uitersten vloeit eigenlijk voort uit het begmsel der
gezamenlijke economische verantwoordelijkheid.

3. Het door So7labart geschetste beeld der economische
ontwikkeling is vanwege de eenzijdige sociologische oriën-
tatie en de al te ruime plaats, die het laat aan bijkomstige
factoren van psychologische en juridische aard, niet geëigend
om de evolutie der maatschapQelijk economische org-anisatie-,
vormen van economisch wetenschappelijk standp~(~t--~~
typeren. aarom is liét verklaarbaar, hoe de schrijver van
het meest omvangrijke standaardwerk, dat over het kapita-
lisme is verschenen, tekortschiet, wanneer het er om gaat het
verband tussen bewe~ingen in de absolute data-krin en in ~e-
economische structuur na te speuren. --

Sombart beklemtoont het geestelijk element in de econo-
mische ontwikkeling, die hij, door onderscheid te maken
tussen een vóór-, vroeg-, hoog- en laat stadium, exclusief richt
op het kapitalisme. -)

De systemen kennen niet een bepaalde historische volg-
orde, doch met behulp der systematiek kunnen de opeen-
volgende tijdperken worden getypeerd. Op de grondslag van
een psychologisch wettelijk verloop kan in de opeenvolging
der systemen een zekere regelmaat worden vastgesteld, niet
met de strekking, dat het economisch rationalisme komt na
het traditionalisme, de heerschappij van het winstbeginsel na
het behoeftendekkingsprincipe, enz. - deze volgorde kan
ook iuist andersom verlopen -, maar in deze zin, dat een
gegeven systeem fendenzen inhoudt, die een andere organi-
satievorm in het leven roepen.

Het duidelijkst neemt Sombart deze samenhang waar in de
wisseling tussen democratische en aristucratische systemen.
Tenminste voor het Europese economisch leven meent hij de
volgende ontwikkelingstendenz te kunnen vaststellen:

1. economische democratie: de oervorm der Europese huis-
houding;

2, economische aristocratie: de economische organisatie-
vorm der herdersvolken;

i) Dobretsberger zegt van Sombart's begrip der economische orde, dat
het .,sich zu sehr an das ~uszere soziologische Bild der Wirtschaft anklatnmert.
um eine Skonomische Theorie der Entwicklungsbedingungen geben zu kónnen."
J. Dobretsberger: a.w., blz. 17.

-1 „Der Kapitalismus wird zur letzten Erfullung der Geschichte; erst mit
ihm beginnt die endgultige Lebensform der metischlichen Wirtschaft". K. Muhs,
t.a.p., blz. 408.
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3. economische democratie: de dorpshuishouding;
4. economische aristocratie: de vroonhoevehuishouding;
5. economische democratie: h2t handwerk;
6, economische aristocratie: het kapitalisme.
Hierna wordt wederom een democratische periode ver-

wacht, gezien de groeiende invloed der vakverenigingen, d~
opkomst der coëperatie, de toenemende beperking van het vrije
verkeer door beschermende maatregelen en verschijnselen, die
wijzen op een groter wordende rol der overheid in het econo-
misch leven. ' )

Uit deze opsomming, alsook uit zijn beschouwingen over
het kapitalisme, die nog in ander verband ter sprake zullen
komen, blijkt, dat Sombart t.a.v. de dynamische structuur-
analyse juist in specifiek economisch opzicht te kort schiet.
Spiethof f brengt ons op dit gebied evenmin veel verder, omdat
zijn artikel over de stijlen, hoe waardevol ook als program,
over de relaties tussen data en economische structuur geen
beschauwingen geeft. Mitscherlich's typen-leer heeft zeer zeker
dynamische aspecten en brengt bepaalde data, zoals bijv, de
geest van de tijd, die in individualisme en universalisme tot
uiting komt, naar voren, zonder evenwel het gezochte verband
te analyseren.

Schrijvers als Akerman en Wagemann, die de betekenis der
dynamische structuuranalyse weten te erkennen, geven een
overzicht van economische systemen, dat historisch georiën-
teerd is en tevens opgezet met inachtneming der economisch
wetenschappelijke probleemstelling. Akerman, die er op wijst
dat de theoretische analyse naar tijd en plaats tnoet worden
gedetermineerd,' onderscheidt met betrekking tot het Avond-
land voor de laatste duizend jaren een viertal economische
stelsels: het feodale stelsel, het mercantilisme, het liberalisme
en de planhuishouding, Onder de kenlnerken, die de stelsels
eigen zijn, behoort o.a, die der takken ETáh{`tloortbrenging,
vroeger in verband met List besproken. Zo is het feodale
stelsel agrarisch, het mercantlisme commercieel, het libera-
lisme industriëel en de planhuishouding agrarisch-industrieel
georiënteerd.

Zonder deze eigenschappen hier nader te onderzoeken is het,
juist met het oog op een dynamische structuuranalyse, interes-
sant om acht te slaan op de onderlinge samenhang der

1) W, Sombart : a.w., blz. 32.
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'systel~len, welke volgens Ake-rman van drieërlei aard is. Aller-
eerst bestaat er een uoortgezette cuniulatieve tenden: in de
economische ontwikkeling der laatste duizend jaren, waarbij
ieder huishoudelijk systeem de ervaringen, alsmede het reëel
kapitaal van zijn voorganger overneemt en zodoende gunstiger
voorwaarden bezit om de opzet van het voorafgaande type te
verwerkelijken. Op de tweede plaats moet er gerekend worden
op een alternatieve tende~t-, volgens welke een economisch
systeem zich in tegenstelling tot het voorafgaande ontwikkelt.
Tenslotte leiden veranderingen in techniek, instellingen en
inentaliteit ook tot een wijzigi~Ig i~z- de wetenschappelijke
pro b lee~ns tellingen.

Ieder systeem vertegenwoordigt een betrekkelijk onver-
anderlijk laboratorium, waarbinnen de experilnenten met
combinaties van handel - ruil over afstanden - en kapitaal-
vorming - ruil tussen heden en toekomst - worden gedaan,
uitgaande van probleemstellingen van een gelijke aard. Een
ander systeem kent ook een gewijzigde vraagstelling. De stel-
sels worden opgevat in ideaal-typische zin en beschouwd als
kader voor de theoretische analyse. Zo kunnen zij bijdragen
tot de nagestreefde nieuwe synthese op de grondslag van goed
begrepen, bewust gerealiseerde veronderstellingen. ')

Vele ]noderne schrijvers hebben tot een ontwikkeling van
de historisch georiënteerde leer der organisatievormen het
hunne bijgedragen door de resultaten, waartoe in een vroegere
phase de historische school gekomen is, vanuit een weten-
schappelijke visie op de econolnische vraagstukken te ver-
werken.

~ 2. Het Institutio~ialisme.

Rond cle aanvang dezer eeuw kolnt in cle Verenigde Staten
het institutionalisme op, welke leer een zekere verwantschap
vertoont met de Duitse historische school. De mate van
overeenkomst is evenwel niet voldoende om deze Ameri-
kaanse richting te kunnen rekenen ~nder de historisch
georiënteerde nieuwere theorieën, die in de voorafgaande
paragraaf behandeld zijn. Zij beschikt over een grote hoeveel-
heid technische middelen op statistisch gebied en kan weten-
schappelijker werken dan de oude historische richting, terwijl

~) Vgl. J. Akerman: a.w., blz. 74 v.v. Uit het door ons beschouwde gezichts-punt is Wagemann's uiteenzetting der economisch-politieke systemen van
minder belang. Zie E. Wagemann: Wirtschafispolitische Strategie, blz. 113 v.v.

:l
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de breedheid van haar belangstelling en de verscheidenheid
in haar beschouwingswijze, die zowel historisch als theoretisch
is georiënteerd, rijkere vruchten oplevert dan de historisch
georiënteerde nieuwere theorieën.

De economische problemen, die zich onder en na de eerste
wereldoorlog ook in Amerika voordeden, zijn voor de nieuwe
richting een stimulans om bij te dragen tot oplossingen, welke
de theorie naar neo-klassieke trant van J. B. Clark e.a. als
zodanig niet kon bieden. Intussen blijkt het erg moeilijk om
aan te geven, wat deze institutionalistische richting karakteri-
seert en welke schrijvers ertoe gerekend kunnen worden.

In de Encyclopaedia of Social Sciences wordt het institutio-
nalisme ingeleid als een „school", maar hiervan kan in ieder
geval slechts sprake zijn in de zeer ruime betekenis van het
woord. ') Volgens de aangehaalde Encyclopaedie wordt de
hoofdinhoud der leer gevormd door de stelling, dat de tegen-
woordige maatschappij is „a comp~lex of institutions or
habitual forms for organising and regulating the behavior of
individuals". Onder de ~naatschappelijke instituties, die
veranderen tengevolge van dieperliggende factoren, welke
met de menselijke natuur en de ontwikkeling van wetenschap
en ideeën verband houden, behoren de ons speciaal interes-
serende economische instituties.

Reeds bij de grondleggers, als hoedanig Veblen ~) algemeen
wordt beschouwd, valt het ons op hoe deze onder invloed van
Marx en de historische school, denkbeelden introduceert uit
de „evolutionistische" wetenschappen als de biologie, de
antropologie en de psychologie. Deze relatie met een bepaalde
ontwikkeling der sociale wetenschappen in Amerika en Europa
is karakteristiek voor de achtergrond van het institutionalisme.
Economische instituties, aldus Veblen, zijn ;,habitual methods
of carrying on the life process of the community in contact with
the material environment in which it lives" ~). Zij hebben dus
betrekking op data, verankerd in de materiële omgeving
enerzijds en de b~hoeften als levensdoeleinden anderzijds, met
behulp van overgeleverde, in deze instituties belichaamde,
methoden. Veranderingen in de data leiden tot wijzigingen in

i 1 P. T. Homan: The institutional school, Encyclopaedia of Social Sciences.

Vol. V sub voce Economics, blz. 387 v.v.
-) Thorstein Veblen: The theory of the leisure class, au economic study in

the evolution of institutions. New York, 1899.
Thorstein Veblen: Absentee 4wnership, and business enterprise in recent times,

the case of America, New York. 1923.
Thorstein Veblen: The place of science in modern civilisation, and other

essays, New York, 1919.
3.) The theory of the leisure class, blz. 193.

. t.
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de instituties om de mogelijkheden, geschapen door de data-
ontwikkeling, te verwerkelijken. Voor de groep als geheel kan
dit een vergroting der welvaart teweegbrengen, maar voor een
deel zijner leden betekent he~ een vermindering der levens-
mogelijkheden omdat het nieuwe niet meer met het traditio-
nele levensschema overeenstemt.

Op grond van een zo beredeneerd proces van voortgang is
het verklaarbaar, dat Veblen in zijn „Absentee ownership"
een tegenstelling ziet groeien tussen de zakenbelangen der
„absentee owners" - de eigenaars der moderne onder-
nemingen, niet langer tevens de ondernemers - en de
materiële belangen der betrokken bevolking '). De werkloos-
heid en strubbelingen na de eerste wereldoorlog beschouwt
hij als een vraagstuk van menselijke gedragingen onder de
druk van veranderde omstandigheden met een minimale
wijziging in de formele regels waaraan deze gedra~ingen
onderworpen zijn. `ioor de onmiddellijke toekomst verwacht
hij ean bevestiging van het geloof in de beginselen, die het
zakenleven krachtens traditie beheersen, lnaar dit zal volgens
Veblen's weinig hoopvolle conclusie leiden tot een voort-
schrijdende vermindering der welvaartsmogelijkheden.

De institutionalistische richting, door Veblen ingeleid, heeft
de aandacht gevestigd op het veelvormig karakter van het
economisch verzorgingsproces, waaraan de theoretische
wetenschap in de negentiende eeuw vrijwel is voorbijgegaan
in de mening, dat de econolnische organisatie een blijvende
vorm had gevonden. De studie der cumulatieve veranderingen
in de economische instituties zou de hoofdtaak der theoretici
dienen te worden. De economie wordt daarom gebaseerd op
een uitvoerig statistisch-empirisch en psychologisch (kwanti-
tatief en inductief) onderzoek en op een beschrijving der
economische instituties en verschijnselen. Het institutionalisme
beschouwt in het bijzonder de psychologische, juridische en
algemeen maatschappelijke factoren, die het economisch leven
mede hepalen. De economische instellingen of instituties
worden onderzocht naar hun wezen, oorsprong, groei en
veranderingen in de loop der ontwikkeling en in hun betrek-
kingen tot gelijktijdig optredende wijzigingen in de menselijke
gedragingen (behavior) op economisch gel~ied -),

t) The new order.... is an organisation of new ways and means in iheway of industrial processes and man-power, subject to irresponsible control atthe hands of a superannuated general staff "of business men moving alonglines of an old-fashioned strategy towards obsole[e ends" (blz. 210).-) Op het onderscheid, dat gemaakt kan worden tussen institutionalisme en..behaviorisme", wordt niet verder ingegaan.
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De instellingen, die deel uitmaken van de economische
organisatie, waarbinnen zich het verzorgingsproces voltrekt
worden door de aanhangers der institutionalistische richting
zeker tot het studieveld der economie 7erekend. Bij onder-
~cheidene medewerkers a4n „The trená of economics", een
manifestatie van de jongeren, die zich na de eerste wereld-
oarlog wilden doen gelden, treffen wij de mening aan, dat de
theorie moet bijdragen tot een goed begrip van de economische
organisatie der maatschappij en dat zulks door de wetenschap
niet in zijn belangwekkendheid is erkend. Ondanks de
gemeenschappelijke stroming naar een gemeenschappelijke zee,
door Tugwell in „The trend of economics" opgemerkt '), dekt
het werk evenwel een grote verscheidenheid van opvattingen
]net als hoofdresultaat, dat over het algemeen de abstracte,
zuiver theoretische methode van onderzoek heeft afgedaan en,
hetgeen in verband met ons thema belangrijk is, het besef
gegroeid is van de betekenis, die de maatschappelijk econo-
mische organisatievormen hebben voor de bestudering van het
welvaartsstreven.

De resultater. van het institutionalisme liggen vooral in zijn
kritiek op de overgeleverde theorie, die wordt veroordeeld
omwille van haar eenzijdige verklaring der menselijke gedra-
gingen, haar individualistische grondslag, haar overwegend
statische probleemstelling en d~ door haar aangenomen
analogie met de psychische wetenschappen.

In tegenstelling met de neo-klassieke schrijvers, die in
navolging hunner voorgangers zijn uitgegaan van het constante
in het economisch hándelen der mensen en van het constante
kader (economische organisatievorm), wordt in het institutio-
naiisme ce nadruk gelegd op het veranderlijke in de menselijke
gedragen en op het meer betrekkelijke en varinbele karakter
der organisatievormen. Zo is tegenover de eellzijdigheid der
theoretische economiebeoefenin; het accent verlegd naar de
studie der kaders, waarvan De Vries in een artikel in 1928
opmerkt, dat „(ongetwijfeld) nodig is een nauwkeurige bestu-
dering van de grondslagen onzer economische orde en tal van
bijzondere instituten, van het zoveel samengestelder markt-
mechanisme, van de bijzondere omstandigheden van vraag
en aanbod, van de moderne organisatievormen, van het
combinatie-verschijnsel, van de arbeidsmarkt en arbeiders-
organisaties, van bank- en credietwezen, van de eigendoms-
verhoudingen, van de verschijnselen van vrije concurrentie en

~) M. A. Copeland e.a.: a.w., inl. van R. G. TugwelL blz. X.



DE JONGERE LITERATUUR li3

monopolie, welke slechts de uitersten vormen van een gehele
reeks van mengvormen." 1) Uit deze bonte opsomming blijkt,
hoe uitgebreid het terrein der instiiuties genomen wordt.

Welk positief aandeel in de wetenschappelijke economie-
beoefening de nieuwe richting gehad heeft, kan nochtans
bezwaarlijk worden vastgesteld. De grenzen tussen de econo-
mische wetenschap, gebaseerd op institutionele postulaten
enerzijds, en de rociologie, politiek, rechtswetenschap en juris-
prudentie anderzijds, zijn vervaagd, omdat economische insti-
tuties werden beschouwd als geïsoleerde aspecten van de meer
samengestelde structuur van sociale instituties. Wij kunnen
dit opmerken bij Veblen, een onderhoudend schrijver, maar
z~ker niet blijvende binnen de grenzen der economische weten-
schap, bij J. R. Commons, die wij in de volgende paragraaf
zullen behandelen als typisch vertegenwoordiger der sociaal-
juridische richting met haar vermenging van rechtswetenschap
en economie, en vele anderen. Daarnaast staan evenwel
figuren als Mitchell, die door zijn kwantitatieve onderzoekin-
gen de zuiver economische wetenschap stellig verrijkt heeft,
en J. M. Clark, die onder andere met zijn werken „Economics
of overhead costs" -) en „Social control of business" ')
positieve bijdragen ook op theoretisch gebied geleverd heeft.

Het studieveld der institutionalistische richting is zeer ruim
en omvat naast het terrein der maatschappelijk- en privaat.
economische organisatievormen de kwantitatieve economische
analyse, die intussen ook vanuit de orthodoxe theorie-beoefe-
ning tot ontwikkeling gebracht is.

Terloops wijzen wij nog op de bijzondere betekenis, die door
Franse juristen aan het begrip i~lstitutie wordt toegekend.
Pirou komt in zijn reeds aangehaalde studie, uitgaande van
een drietal tegenstellingen, tot de volgende karakteristiek van
het Franse institutionalisme: ')

a. Het institutionalisme staat tegenover het „contractua-
lisme", zoals de groep tegenover het individu, de noodzakelijke
solidariteit tegenover de vrijwillige eenheid. Er ligt een collec-
tief element in besloten, dat niet kan worden herlnid tot

i) F. de Vries: Het institutioualisme, De Ecouomist 77, Jrg. 1928, blz, 760.
Zie ook het vroeger aangehaald werk van H. W. Peck: Economic thought an3its institutional background, blz. 289 v.v.

-) De betekenis van dit werk komt ter sprake in hfdst. 5 g 3 bij debehandeling der marktvormen en in hfdst. VII C 3 bij de beschouwing van het
concentra tieversch ij nsel.

2) Chicago, 1926.
{1 G. Pirou: a.w., blz. 91 v.v.
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individuele elementen, ean ele:nent van noodzakelijkheid en
dwang, die de eenvoudige wilsovereenstemming te boven gaat.

b. H~t institutionalisme staat tegenover het „etatisme",
zoals het speciale tegenover het algemene, de intermediaire
groep tegenover de nationale groep, of in juridisch opzicht de
meer soepele gewoonte („coutume") tegenover de wet.

c. Het institutionalisme staat tegenover het rationalisme,
zoals het instinct tegenover de wil, het onbewuste tegenover
het bewuste, de gewoonte tegenover de wet.

Zo beschouwd is het een leer der intermediaire groepen,
~taande tussen het individualisme en het socialisme, en betreft
het als interpretatie der feiten deze tussen-groeperingen: de
familie, de naamloze vennootschap (half privaat, half publiek)
en de vakverenigingen (syndicaten) en corporaties.

Beoordeling.

1. In zijn reactie op de beoefening der theoretische econo-
mie, met name van de neo-klassieken als J. B. Clark, vertoont
het institutionalisme gelijkenis met de historische school. Het
vestigt evenzeer de aandacht op de historische ontwikkeling
van het economisch leven en heeft veel feitenmateriaal bijeen-
gebracht. De zwakheden der historische school t.a.v. de op-
bouw ener leer der organisatievormen demonstreren zich ook
hier bij gemis van een juiste economisch wetenschappelijke
probleemstelling. Economische ~vetten en instituties moeten
klaar van elkaar worden onderscheiden. De draagwijdte der
wetten wordt bepaald door de institutionele voorwaarden,
waaronder zij gelden, en ook in Amerika heeft men de ver-
keerdelijk gelegde betrekking tussen ~vetten en instituties
wel bekritiseerd. ' )

Onder de aanhangers der institutionalistische school heeft
met name J. M. Clark, die, althans ten dele, representatief is
voor deze richting, prestaties geleverd, welke hebben bijge-
dragen tot een reconstructie der theorie. Clark Jr. leert, dat
instituties en economische theorieën geen altijddurende waar-
heden zijn. Het institutionalisme komt van het standpunt van
de groothandelaar tot dat van de kleinhandelaar, d.w.z. in plaats
van massa-verschijnselen en eenvoudige :-ituaties, zoals mono-
polie en concurrentie, individualisme en socialislne, enz.,
bemerkt men dat de werkelijkheid ertussen ligt, en dat de

i) Zie bíjv. de in hfdst. III p 3 vermelde beschouwing van F. H. Knight
in „The trend of economics".
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tussenvormen reëler blijken te zijn dan de absolute, typische
standaardvormen ' ) .

Naast Clark's „Economics of overheads costs", dat het
inzicht in de markt- en kostenstructuur heeft verdiept door
uit te gaan van een realisiische probleemstelling, is voor ons
doel zijn „Social control of business" een belangwekkende
studie. Het geeft een analyse van de ro] der private en publieke
economische leiding, gebaseerd op een onderzoek der werke-
lijkheid in zijn veelvormigheid en in de stadia van zijn ver-
loop.

De schrijver gaat bij zijn analyse van de rol der economische
leiding uit van het individualisme, maar dan gezien als een
organisatievorm, waarin het ordenend beginsel zich slechts in
beperkte mate kan doen gelden. De veelvormigheid van de
organisatievorm wordt opzettelijk behandeld en in de realiteit
een concurrentie tussen verschillende systemen van econo-
mische organisatie opgemerkt. Clark kent naast het indivi-
dualistische stelsel ook collectivistische systemen van controle,
die hij onderscheidt in gecentraliseerde en federatieve of niet-
gecentraliseerde, en die al dan niet een revolutionnair
karakter ktmnen dragen.

Bij het merendeel der schrijvers wordt de theorie echter
naar de achtergrond gedrongen en t.a.v. hen geldt de con-
clusie van Pirou, hoe het lijkt alsof, evenals bij de historische
school, er een soort van onmogelijkheid bestaat boven de
relativistische studie der kaders uit te komen en te geraken
tot een algemene hervorming der economische wetenschap -)
Sommigen bepleiten historische theorieën, welker betekenis
reeds besproken is. Ook hier dreigt het gevaar, dat het onder-
zoek zich verliest in een opstapeling van feitelijk statistisch
materiaal en in een kennis van details zonder te komen tot een
wetenschappelijke synthese. De verdiensten van het institu-
tionalisme liggen daarom overwegend op het gebied der
bestudering van de jtlridische e.a. structurele elementen van
he~t economisch leven, van de velerlei factoren, met name de
psychologische, die de menselijke gedragingen, „the human

i) Aldus de karakteristiek van Pirou, wiens rake kenschetsing wij latcn
volgen: „Souvent la réalité ce n'est ni le monopole, ui la concurrence, c'est
que 1' on appelle la concurrence imparfaite, et on verra par la suite que certains
economistes récents ont analysé effectivement avec beaucoup d'attention cette
situation intermédiaire, qu'est la concurrence imparfaite. De même 1'institutio-
nalisme aper~oit aussi, qu'entre 1'individualisme et le socialisme il y a beaucou~
de situatíons intermédiaires et que se sont celles-là qui sont réalisées le plus
souvent". G. Pirou: a.w. blz. 183.

-1 Vgl. G. Pirou: a.w. blz. 196.
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Ibehavoil'', bepalen, en van de sociologische achtergrond van
het economische.

2. Het tekort aan een juiste economisch-wetenschappelijke
probleemstelling verhindert een goed begrip van de econo-
mische structuur en laat de verschillend mogelijke beginselen
van economische orde slechts vaag onderscheiden. Institutio-
nele voorwaarden worden vaak met beginselen verward.

Toch zijn er gelukkige uitzonderingen als bijv. door Clark
wordt gedemonstreerd. Hij kent immers naast een indivi-
dualistisch een collectivistisch ordeningsbeginsel en ziet zowel
de orga~lisatie als de mens zich ontwikkelen naar wat hij e~~n
„codperatief type" noemt. Zonder het probleem klaar te stel-
len effent hij het pad naar de kennis van het solidaristisch
beginsel van de economische orde. Ook anderen als Commons
wijzen in deze richting.

3. T.a.v. de veranderingen in de maatschappelijk econo-
mische structuur is het institutionalisme niet apriori sceptisch
gestemd zoals de klassieken. Ofschoon tussen absolute data en
economische structuur-elementen - relatieve data - geen
scherp onderscheid wordt gemaakt, wordt toch aandacht
geschonken aan de wijzigingen, die in de organisatievormen
optreden, aan de invloed van veranderingen in het recht op
de economische handelingen, en het inzicht verworven, dat
het niet gemakkelijk is de ontwikkelinb te leiden en onge-
wenste veranderingen te verhinderen. Velen worden nochtans,
gedreven door een drang naar hervorming, ertoe gebracht
de factoren aan te geven, die een b~paalde ontwikkeling
kunnen bevorderen. Hun invloed op het gebied van de doel-
matigheidsbeoordeling der organisatievormen zou evenwel
groter zijn, indien zij in economisch wetenschappelijk opzicht
meer methodisch te werk waren gegaan. De benadering dezer
vraagstelling ook vanuit de theorie zal de weg naar een meer
bevredigende oplossing kunnen effenen ' ) .

i) Om deze conclusie te verduidelijken wijzen wij op een modern Ameri-
kaans werk van Wassily W. Leontieff: The structure of American economy,
1919-1929. An empirical explication of equilibrium analysis, Cambridge Massa-
chusetts, Harvard University Press, 1941. De schrijver analyseert de samenhang
tussen data-structuur en prijzenstelsel op een wijze. waarin induciief onderzo~k
en theoretische deductie gecombineerd worden aangewend. Het boek houdt zich
bezig met het verzamelen en sorteren van het nodige statistisch materiaal,
met de formulering van een r.lgemeen economisch evenwicht, en met de
toepassing der ontwikkelde iheoretische stellingen op de analyse der empirische
data. Wat dit laatste gedeelte betreft, wordt aangetoond hoe de productie-
hoeveelheden van onderscheidene bedrijfstakken en de prijzen van hun pro-
ducten zouden hebben gereageerd op verschillende typen van primaire ver.
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~ 3. De sociaal-jzcridische richtirlg.

In de tijd, dat in Amerika het institutionalisme opkomt, leeft
in Duitsland de theorie, die tengevolge van de eenzijdigheid
der historische school in een verwaarloosde staat was geraakt,
wederom op. Voorzover zij in hzt kader der sociccal-jnridische
richting beoefend gaat worden, wordt zij beïnvloed door de
historische school, en daarom achten wij het wenselijk aan
deze richting een afzonderlijke paragraaf te wijden,

Wijl de rechtsorde een voorwaarde is voor het bestaan der
volkshuishouding, is volgens de schrijvers dezer groep de
economie een wetenschap, die in nauw verband met de rechts-
orde moet worden opgebouwd '). Het economisch leven is de
samenwerking der mensen, die de voorziening in behoeften
ten doel heeft. Samenwerking veronderstelt een geregeld en
geordend gemeenschapsleven, derhalve een bepaalde rechts-
orde. Vanuit dit standpunt komt men tot een ontkenning van
het bestaan van algemeen geldende economische wetten en tot
een verwerping van het geïsoleerde individuële streven naar
behoeftenbevrediging als wetenschappelijk studie-object.

In de leer van verschillende schrijvers der vorige eeuw, o.a.
van de voorman der romantische school in de Duitse staats-
wetenschappen, Adam Muller, liggen aanknopingspunten voor
de opvattingen der sociaal-juridische richtin~. Tot haar eigen-
]ijke voorlopers worden gerekend Rodbertus en Adolf Wag-
ner. -) De grondlegger is Rudolf Stammler met zijn reeds
aangehaalde standaardwerk „Wirtschaft und Recht". Hij gaat
uit van de sociale philosophie met toepassing van de ken-
kritische gezichtspunten der Marburgse neo-kantiaanse school
EHerman Cohen, Paul Natorn e.a.) ') en omschrijft het
begrip van het sociaal leven als een uit~vendige regeling der
anderingen in de technische productiviteit van een of andere bedrijfstak, op
wijzigingen in de bereid,willigheid tot investering in een of andere j~roductie-
brauche, of op verschuivingen in de bereidwilligheid tot sparen bij de inkomen-
trekkers. Terwijl de schrijver uitgaat van actuele statistische data worden de
formules ter toepassing afgeleid uit abstracte lheoretische stellingen. Uit
primair gegeven structurele verschuivingen worden conclusies getrokken t.a.v.
veranderingen in prijs en hoeveelheid. Ook het omgekeerde wordt onderzocht
en derhalve uit bekende gecombineerde variaties in prijs en hoeveelheid afge-
leid welke structurele veranderingen voorkomen en wel in deze zin dal
dergelijke variatíes, die in recente jaren optreden, worden teruggebracht tot
hieronderliggende slucturele wijzigingen in het gehele economische systeem.
Hoewel het terrein der data een diepgaander onderzoek zou behoeven en
bovendien de theuretische formufering van een algemeen economisch even-
wicht ons ongenoegzaam voorkomt. wijst toch de beschouwde relalie in eea
i~chting, die voor een verdere ontginning van het studiegebied van de
ontwikkeling der organisatievormen vruchtbaar kan zijn.

t) Vgl. ~ 3 en 9 van hfdst. I. waarin deze leer reeds ter sprake is gekomen.
-) Vgl. K. Diehl: a.~v., blz. 92 v.v.
.1 Vgl. Th. Suranyi-Unger: Die Entwicklung der theoretischen Volkswirt-

schaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderies. Jena 1924, blz. 27.
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menselijke betrekkingen. „Soziales Leben ist ~uszerlich
geregeltes Zusammenlehen von Menschen". ') Het onderzoek
in de sociale ~vetenschappen is enerzijds gericht op de vorm
van het maatschappelijk leven, anderzijds op zijn inhoud. De
rechtswetenschap heeft de vorm en de economie heeft de
inhoud tot object. De bepalende vorm der maatschappij is vo? .
gens Stammler de gedachte ener uitwendige regeling, als de
logische voorwaarde waaronder het begrip der sociale samen-
werking eerst mogelijk wordt ") . Uitwendige regelingen
omvatten niet slechts wetten die van overheidswege worden
opgelegd en welker nakoming juridisch kan worden afge-
dwongen, maar ook conventies die als normen hypothetisch
gelden, indien namelijk de betrokkenen er vrijwillig mee
instemmen. De materiële inhoud van het maatschappelijk
leven bestaat ín de op behoeftenbevrediging gerichte samen-
werking..

Zo is het recht de uitwendige regeling van het economisch
handelen en zijn zowel economisch leven als politiek leven
twee uitlopers van een en dezelfde eenh~id, het maatschappe-
lijk bestaan der mensen 3). Terwijl de sociale philosophie
handelt over de zuivere vormen van het maatschappelijk
onderzoek, wordt de speciale inhoud van het gegeven
maatschappelijk bestaan nagegaan enerzijds naar zijn historisch
bepaalde vorm in het recht, anderzijds naar zijn daardoor
logisch bepaalde inhoud in de economie.

Voor Stammler's opvattingen is het meest karakteristiek de
noodzakelijke afhankelijkheid van alle economische beschou-
wingen van een bepaalde uitwendige regeling der op behoeften-
bevrediging gerichte handelingen in gemeenschap. .

In hetzelfde jaar, dat van Stammler's „Wirtschaft und
Recht" de eerste druk verschijnt (1896), publiceert Stolzmann
zijn werk „Die soziale Kategorie in der Volkswirtschaftslehre".
De reeds aanwezige punten van verwantschap met Stammler's
fundamentele denkbeelder. worden nog versterkt in het nadien
(1909) uitgekomen werk van Stolzmann „Der Zweck in der
Volkswirtschaft". In de door deze auteur verdedigde sociaal-
ethische of sociaal-organische opvatting wordt intussen de
invloed der natuurlijke factoren op'het economisch leven ster-
ker beklemtoond. De natuurlijke impulsen en krachten, de

i.) T.a.p., blz. 82.
'-) R. Stammler: a.w., blz. 111. Let op de kantiaanse formuleríng.
:s ~ R. Stammler : aw., blz. 149. Daarom spreekt hij van het monisme van

het sociale leven.
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techniek, de natuurlijke gevoelens die in de waardering tot
uiting komen, het ras, het klimaat beïnvloeden vorm en
ontwikkeling der rechtsorde, en bepalen haar aard en wijze
van werken '). De natuurlijke categorieën vormen een inte-
grerend bestanddeel van de wetenschappelijk economische
beschouwing, zij zijn de stof, die van de rejeling in het verband
der sociale huishouding haar vorm krijgt 2).

De meest bekende verdediger der sociaal-juridische richting,
Diehl, sluit in zijn waardering van de betekenis der natttur-
lijke factoren nauwer aan bij Stammler dan bij Stolzmann.
Wat Diehl in de opvattingen van de grondlegger der ook door
hem gepropageerde richting vooral bekritiseert, is de over-
schatting van het juridisch element in de economische begrip-
pen en verschijnselen. Het recht regelt volgens Diehl meer
dan enkel het economisch leven, ook wanneer men dit in de
ruimst mogelijke zin opvat. De economie behandelt de uitwen-
dig geregelde feitelijke samenwerking der mensen, inzover
deze gericht is op de verschaffing van stoffelijke goe~deren met
het oog op de behoeftenbevrediging. Hij erkent oolc, dat binnen
d~zelfde rechtsorde de machtsverhoudingen zeer verschillend
van vorm kunnen zijn ').

De organisatievormen baserend op de beginselen van llet
eigendomsrecht komt Diehl tot het volgende overzicht:

„A. Wirtschaftsverfassungen mit Gemeineigentum
(kollektivistische Wirtschaftsverfassungen)

1. kommunistische Wirtschaffsverfassung
(Gelneineigentum an den Produktions- u. Konsutntions-
mitteln)

2. sozialistische Wirtschaftsverfassung
(Gemeineigentum an den naturlichen u. erarbeiteten
Produktionsmitteln, an Boden u. Kapital) .

3. Agrarsozialistische Wirtschaftsverfassung
(Gemeineigentum am Boden und den Natursch~tzen)

B. Wirtschaftsverfassungen mit Privateigentum
(individualistische Wirtschaftsverfassungen)

~) R. Stolzmann: a.w. blz. 51 v. ..Die naturlichen Faktoren sind nur im
Rahmen der sozialen Regelung wirksam, aber umgekehrt ist docA auch diese
ohne sie ein formalistisch totes Ding". De rol, die ook volgens Stammler de
natuurlijke categorieën spelen in de ontwikkeling der maatschappelijk
economische orde, zal nog ter sprake komen.

-) R. Stolzmann: a.w. blz. 55.
~) K. Diehl: a.w. blz. 73 v.v. „Innerhalb derselben Rechtsordnung ktinnen

sich aber die Machtsverhi4ltnisse sehr verschieden gestalten" (blz, 78)
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1. Privateigentum bei gebundenen, gelenkter und ge-
steuerter Wirtschaftsverfassung
(Beispiel: gebundene Wirtschaitsverfassung, Zunftwirt-
schaft, merkantilistische Wirtschaft)
u. bei gelenkter Wirtschaftsvel~fassung
(Beispiele: die faschisti.sche u. nationalsozialistische
Wirtschaftsverfassung)

2. Privateigentum bei freier Wirtschaftsverfassung
(Beispiel: kapitalistische Wirtschaft) ." ' )

In de historische werkelijkheid kan de auteur uitsluitend
vormen met privaateigendom (B) waarnemen.

De opvatting van het historisch verloop van het economisch
leven als een ontwikkelingsproces in natuurwetenschappelijke
zin en de veronderstelling van een voor alle volkeren gemeen-
schappelijke evolutie - de leer der historische school -
wordt door Diehl bekritiseerd, wijl het economisch leven der
afzonderlijke volkeren naargelang ele rechtsorde zal verschillen.
Bovendien acht hij de typering der ontwikkelingstrappen naar
een of ander speciaal kenmerk onjuist, met name vanwege de
uitschakeling van de rechtsfactor, die voor hem van wezenlijke
betekenis is.

Deze kritiek geldt niet voor de stijlen van Spiethoff, maar
voor deze auteur wordt het een misvat:ing geacht om vast
te houden aan een tijdloze theorie. Onder Spiethoff's opsom-
ming der kenmerken mist Diehl een leidende norm, welke
volgens het sociaal-juridisch standpunt in de rechtsorde ge-
vonden wordt.

Dat Diehl het ook met Eucken niet eens is, kan reeds
blijken uit de in hfdst. I~ 8 gegeven beschouwingen,
afgezien nog van ondergeschikte punten van kritiek -) .

De verhouding tot het institutionalisme verdient enige
speciale aandacht, omdat Diel~l John R. Commons beschouwt
als een typische vertegen~voordiger der door hem gepropa-
geerde leer in Amerika. Mede om dit te demanstreren heeft
Diehl's leerling Kr~ner over Commons een speciale studie
geschreven. Ofschoon deze Amerikaanse economist algemeen
tot de institutionalistische richting wordt gerekend, zijn Diehl
en diens leerling het hiermee niet eens. Zowel het institutio-

i) K. Diehl: a.w., blz, 23. De typering der vormen sub Bl is o.i. niet
volkomen duidelijk, afgezien nog van onze kritiek op de basis der indeling.

~) Vgl. K. Diehl: a.w.. blz. 42 v.v.
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nalisme als Commons verwerpen de exacte economische
theorie en verklaren de economische gedragingen der mensen
uit de sociale instituties, maar tera~ijl de institutionalistische
richting de gedragingen onmiddellijlt uit de instituties wil ver-
klaren, schuift Commons tussen handelwijze en instituties de
normatieve regels. ') Dit onders~~heid lijkt ons evenwel niet
go~d houdbaar, omdat het geheel der normatieve regels zelf
onder de instituties pleegt te worden gerangschikt. Commons
blijft naar onze mening een vertegenwoordiger der Ameri-
kaanse school. Nochtans legt hij in het bijzonder de nadruk op
de juridische instellingen die in laatste instantie het econo-
misch leven zijn vorm zouden verlenen. Dat hij tegelijk door
Diehl wordt opgeëist als e~n aanhanger der sociaal-juridische
richting, wijst onlniskenbaar op relatie tussen de opvattingen
der Duitse school en Colnmons. Toch is het institutionalisme
veelomvattender en kunnen onder de talloze Amerikanen,
die tot deze richting behoren, buiten Commons bezwaarlijk
nog anderen tot de sociaal-juridische groepering word~n
gerzkend.

Naast zijn „Legal foundations of capitalism", waarin
Commons het kapitalisme karakteriseert naar zijn juridische
grondslagen, hetgeen tekenend is voor zijn opvattingen, is
voor ons doel een ander werk, ofschoon moeilijk leesbaar,
instructief ') . Een institutie wordt gedefinieerd als „collective
action in control of individual action". Collectieve activiteit
dient ter handhaving van de orde, d.z. „worki~lg rules of col-
lective action". Naast schaarste wordt efficiency aangewezen
als universeel principe voor iedere economi~sche theorie,
omdat efficiency schaarste overwint door middel van samen-
werking. Deze spruit niet voort uit een vóórondersielde
hal~monie van belangen, zoals andere economisten aan-
nemen, maar uit de noodzaak om orde te scheppen. Het is de
collectieve activiteit, die de weg effent van de ongeorgani-
seerde gewoonte naar de veelheid van georganiseerde „going
concerns" als de familie, de „corporations", de „trade asso-
ciation", de vakvereniging, het „Federal Reserve"-systeem,
de belangengemeenschap en de staat. De centrale b~tekenis
der rechtsorde voor de economische verschijnselen kan hieruit
duidelijk worden vastgesteld.

Op de verdere opvattingen van Diehl en Commons zullen
1) Aldus K. Diehl : a.w., blz. 100 v.v.
-) J. R. Commons: Institutional economics, its place in political economy.

New York, 1934
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wij niet nader ingaan. Zij zijn ten dele reeds bij de behandeling
der voorafgaande stof ter sprake gebracht en voorzover zij
voor onze probleemstelling van betekenis zijn, kan dit blijken
uit de kritische besctlouwingen, die n.a.v. de drie gestelde
criteria aan de denkbeelden der sociaal-juridische richting
wordt gewijd.

Beoordeling.

1. De relatief te grote betekenis, die aan het juridisch
element in economische verschijnselen en b2grippen wordt
toegekend, maakt de economisch wetenschappelijke probleem-
stelling afhankelijk van het rechtswetenschappelijk gezichts-
punt. Er is tenslotte een wisselwerking tussen het streven
naar opvoering der welvaart, gezien in verband met de betrek-
kelijke schaarste aan goederen, dat aan het economisch leven
nieuwe vormen verleent, en de ontwikkeling van het recht.
Door de organisatievormen der volkshuishouding louter als
rechtsvormen te zien, wordt de mogelijkheid om do maatschap-
pelijk economische orde naar haar wezenlijke kenmerken te
typeren, verkleind en, zoals uit onze beschouwingen in hfdst. I
~ 8 is gebleken, het onderscheid tussen maatschappelijk econo-
mische rechtssystemen en traditioneel gegroeide, niet volledig
in de wet geregelde organísatievormen weggevaagd. Meer dan
Stammler erkent Diehl het verschil in betekenis, die dezelfde
rechtsinstellingen kunnen bezitten naargelang nationale en
plaatselijke zeden en eigenaardigheden'), maar in de typering
van de vormen der economische orde komt dit bij geen van
beiden tot uiting.

2. De verschillend mogelijke beginselen van economische
orde worden uiteraard gezocht in de juridische sfeer, met name
in het eigendomsrecht. Het duide'lijkst blijkt dit bij Diehl, die
op genoemde grondslag een indeling der organisati,evormen
geeft.

Waarin een dergelijk karakteristiek tekortschiet, is reeds
besproken.

Ofschoon een typen-indeling, als Diehl geeft, bij Commons
niet wordt aangetroffen, vinden vvij in diens „Institutional
economics" toch een analyse van het communisme, fascisme
en kapitalisme, alsmede van dit laatste stelsel onderscheiden
karakteristieke vormen.

i) Vgl. K. Diehl : a.w. blz. 79.
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De beginselen van orde liggen dieper en de regeling van
het eigendomsrecht behoort in wezen niet tot de beginselen,
maar tot de juridisch-maatschappelijke voorwaarden, nodig
tot verwezenlijking van bepaalde stelsels. Bovendien kan ook
de tegenstelling tussen collectivistische en individualistische
organisatievormen niet bevredigen, wijl zij het eigen karakter
van de wetenschappelijk economische tussenvorm, waaronder
de door Diehl sub B 1 gerangschikte typen vallen, miskent.

3. Met name Stammler's beschouwingen zijn uitermate
belangwekkend met het oog op onze derde vraag naar de
samenhanb tussen ~vijzigingen in de data-structuur en in de
organisatievormen. Uitvoerig gaat hij in op het beginsel, dat
veranderingen in de rechtsorde oorzakelijk kan verklaren. ')
De samenhang tussen de natuurlijke grondslagen en de stand
der techniek enerzijds en de orde, die als vorm van het maat-
schappelijk leven fungeert anderzijds, wordt geschapen door
middel van de sociale verschijnselen. „Die Natur in der
Besonderheit ihrés jeweiligen Auftretens, das Klima, die
Bodenbeschaffenheit, die physiologischen Eigentiimlichkeiten
und was hier sonst aufgefuhrt zu werden pflegt: sie alle kom-
men als Faktoren bei der Ausgestaltung und Umgestaltung
einer sozialen Ordnung immer nur mittelbar derartig in Be-
tracht, dasz unter ihrem Einflusse sich besondere soziale
Phanomene bilden und aus diesen dann die Anderung der
sotiialen Ordnung entsteht." -) . Zo verschaft bijv, de stoom-
mo'.en niet rechtstreeks een maatschappij met industriële
kapitalisten tegenover de sociale huishouding Inet de hand-
molen. De uitvinding van de stoommolen werd onder een
bepaalde rechtsorde overvloedig in toepassing gebracht,
waardoor massa-verschijnselen van bepaalde rechtsbetrek-
kingen naar voren kwamen, welke nadien konden stimuleren
tot een omvorming der maatschappelijke orde. De noodzaak
tot een dergelijke minder of ineer diepgaande wijziging volgt
dan uit de overweging, dat de resultaten van de nieuwe
techniek niet langer in de tot dan toe gelciende regelingen
passen. Hoe dit geschiedt, behoeft een nadere verklaring.

De uitleg van Stammler is gebaseerd ap wat hij noemt het
nionisme van het maatschappelijk leven, Hieronder verstaat
hij niet slechts de eenheid van het object der sociale weten-
schap - rechtsorde en sociale huishouding als vorm en

1) R. Stammler: a.w., blz. 287 v.v.
') R. Stammler: a.w.. blz. 292.
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materie van één en hetzelfde object, - rnaar bovendien de
eenheid in de herleiding van alle bewegingen der menselijke
gemeenschap, dus ook van de oorzaken, die de wijzigingen
der rechtsorde in haar optreden en werking bepalen, tot één
en hetzelfde ~vettelijk verloop. Zodoende worden alle bijzon-
dere wijzigingen van het gemeenschapsleven verklaard uit
bewegingen van de materie van het sociaal organisme. De
dualistische oplossingen van het gestelde probleem worden
verworpen. Onjuist acht hij de opvatting, die voor de vorming
van het recht eigen oorzaken aanneemt, verschillend van
die, welke de sociale huishouding bepalen. Evenzeer is het
foutief orn de oorzaken der historische veranderingen buiten
de bewegingen der materie van het maatschappelijk leven
te zoeken, hetzij in een tweede en zelfstandige wereld van de
geest Inet krachten van eigen aard, hetzij in de onvoorwaarde-
]ijk vrije, zuiver willekeurige bepaling in het nemen van
beslissingen en het stellen van handelingen, hetzij in een
„volksgeest", een op zich zelf staand psychisch verschijnsel,
waardoor het positieve recht ~vordt voortgebracht.

Volgens de monistische verklaring worden bij de concrete
verwerkelijking ener gemeenschap sociale verschijnsélen ge-
vormd als massale uitingen van rechtsbetrekkingen, samen-
gevat en gegroepeerd naar eig,en aard. Naarmate zij toenemen
en zich in een zekere richting verder ontwikkelen, leiden zij
tot een omvorming van de bestaande maatschappelijke orde,
welke als vorm al die verschijnselen bepaalt. Genetisch be-
schou~vd, vloeit de noodzaak ener wijziging in de rechtsorde
voort uit bepaalde voorstellingen, meningen, wensen en
strevingen, die uit de sociale verschijnselen te voorschijn zijn
gekomen. „So bietet die Geschichte des socialen Lebens der
Menschen einen standigen Kreislauf, in welchen gesellschaft-
liche Ph~nomene eine Neugestaltung der sozialen Ordnung
hervorrufen und diese nun wiederum andere soziale Ph~no-
mene erm~glicht."').

Het is derhalve begrijpelijk, dat in de geschetste gedachten-
bang technische feiten, die een bepaalde wijze van behoeften-
bevr~diging mogelijk maken, niet o~i~niddellijk een verande-
ring in de rechtsorde teweegbrengen, maar langs de weg ener
inwerking op sociale verschijnselen.

In de materialistische geschiédbeschouwing ~vaardeert
Stammler als juist, dat het bewegingen in de materie van het

t~ R. Stammler: a.w., blz. 308 v.
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sociale leven zelf moeten zijn, die leiden tot een verandering
in de vorm-gevende regeling. De marxistische opvatting is
nochtans verkeerd, inzover zij wijzigingen in de economische
structuur als oorzaak ziet vall vormverandering op juridisch
en politiek gebied. De economische structuur als zodanig
betekent reeds een onder uitwendige regels staand gemeen-
schapsleven, en het is niet de technologie, die materiële pro-
ductieverhoudingen bepaalt, gelijk deze weer de wetgeving
teweegbrengen, maar de technische beheersing der natuur
geschiedt in de vorm ener sociaal geregelde samenwerking.

De hier ontwikkelde gedachten van Stammler vinden wij
slechts aangeduid in het veel rninder diepgaande werk van
Stolzmann.. Ook Diehl houdt er zich maar terloops mee bezig.
Deze auteur bestrijdt het te nauwe verband, dat Stammler
legt tussen economische verschijnselen en rechtsorde. Op de
grondslag van privaateigendomsrecht kunnen sterk uiteen-
lopende economische toestanden tot ontwikkeling komen,
maar wat dan de typische eigenschappen zijn der verschillend
mogelijke organisatievormen en in welk verband zij staan
f;.a.v. de bewegingen in de absolute data, wordt door Diehl niet
behandeld.

Wanneer wij Stammler's opvatting der rechtsorde vervangen
door het begrip maatschappelijk economische organisatievorm,
dan kunnen wij een zekere mate van verwantschap met de
door ons gegeven beschouwingen over de maatschappelijk
economische orde vaststellen. De vorm-gevende elementen der
economische structuur hangen samen met de vorm-ontvan-
gende bestanddelen, die Stammler met het innerlijk proces der
behoeftenvoorziening tot de geregelde materie rekent. Wijzi-
gingen in de data-structuur zullen de uitwendige orde ver-
anderen en tevens de innerlijke orde. Een dergelijke ontwik-
keling verklaart ook Stammler uit het optreden van mensen
en menselijke instellingen op economisch gebied, die op deze
wijzigingen zullen reageren door aan te sturen op een vorm-
verandering der bestaande orde.

Bovendien beoogt hij de diepere zin van de maatschappelijke
evolutie aan te tonen door de objectiviteit van het gemeen-
schapsdoel, wat hij „het sociale ideaal" noemt, op wetenschap-
peiijke grondslag te bewijzen, zij het ook langs ~en andere dan
de door ons ingeslagen weg ').

10
i) R. Stammler: a.w., speciaal Sozialer ldealismus, blz. 551 v.v.
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Zijn beschouwingen bewegen zich echter op het niveau der
wetenschapsleer, die wil aangeven, hoe de verschijnselen
moeten worden bestudeerd, maar waarin de vraagstukken,
waartoe het economisch leven in. feite aanleiding geeft, niet
worden geanalyseerd. A1 kan zijn objectsbepaling der econo-
mische wetenschap en haar verhouding tot het recht niet als
juist worden aanvaard, toch komt hem de verdienste toe dat
hij in zekere zin als wegwijzer is opgetreden naar de oplossing
van problemen, die geruime tijd na het verschijnen van de
eerste druk van „Wirtschaft und Recht" in concreto zijn
gesteld.

Tenslotte treifen wij 13ij Commons ') een merkwaardige
analyse aan van wat hij historische stadia noemt. Zij worden
onderscheiden in industriële.. en economische-. De industriële
stadia worden in het voetspoor van Marx en zijn volgelingen
afgeleid uit de veranderingen in de techniek, terwijl de econo-
niische stadia worden bepaald door wijzigingen in de instituties,
door Commons als schaarste, overvloed en stabilisatie aan-
gediend, kenmerkend voor de perioden, die voorafgaan aan-,
samenvallen met-, en volgen op de Industriële Revolutie. In
het kapitalisme ziet hij drie trappen, n.l, het handels-
kapitalisme, ontstaan tengevolge van de uitbreiding der mark-
ten, het industrieel kapitalisme, samenhangend met de
ontwikkeling der techniek, en tenslotte het bankierskapita-
lisme, toegeschreven aan de opbouw van het crediet-systeem.

Het is een historisch georiënteerde leer der ontwikkelings-
trappen van het economisch leven, die de typische tekorten
demonstreert, welke wij bij het institutionalisme hebben
opgemerkt. Een klaar inzicht in de verhouding tussen de
bewegingen in de data en in de maatschappelijk economische
systemen ontbreekt.

~ 4. Het kapitalis~ne als organisatievorm.

De uitdrukking kapitalisme is van socialistische oorsprong.
Marx' „Kapital" geeft de eerste diepgaande analyse van het
kapitalistisch systeem, doch meer dan als wetenschappelijk
begrip heeft het opgang gemaakt als politiek slagwoord. In
de wetenschap kan van een vaststaande begripsinhoud niet
worden gesproken, ofschoon de term ook in de vakliteratuur

il Institutional Economics. speciaal blz. 763 v.v.
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zó vaak wordt aangewend, dat een studie over de theorieën
der organisatievormen het probleem, dat met kapitalisme
wordt aangeduid, niet zonder aandacht mag voorbijgaan. Wij
zouden n.l. willen vaststellen inhoever het een wetenschappe-
lijk bruikbaar begrip betreft. Het woord is vooral gebezigd
door de critici van het maatschappelijk economisch stelsel,
zoals dat typerend is voor de tweede helft der negentiende
en het eerste gedeelte der twintigste eeuw. Deze critici
worden niet uitsluitend aangetroffen in de Marxistische
gelederen, zij vertegenwoordigen ook andere kringen, maar
stemmen over het algemeen wel overeen in het verlangen
naar een maatschappij, waarin het kapitalisme met de nood-
zakelijk er mee verbonden misstanden is overwonnen.

Hoewel er redenen zijn aan te voeren om het begrip uit de
wetenschap te verbannen '), met name omdat het in de weg
zou staan aan de vorming van een goed denkbeeld omtrent

~de historische ontwikkeling, en wijl de begripsinhoud te vaag
is om er een bepaald ec~nomisch stelsel mee te kunnen
karakteriseren, zullen wij trachten te komen tot een zodanige
afbakening van wat onder kapitalisme als organisatievorm
kan worden verstaan, dat het begrip in het economisch
wetenschappelijk onderzoek hanteerbaar blijkt. Als uitgangs-
punt kiezen wij het werk van Sombart, omdat deze schrijver
van de bestudering van het kapitalisme zijn levenswerk
heeft gemaakt en het voor ieder, die zich met het onderhavige
vraagstuk bezighoudt, alleszins gewenst is om de opvattingen
van de voornaamste auteur over dit thema te kennen. De
algemene denkbeelden van Sombart over de kenmerken van
het economisch stelsel als zodanig en de eigenschappen van
kapitalistische systemen, vergeleken met die van vroegere
stelsels, hebben wij in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
reeds leren kennen en gaan wij thans nader bezien.

Sombart's systeembegrip, dat wordt gevormd door de
bestanddelen geest, organisatie en techniek, tezamen tot een
eenheid verbonden~ omvat behalva de. maatschappelijk
economische organisatievorm, ook de economische mentaliteit
als structuur bepalend element, benevens de economische
techniek of productie-methode, welke slaat op de wereld der
middelen als structurele factor. Dat een dergelijk geheel een
objectief doel kent, onderscheiden van de subjectieve doel-
einden der organen, die er deel van uitmaken, volgt met name
uit het in hfdst. I~ 5 behandelde.

i) Eucken doet zulks bijv. Zie a.w., blz. 73 v.v.
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Heeft de objectiviteit dáár betrekking op het doel als alge-
meen geldende norm, zij kan ook genomen worden in feitelijke
zin. In dat opzicht kan men zich afvragen, welke gevolgen
door een systeem uit hoofde van zijn aard of van een feitelijke
noodzaak direct of indirect worden teweeggebracht, los van
de subjectieve bedoelingen der gemeenschapsleden. Toegepast
op het kapitalisme, geeft Sombart een definitie naar de drie
groepen van kenmerken, waaronder hij zijn twaalf begrippen-
paren rangschikt. Wat betreft de geest is het kapitalisme een
economisch systeem, waarin het winststreven, het i~ulividua-
lisme en het economisch rationalisme als leidende b~ginselen
fungeren, wat de vorm aangaat is de organisatie fundamenteel
vrij, op privaathuishoudelijke basis, berustend op specialisatie
er functie-verdeling, gericht op een markt (ruilverkeershuis-
houding), met het grootbedrijf als overheersende bedrijfs-
vorm; tenslotte is de techniek wetenschappelijk, revolutio~anair
en anorganisch. ') Meer dan een uitvoerige beschouwing over
een dergelijke begripsomschrijving, waarvan de zwakheid
reeds is bekritiseerd, interesseert ons de verhouding tussen
geest en stelsel, tot welks nadere analyse het systeembegrip
als zodanig ons uitnodigt. Juist het kapitalisme heeft immers
deze vraag opgeworpen.

Een andere economische structuur betekent een ander
economisch proces der behoeftenvoorziening, dus een andere
productie en verdeling, andere gevolgen voor de welvaart,
niet slechts in economisch, doch ook in hoger cultureel
opzicht. In het geheel dier structuur vormen geest, econo-
mische organisatievorm en econoxnische techniek tezamen
een zinvolle eenheid, die als zodanig zijn effecten teweeg-
brengt, en daarom behoren de typische gevolgen van het
kapitalisme voor het menselijk welzijn te worden toege-
schreven aan het kapitalistische stelsel èn de kapitalistische
geest. De geest beïnvloedt het stelsel en omgekeerd ook het
stelsel de geest en wellce van beide oorzaak, welke voorwaarde
is bij de totstandkoming ener bepaalde economische structuur,
i.c, het kapitalisme, is een moeilijk of niet te beantwoorden
vraag. Zonder twijfel beïnvloedt de technische ontwikkeling
en het maatschappelijk economisch kader de geest - een
overschatting vindt men bij Marx -, maar de geest oefent ook
een grote invloed uit op organisatievorm en productiemethode.
Als reactie op denkbeelden gelijk door Marx worden aange-

1) Vgl. W. Sombart: a.w., blz. 27 v.v.
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hangen, komen sommigen er toe om de kapitalistische geest te
beschouwen als een factor, waarvan de kapitalLStische econo-
mische structuur de objectivering is. Gaat een reeds aan-
gehaald schrijver als Karl Muhs niet zó ver, toch legt hij in
aansluiting bij Muller-Armack zeer sterk de nadruk op de
levensbeschouwing, die a.ls geestelijk eiement de structuur
van het maatschappelijk econolnisch leven bepaalt. Volgens
hem is het de geest, die geschiedenis maakt, want techniek en
economische organisatie moeten, naar het Muhs voorkomt,
worden begrepen door de menselijke geest en zo goed moge-
]ijk tot verwerkelijking worden gebracht door de economische
gezindheid, die uit de geest voortvloeit. ')

De visie, volgens welke de economische organisatievorm i
uit de levensbeschouwing wordt afgeleid, is te simplistisch.
A1 is het waar, dat de doorvoerbaarheid van het kapitalistisch
economisch stelsel een bepaalde mentaliteit vereist bij de
personen, die het tot verwerkelijking brengen, toch behoren
ook aard en stand der techniek, ontwikkeling van de handel
en andere onpersoonlijke factoren tot de primaire voorwaar-
den. '-) .

De geestelijk-culturele omgeving leerden wij kennen als één
der data, die de structuur bepalen, maar niet als het domine-
rend element.

Intussen zijn in het kapitalisme geest en stelsel tot een
zódanige eenheid tezamen gevoegd dat, afgezien van de vraag
welke van beide elementen primair is, het leidend beginsel, d.i
de kapitalistische geest - het winststreven enkel om de winst
-, overeenstemt met wat in f eite het objectieve doel is van het
stelsel. Daarom is de winst als objectie f doel het essentieel
kenmerk van het kapiíalisme. Wat is dan de band met het
kapitaal, die spreekt uit de samenstelling van het woord? Niet
de toeëigening van de „meerwaarde", die de arbeid zou hebben
voortgebracht, door de eigenaars der productiemiddelen, want

1) Zie Karl Muhs, t.a.p., blz. 436 v.
In Miiller-Armack's in 1941 verschenen „Genealogie der Wirtschaftsstile"

wordt practisch de levensbeschouwing beperkt tot het kerkelijk-dogmatische.
K. Muhs vult dit aan en ziet bijv. ook wel in het calvinisme als wereld-
beschouwing een fundament van de individualistische economische geest, tnaar
als nog sterker drijfkracht de seculaire bewegingen van de „Verlichting" en
het 18de-eeuwse natuurrecht.

') Vgl. J. B. Kraus: Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus. (Eine
vergleichende dogmengeschichiliche Uebergangsstudie). Miinchen-Leipzig 1930.
blz. 299 v. -

Kraus concludeert: „Der rational rechenhafte Geschi3ftsgeist..., hat sich
eigengesetzlich mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem als Denkgewbhnung
und Einsteilung entwickelt, beruht also letzten Endes auf wirtschaftlichen
Gegebenheiten" (blz. 3091
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de marxistische meerwaarde-theorie, samenhangend met de
opvatting van het kapitaal als middel tot uitbuiting in handen
der eigenaars, is vals gebleken. Evenmin het aanwenden van
maatschappelijk kapitaal in technische zin, want de kapita-
]istische productie, zoals o.a. Bëhm deze opvat, is ontdaan van
zijn specifieke begripsinhoud. In het abstract kapitaal als
winstgevende factor in het moderne economisch leven moet de
laand ~vorden gelegd tussen kapitaal en kapitalisme: het
abstract kapitaal is de voornaamste ~Ninstbron.

Indien wij het objectieve winstdoel toetsen aan het maat-
schappelijk economisch doel, de rationele voorziening in de
redelijke behoeften van een staatsvolk, dat als norm geld~
voor de beoordeling ener gegeven economische structuur, dan
blijkt .een synthetische rangschikking van het economisch
doel t.o.v. de overige menselijke doeleinden te ontbreken. De
consequente oriëntatie van alle activiteit op de winst als
objectief doel sluit een synthese uit. Hierin zien wij dan ook
de diepere zin van Cobbenhagen's definitie van het kapitalis.
tisch stelsel als dat economisch systeem, dat het economische
als een zelfstandig en onafhankelijk doel beschouwt en na-
streef t. ') In elk ander systeem, in eïk niet-kapitalistisch
stelsel, is het economische in beginsel ondergeschikt aan andere
normen, wordt een verticale rangschikking der doeleinden
aangenomen, alleen in het kapitalisme stelt men de doel-
einden horizontaal naast elkaar. Vandaar dat aan het winst-
streven principieel geen grens wordt gesteld, dat alle waar-
borgen voor een rationele voorzi~ning in redelijke behoeften
en voor de plaatsing van het economisclle in een synthese,
waarin het staat als een zelfstandig maar onder-geordend
doel, ontbreken. In een dergelijk systeem kan de kapitalis-
tische geest zich volkomen uitleven, neemt de ondernemer-
kapitalist een dominerende plaats in en garandeert hem zijn
bijna volledige vrijheid een toenemellde beschikkingsmacht
over productiemiddelen en een oriëntatie der productie op de
meest koopkrachtige vraag, gro~it de onderneming uit tot een
7elfstandige economische doel-organisatie, en leidt de concur-
rentie tot concentrati~ van ondernemingen en economische
machtsvorming. -)

i) M. J. H. Cobbenhageu: Enkele gedachten over hel kapitalisme, Economie.
3. Jrg. 1937-'38, blz. 565.

-) Vgl. ook J. A. Veraart: Kapital'.sme en Katholicisme, praeadvies voor
de Ver. tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de
Katholieken in Nederland, over de vraag: ,.Is het kapiialistische stelsel ver-
enigbaar met een op christelijke grondslagen steunende sociale en economische
orde", 's Gravenhage 1931, blz. 103 v.v.
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Een definitie van het kapitalisme, als boven gegeven, ver-
eist de hulp der wijsgerige gemeenschapsleer. De economische
wetenschap aanvaardt het beginsel van de synthese der doel-
einden op gezag der sociale ~vijsbegeerte. Het is mede op
wijsgerig-sociologische grond, dat het kapitalisme moet wor-
den veroordeeld, want zijn wezensbepaling wijst uit, dat het
innerlijk strijdt met het maatschappelijk economisch doel,
welk doel zelf weer geplaatst is in een vertikale rangorde. Een
economisch-ethische beoordeling van het kapitalisme kan
onmogelijk worden gegeven door het maatschappelijk systeeln
te ontleden in zijn verschillende elementen en ieder bestand-
deel op zich te beschou~ven. Het gaat om het samengesteld
geheel, en dit is op grond van de gegeven karakteristiek ver-
oordelingswaardig. ~

In dit verband kunnen wij cle tegenstelling bezien, die door
Sombart en veel andere schrijvers wordt gemaakt tussen
streven naar behoeftendekking en streven naar winst.

Volgens de gedachtengang van Sombari zouden de mensen
streven óf naar de verzorging met een naar omvang en soort
afgebakende voorraad consumptiegoederen, óf naar een zo
groot mogelijke hoeveelheid geld. Deze tegenstelling is even-
min als de andere, in de begrippenparen geformuleerde anti-
thesen, houdbaar in de zin, door Sombart eraan verleend,
historisch niet, wijl economische perioden niet eenzijdig met
behulp van deze tegenover elkaar staande begrippen kunnen
worden getypeerd, alsook principieel niet. Omtrent het logisch
karakter der tegenstelling is het belangwekkender enige
epmerkingen te maken dan omtrent de historische juistheid
of onjuistheid.

De tegenstelling, zoals Sombart deze formuleert, gaat eigenlijk
om het al of niet begrensd-zijn van het winststreven op grond
van de norm van het maatschappelijk economisch doel. De
kern van waarheid, welke er in schuilt, is deze, dat het typisch
streven naar geldwinst gericht is op de bevrediging van koop-
krachtige behoeften, hetgeen niet noodzakelijk samenvalt met
iedelijke behoeften, en dat het in vergelijking met andere

conomische stelsels voor het kapitalistisch systeem karakte-
~istiek is, dat, zij het niet de afzonderlijke mens, dan toch de
moderne onderneming als een zelfstandige economische doel-
organisatie, de geldwinst nastreeft als een eigen objectief doel,
waarop alle middelen consequent worden gericht.

Eucken, die de antithese verwerpt, heeft haar niet geheel
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uit zijn typering van economische gedragswijzen verbannen,
maar vervangen door het ond~rscheid, dat hij maakt, tussen
het beginsel der best mogelijke behoeftenvoorziening en het
beginsel der hoogst mogelijke netto-winst, alsmede door de
tegenstelling, die hij invoert, tussen het streven naar een gelijk
blijvende- en naar een beweeglijke stand der behoeften. Dit
duidt er op dat een tegenstelling, als door Sombart gemaakt,
niet geheel kan worden verwaarloosd. Naargelang naar de
best mogelijke behoeftenbevrediging of naar de hoogst moge-
]ijke netto-winst wordt gestreefd, is de houding der econo-
mische subjecten ook inderdaad verschillend.

In het laatste geval zullen zij bij een prijsstijging der pro-
ductiemiddelen hun vraag verminderen en bij een prijsstijging
der producten hun aanbod vergroten, dus normaal reageren.
In de eerste situatie kan de reactie ook abnormaal zijn en juist
het omgekeerde gebeuren, en om een dergelijke reactie te
verklaren, heeft Eucken het t~veede onderscheid tussen gelijk-
blijvend en beweeglijk behoeften-niveau ingevoerd, waarbij
het streven naar een gelijkblijvende stand der behoeften
kennelijk op het abnormale slaat. ')

De aanvaarding ener kern van waarheid sluit niet uit, dat
Sombart overdreven heeft. In de maatschappij met ruilverkeer
is het econolnisch handelen in de productiehuishouding
gericht op winst in de zin van een kwantitatief ineetbaar
(geld-) overschot, maar omdat winst slechts kan worden
behaald door te voorzien in behoeften, sluit winststreven ook
behoeftendekkin~ i.n. Niet alleen bete ent winststreven
tevens behoeftendekking, maar ook bij de heerschappij van
het beginsel der behoeftendekking zal, indien het ruilverkeer
een van de grondslagen der economische maatschappij vormt,
het economisch handelen gericht zijn op winst. Het finis
operantis moge een ander zijn, maar het finis operis, be-
lichaamd in het economisch principe, blijft van kracht. En
bij de heerschappij van het winstbeginsel zullen de afzonder-
lijke mensen, ook al zijn zij vervuld van de kapitalistische
geest, normaal beschouwd in hun zucht naar geldwinst
verzadigbaar zijn - de onverzadigbaarheid blijft wel gelden
voor de moderne onderneming -. Het is derhalve onjuist oln

11 Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 247 v.v. Zie ook H. Stackelberg: Die
Grundlagen der Nationaldkonomie, Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buch
von Walter Eucken. Weltwirtschaftliches Archiv, 51. Bd. 1940 I, blz. 264 v.v.
Deze meent, dat het begrippenpaar van Sombart de legenstelling beter
kenschetst.

De laatste tegenstelling vervalt indien men onder de behoeften ook die
aan vrije tijd rekent, omdat men dan voor beide gevallen een streven naar
maximale behoeftenbevrediging kan aannemen.
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de beide beginselen der tegens:elling, alsof zij elkaar uit-
sluiten, als contradictoir te zien. ')

Het economisch handelen is - behoudens dan voor dc
moderne onderneming - gericht op de verschaffing van
goederen voor de behoeftenbevrediging, maar het betreffend
economisch subject streeft dit doel direct na, indien het de
voortgebrachte goederen zelf tot dat doel bestemt, indirect,
wanneer de goederen tegen geld worden ingeruild en het
geld wordt gebruikt om zich van de nodige goederen voor
de bevrediging zijner behoeften te voorzien. In dit onderscheid
ligt het wezenlijke verschil besloten, dat er bestaat tussen de
hi~ishouding in natura en de geldhuishouding, Winst en be-
hoeftendekking als beginselen van economisch handelen
vormen in dit verband de motivering van de economische
werkzaamheid der subjecten. Getroost men zich de inspanning
om de concreet bestaande behoeften te bevredigen zonder de
leidraad ener nauwkeurige contróle der waarde door reke-
ning met prijzen aan te houden, dan heerst het behoeften-
dekkingsbeginsel. Handelt men daarentegen om een zo groot
tnogelijke netto-opbrengst in geld te behalen, dan is het winst-
beginsel het leidend motief der economische activiteit.

In de huishouding in natura wordt uiteraard gehandeld
overeenkomstig het behoeftendekkingsbebinsel, en ook indien
tusson de afzonderlijke huishoudingen - min of m~er inciden-
teel - geruild wordt, is de ~verkzaamheid direct gericht op de
bevrediging van het eigen concrete complex van behoeften.
In de geldhuishouding wordt regelmatig tegen geld geruild,
maar kan zowel het ene als het andere principe overheersen,
naargelang er bestaat a) een onvolledige of b) een volledige
tnarktheerschappij. -)

In geval a, wordt de prijsvorming geregeld naar de norm,
dat de aanbieder behalve de kosten ook zijn levensonderhoud
mag delckerl, en geschiedt de aanpassing van het aanbod aan de
vraag slechts in beperkte mate. De prijsvorming is gebonden
en het verschil tussen de kosten van de aanbieder en het be-
drag, dat de vrager zou willen betalen, kolnt deze laatst2 aIs
verbruikerspremie ten goede. Daarentegen zal in geval b, het

~) Vgl. M. J. H. Cobbenhagen: Streven naar behoeftendekking en streven
naar winst, blz. 52 v.v. Hij bekritiseert in Eucken's bestrijding van deze
antithese, dat deze auteur vergeet dat het streven naar geld in de moderne
cnderneming een andere plaats inneeml dan bij de afzonderlijke mens. Ook
de vervanging der tegenstelling door de antithese beperkte-versus onbeperkte
behoeften is onjuist, want behoeften zijn, practisch beschouwd, nooit onbe-
perkt. (Zie W. Eucken: a.w., blz. 238 v.)

-) Een dgl. indeling maakt Zwiedineck. Zie O. v. Zwiedineck-Siidenhorst:
a.w., blz. 57.
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aanbod volledig worden aangepast aan de vraag en worden
de goederen omgezet tegen de evenwichtsprijs, zoals deze op
de markt wordt gevormd, en di~ aan een deel der vragers een
verbruikerspremie, aan een deel der aanbieders een voort-
brengerspremie laat. Het zal duidelijk zijn, dat in geval a.
het beginsel der behoeftendekking en in geval b. het winst-
streven domineert.

Omdat de mate van vrijheid, die vragers en aanbieders bij
hur optreden ter markt wordt gelaten, sterk kan uiteenlopen,
is het voor een karakteristiek der organisatievormen gewenst,
naast de criteria van winst- en behoeftendekkingsbeginsel
het onderscheid tussen vrijheid en gebondenheid - als moge-
lijke grondslagen der economische activiteit - als kenmerk
aan te wenden. Wij komen dan tot een viertal mogelijke typen
als Wagemann geeft en die reeds in hfdst. I~ 8 zijn ingeleid:

1. de vrije op behoeftendekking gerichte huishouding
(„freie Bedarfswirtschaft"), de oorspronkelijk overheersende
vorm der economische organisatie, waarin het merendeel der
kleine boeren, bijv. in Oost-Europa, leeft, volgens traditionele
verbruiks- en productiegewoonten en zonder eigenlijke renta-
biliteitsberekening;

2, de vrije op rentabiliteit gerichte huishouding („freie
Ertragswirtschaft"), de organisatievorm van de eerste helft
der negentiende eeu~v, die door de klassieken als uitgangspunt
hunner theorie is genomen en gekenmerkt wordt door een zo
sterk mogelijke economische bewegingsvrijheid en een zeer
nauwkeurige economische rekening;

3, de gebonden op rentabiliteit gerichte huishouding („ge-
bunde Ertragswirtschaft"), waarin de rentabiliteitsberekening
geldt als grondslag, maar marktverhoudingen, productie en-'of
verbruik in bepaalde richtingen of in bepaalde bestaanstakken
of ook algemeen autoritair worden geregeld, zoals bijv. het
tegenwoordig economisch leven in Midden- en West-Europa;

4, de gebonden op béhoeftendekking gerichte huishouding
(„gebundene Bedarfswirtschaft"), waarin de overheid volgens
een centraal huishoudplan productie, verdeling en verbruik
autoritair vaststelt en de rentabiliteitsgedachte uit' motieven
van culturele of Inachtspolitieke aard niet consequent wordt
doorgevoerd, hetgeen bijv. zijn toepassing vindt in Rusland.

Door tevens gebruik te maken van de vier mogelijke
intensiteitstypen kunnen uit Wagemann's criteria zestien
(vier maal vier) grondvormen worden afgeleid. De term



DE JONGERE LITERATUUR 155

kapitalisme wordt dan gebruikt in verband met de intensiteit,
waarmee arbeid en kapitaal per eenheid van oppervlakte bij
de productie worden aangewend. Type a. ~~an hfdst. I~ 8 slaat
op „niet-kapitalistische-," b. op „nieuw-kapitalistische-", c. op
„half-kapitalistische-", en d. op „hoog-kapitalistische econo-
mische gebieden."

Wanneer onder de voortbrengingsmiddelen de productie-
factor kapitaal - in de zin van geproduceerd productiemiddel
- op de voorgrond wordt geplaatst, kan het intensiteitstype
worden afgeleid uit de mate van kapitaalgebruik, de organi-
satievorm uit de wijze, waarop het kapitaal productief wordt
gemaakt. Niet alleen de vorm-ontvangende-, maar ~ ook de
vorm-gevende elementen der economische structuur worden
dan gekarakteriseerd in hun betrekking tot het kapitaal.
Kapitalisme betekent dan de graad, waarin een volkshuis-
houding van (zakelijk) kapitaal is voorzien, en slaat in de
meest strikte zin op de organisatievorm der vrije volkshuis-
houding, verbonden met het intensiteitstype van het „hoog-
kapitalisme". Vanwege deze nauwe samenhang tussen inten-
siteitstype en organisatievormen zullen dus ook deze laatste
als al- of niet-kapitalistisch worden aangeduid. ')

Een zodanige hantering van de term kapitalisme is, in tegen-
stelling met onze eerstgegeven begripsanalyse, van een ethisch
netitraal karakter.

Historisch beschouwd heeft het begrip eerst wetenschappe-
lijke betekenis, indien het wordt opgevat áls een ontwikkelings-
trap in de hoegrootheidsverhoudingen, als een intensiteits-
type, dat beantwoordt aan een hogere trap der economische
rationaliteit. Vooropgesteld een geldhuishouding, welke staat
onder de heerschappij van het winstbeginsel en waarin
daarom consequent de verwerving van geld~~inst als het
directe doel ener ondernemingswijze opgebouwde productie-
organisatie wordt nagestreefd, betekent het kapitalisme een
organisatievorm, waarin het economisch gebied, het aantal'
en de omvang der productiefactoren, meer bijzonder de
groei der economische techniek, alsmede de intensiteit in de
aanwending der middelen betrekkelijk groot zijn en dien-
tengevolge bepaalde maatschappelijke verhoudingen en een
bepaalde spreiding van economische macht zullen optreden. '-)

~ 1 Vgl. E. Wagemann: Struktur und Rhytmus der Weltwirtschaft. blz. 30 v.
-1 Een soortgelijke opvatting van het begrip kapitalisme treffen wij o.a.

ook aan bij J. Dobrtesberger, t.a.p., blz. 130 v.v., en bij O, v. Zwiedineck-
Siidenhorst, t.a.p., blz. 59 v.

Ofschoon eveneens een overwegend economisch georiënteerd begrip gevend
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Het begrip kapitalisme blijft da~i strikt beperkt tot de maat-
schappelijk economische organisatievorm, het element der
geestesgezindheid ontbreekt, niet het wijsgerig-sociologische,
maar het economisch-wetenschappe'ijke ~ezichtsnunt bepaa'i
zijn inhoud. Langs de weg der totale~of veralgemenende
abstractie komt men tot de constructie der vrije ruilverkeers-
huishouding, die in hfdst. I~ 7 in zijn grondslag, de juridisch-
maatschappelijke voorwaarden en de fundamentele econo-
mi~che instellingen is gekarakteriseerd. Zij zal als kapitalistisch
worden aangeduid, indien een historische ontwikkelingstrap
is bereikt, gekenmerkt door betrekkelijk grote economische
gebiedseenheden, relatief talrijke en omvangrijke productie-
factoren en een grote mate van intensiteit in het gebruik
van die factoren. Het kapitalisme maakt dan zelf een evolutie
door, en gewoonlijk worden onderscheiden:

a. een inleidend stadium, waarin de eerste aanzet van het
nieuwe economisch systeem aanwezig is, maar de karakter-
trekken van de oude economische structuur nog overwegen;

b. de bloeiperiode, gekenmerkt door een prijzenstelsel,
functionnerend onder een toestand van volkomen crije con-
currentie, en daarom met een bijna volledige afwezigheid van
publieke economische leiding;

c. de slotphase, waarin met name tengevolge van de groei
der techniek concentratie-verschijnselen optreden, econo-
mische machtsposities worden gevormd, monopoloïde markt-
vormen overheersen en dientengevolge de publieke econo-
mische leiding een toenemende rol gaat spelen zonder dat zij
evenwel een meer omvattende, bewust codrdinerende functie
vervult; het overheidsoptreden is dan typisch interventionis-
tisch.

Het tijdperk sub a., door Sombart als „vroeg-kapitalisme"
aangeduid, kent een economische structuur, die (nog) niet is
van kapitalistische aard, en houdt daarom geen afzonderlijke
organisatievorm in. Het tijdvak sub b., waarin Sombart's
„hoog kapitalisme" heerst, zouden wij liever noemen het vrije
kapitalisme. Het is karakteristiek voor de negentiende eeuw,
al duiden kartellering, trustvorming, vakverenigingen en
andere private concentratie-strevingen, benevens sociale wet-
geving en andere symptonen van interventie, op het geleide-
blijft de omschrijving van Pohle toch vager. Hij definieert het kapitalisme
als een ..zusammenfassende Bezeichnung fiir eine individualistische Wirt-
schaftsordnung. die produktionstechnisch durch den Grad der Arbeitsteilung,
der vorhin als .,Warenproduklion" bezeichnet wurde, sowie sozialtikonomisch
durch die Vorherrschaft der Unternehmung bestimmt ist". L. Pohle: artike]
Kapitalismus in Handwórterbuch des Staatswissenschaften, V. Bd., Jena 1923.
blz. 589.
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lijk binnendringen van factoren, die de phase sub c. zullen
typeren.

De periode van het „laat-kapitalisme", zoals deze door
Sombart wordt genoemd, welke als eindphase typerend is
voor het korte tijdperk tussen de aorlog 1914-'18 - het einda
der negentiende eeuw - en het decennium 1930-'40, dat de
jongste wereldoorlog heeft ingeluid, geven wij de naam van
het gebonden kapitalisme - tot op zekere hoogte te verge-
lijken met het vrije geregelde kapitalisme van Spann -. In
aanleg vertoont het reeds de kenmerken van een nieuw
maatschappelijk economisch stelsel, dat niet langer kan worden
thuisgebracht onder het begrip kapitalisme.

Beoordeling.

1. Het kapitalisme dankt als begrip zijn ontstaan ineer aan
een sociologische dan aan een economisch-wetenschappelijke
probleemstelling. Toch is het vooral door latere onderzoekers
gebruikt als begrip, dat een maatschappelijk economische
organisatievorm in strikte zin aangeeft en als zodanig kan het
cndanks Eucken's kritiek worden gebezigd als kader, waar-
binnen zich het proces der bel-~oeftenvoorziening voltrekt. Het
is een algemeen kader, welks kemnerken door totale of
generaliserende abstractie kunnen worden vastgesteld, en dat
een verscheidenheid van marktvormen, geldsystemen e.d, zal
dekken. De wetenschap wil realistisch zijn in de opsporing der
oorzaken van het economisch gebeuren, maar dit neemt niet
weg, dat zij, met abstractie van datgene, waarin het economisch
leven in bijzonderheden naar tijd en plaats uiteenloopt, ook
van de meer algemene trekken van het welvaartsstreven over
een langere tijdruunte en een meer uitgestrekt gebied een
verklaring beoogt te geven, en dit vereist een algemener
kader als organisatievorm.

2. In de bestudering van het kapitalistisch economisch
stelsel wordt de werking nagegaan van één der ordenings-
beginselen, n.l. dat der individuele economische verantwoorde-
lijkheid onder moderne voorwaarden. Het bestaan van het
gebonden kapitalisme inaakt duidelijk, dat de individuele
economische verantwoordelijkheid als beginsel van orde tekort-
schiet. Het interventionisme is een uitvloeisel van de vrije,
niet bewust geleide tussenvorm en veronderstelt als ordenings-
beginsel een ruimere dan enkel individuele verantwoordelijk-.
heid.
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Wie het kapitalisme met Diehl en de Amerikaan Commons,
schrijver van het werk „Legal foundations of capitalism",
karakteriseert als een product van de rechtsorde, maakt de
gewone fout der sociaal-juridische richting en ziet voorbij,
hoe het recht is gevormd in verband met de doelmatigheid
van de bescherming der kapitaalbelangen.

3. De meeste schrijvers over het kapitalislne betrekken
de oorzaken van het ontstaan, de ontwikkeling en het verval
in hun beschou~vingen, Deze zijn dan ook vrijwel steeds
dynamisch georiënteerd, al zal bij ontbreken van een juiste
economisch wetenschappelijke probleemstelling het onderzoek
tussen absolute data en economische structuur óf in het geheel
niet óf vaag worden gezien, zodat het verband tussen de
bewegingen in beiderlei complexen slechts onvoldoende zal
kunnen blijken.

De wijsgerig-sociologische visie op het probleeln stelt de
belangwekkende vraag naar de verhouding tussen geest en
stelsel, zowel bij het ontstaan als in de loop der ontwikkeling.
Ofschoon Sombart de betekenis der menialiteit tè hoog aan-

i slaat, wanneer hij allereerst de kapitalistische geest aanvoert
" ter verklaring van het ontstaan, heeft de zinvolle eenheid van

kapitalisme als economisch stelsel en heersende geestesgezind-
heid tal van onderzoekers doen speuren naar de aard der
betrekkingen tussen de historisch-culturele omgeving en
de maatschappelijk economische organisatievorm. Het ka-
pitalistisch winststreven is níet overal in dezelfde mate
verwerkelijkt. Daarnaast speelt ook het streven naar behoeften-
dekking in productiegebieden, waarin arbeidsprestatie en
natuurgaven en niet voortgebrachte productiemiddelen over-
heersen, nog een vrij belangrijke rol. Ook in de nijverheid is
de dekking van een gegeven complex van behoeften voor de
talloze arbeiders, die aan het productieproces deelnemen, het
leidend beginsel. De samenhang tussen geest en stelsel mag
dus niet worden bezien met het simplisme, waartoe ongegronde
veralgemening leidt.

Na door Marx als de al-beheersende factor te zijn be-
schouwd, speelt de techniek bij vrijwel alle auteurs, ook indien
zij het historisch materialisme niet aanhangen, een grote
rol. De invloed van het geweldige feit, dat „the Industrial

' Revolution" wordt genoemd, t.a.v, de economische structuur,
ontgaat niemand, al zien niet allen, ook indien zij het feit
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gelijkelijk waarderen, het verband even scherp. Niet alleen
het ontstaan, ook de ontwikkeling van het kapitalisme van de
vrije naar de gebonden vorm, ~.vordt beschouwd in betrekking
tot de techniek. ') De andere data, met name de bevolking en
het internationaal economisch milieu, worden eveneens in hun
bewegingen gevolgd. Realistisch onderzoek, dat bij de buiten
het economisch terrein gelegen gegevens eindigt, brengt een
verklaring van de ondoeltreffendheid van het kapitalistisch
stelsel, die door velen wordt gezocht in zijn onmacht oln de
groeiende onevenwichtigheid tussen de productie met haar
tendenz tot capaciteitsvergroting en de afzet met zijn neiging
tot vermindering, te voorkomen. -)

Schumpeter ontwikkelt in zijn „Capitalism, Socialism and
Democracy" een andere these dan over het algemeen gesteld
wordt. Hij acht het gebonden kapitalisme in zijn economische
prestaties superieur aan het vrije kapitalisme. De actuele en
toekomstige evolutie van het kapitalisme ziet hij zodanig, dat
het denkbeeld van zijn ondergang als gevolg van economische
mislukking kan worden tegengesproken. De economische en
vooral de conjunctuur-stabiliserende we:king van het mono-
polie wordt hogelijk gewaardeerd. Intussen ondermijnt het
welslagen de sociale instituties, die het stelsel beschermen. Er
worden „onvermijdelijk" voorwaarden geschapen, waarbinnen
het onmogelijk is te leven en die leiden tot het collectivisme
als zijn toekomstige erfgenaam.

Een dergelijke analyse verklaart niet meer dan de ontwikke-
lingstendenzen binnen het gegeven kader. Deze tendenzen
geven niet aan wat zal gebeuren met het kader, maar wat zou
geschieden indien zij voortgaan te werken zoals zij zijn op-
getreden gedurende de periode van waarneming en geen
andere factoren zich opdringen. Een verder strekkende
betekenis mag volgens Schumpeter aan ,,onvermijdelijkheid"
niet worden. toegekend. ')

In dit werk wordt een dynamische structuuranalyse gegeven,
volgens welke de ontwikkeling bepaald wordt door voor-
waarden of data ook van niet-economische aarcl, zoals de
uitholling van de ondernemersfunctie - mede gevolg van
de groei van het grootbedrijf - en de afnemende eerbied

1) Men zie slechts naar de denkbeelden van Heller en Wieser omtrent de
dynamische zijde der structuur ín de volgende paragraaf: hoe bij Heller op
het kapitalistisch organisatieproces van de eerste graad een proces van de
tweede graad volgt en waazom; hoe Wieser bij de toepassing zijner iheorie
van leider en massa de vorming van macht, overmacht en het ontstaan van
nieuwe vrijheid verklaart in verband met de ontwikkeling der techniek.

-1 Zie buv. R. van Genechten: De zelfmoord van het kapitalisme. Utrecht z.j.
.) Vgl. J. Schumpeter, t.a.p., blz. 61.
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voor d~ menselijke persoonlijkheid, de ondermijning van de
instituties van privaateigendorn en contract-vrijheid, en een
ontbindingstendenz in de bourgeois-familie.

Deze vluchtige'weergave kan ons aantonen, hoe dynamische
beschouwingen over het kapitalisme als organisatievorm de
weg wijzen naar een meer nauwkeurig afgebakend onderzoek,
dat het verband tussen data eIi economische structuur laat
zien vanuit de probleemstelling der economische wetenschap
en dat bovendien een objectieve doolmatigheids]~,ritiek zal
vergemakkelijken. De totale abstractie voert de analyse dan
uit boven de veelvormigheid, naar tijd en plaats, van de
maatschappelijk economische organisatie naar meer algemene
vormen. Mits langs de juiste weg benaderd, kan het kapita-
lisme als een zodanig algemeen begrip dienst doen. Het bete-
kent dan een ontwikkelingstrap in de hoegrootheidsverhoudin-
gen en is zuiver a1s organisatievorni in ethisch opzicht neutraal
van inhoud. Peschouwen wij het als structuurtype, dat mede
de geestesgezindheid omvat, zo draagt het begrip niet langer
een ethisch neutraal kara:~ier, :~~aGr ~,erdieii; heí cen in wijs-
gerig sociologisch opzicht ongunstige beoordeling,

~ 5. De aprioristisch opgebouwde theorieën.

Naast de historisch georiënteerde organisatievormen kan
nog een andere richting in de ontwikkeling der leer over de
uitwendige economische orde worden waargenomen, die het
thema zal leveren voor deze paragraaf. Schrijvers als Cassel,
Adolf Weber, Wieser, Spann, Heller en Akerman, hoezeer
ook uiteenlopend in opvattingen en in opbouw hunner wer-
ken, komen tot een min of ineer aprioristisch~ opzet van het
kader voor de theoretische problematiek. De historisch
georiënteerde groep en min of ineer verwante richtingen, zoals
het institutionalisme en de sociaal-juridische school, alsmede de
schrijvers over het kapitalisme als organisatievorm, zij kiezen
de werkelijkheid als uitgangspunt en leiden daaruit langs

, inductieve weg de organisatievormen af. Omdat de historische
beschouwingswijze overweegt, bieden zij een grondslag voor
aan tijd gebonden, z.g. historische, theorieën. Anders is het
gesteld met de auteurs, die wij thans gaan bespreken. Deze

~ volgen de theoretisch-wijsgerige beschouwingswijze, zij gaan
aprioristisch te werk bij de constructie der organisatievormen
- hetgeen niet insluit, dat ieder verband met de realiteit zal
ontbreken -, dus niet aposteriori, langs inductieve weg, maar
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apriori wordt het kader opgesteld, waarbinnen zich het proces
der behoeftenvoorziening kan voltrekken. Zij vangen als het
ware aan met de beoefening der theoretische economie, maar
stellen tevoren de vormen op, welke zij menen nodig te hebben
voor een goede, logisch verantwoorde, behandeling der vraag-
stukken.

Cassel.

De opvatting van Gustav Cassel omtrent de organisatie-
vormen is uitgewerkt in zijn „Theoretische Sozialëkonomie,"
1918. De betekenis die zij heeft in verband met het streven
naar een algemeen geldende theorie is, althans in haar hoofd-
gedachte, reeds besproken. Toch verdient Cassel in het kader
der aprioristisch opgebouwde theorieën een nadere beschou-
wing.

Het eerste gedeelte van zijn bekende leerboek geeft van
het econolnisch leven een analyse, welke geldt onafhankelijk I
van de organisatievormen. Ofschoon de samenwerking der
mensen tot hun gemeenschappelijke behoeftenbevrediging
een bepaalde organisatie veronderstelt en de aard dezer
organisatie tal van economische verschijnselen ten sterkste
beïnvloedt, bestaan er toch ook heel wat voorvallen op econo-
misch gebied, die in wezen onafhankelijk van de maatschappe-
lijk economische orde optreden, al zijn zij in hun uitwendige
vorm er min of ineer van afhankelijk. Wanneer de wetenschap
deze begrippen onderzoekt, vervult zij haar centrale taak:
het economisch noodzakelijke vast te stellen. Een dergelijk
onderzoek is slechts mogelijk voor wat Cassel noemt een

~ gesloten huishoudin,q. 1) Binnen dit kader analyseert hij de (
behoeften en bevredigingsmiddelen, de productie en de conti-
nuïteit van het voortbrengingsproces, de stationnaire en de
gelijkmatig vooruitgaande maatschappij. De Zweedse econo-
mist ziet dus het type der gesloten huishouding als het kader
van een onvoorwaardelijke theorie, een leer van volstrekt
algemene geldigheid. Op de moeilijkheden, die de formulering
der begrippen voor dit type oplevert, wordt hier niet verder
ingegaan. ~)

Het tweede, reeds besproken type is de ruilverkeershuis-
houding. De socialistische maatschappíj wordt zó gedefiniëerd,
dat zij, zoals wij zagen, ook onder dit begrip valt. Buiten dit

11 Vgl. G. Cassel: a.w., blz. 7 v.
-1 Zie W. L. Valk: Het theoretisch-economisch stelsel van Gustav Cassel,

Gróningen-Den Haag, 1926.

11
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type blijft de communistische maatschappij, waarin de
behceftenbevrediging autoritair wordt geregeld, en niet het
kostenprincipe der ruilverkeershuishouding, maar het gratis-
principe in toepassing wordt gebracht. ') Waar het hier vnl.
gaat om een beschouwing der organisatietypen, blijft de vraag
of, zoals Cassel meent, de prijsvorming in een socialistische
huishouding op dezelfde wijze functionneert als in een indivi-
dualistische, verder buiten bespreking. -)

Adolf Weber.

De leer van Adolf Weber is gepubliceerd in zijn „Allgemeine
Volkswirtschaftslehre," 1928. In plaats van aan het begrip
volkshuishouding een specifieke, van andere organisatietypen
onderscheiden inhoud toe te kennen, bezit dit begrip bij Weber
een algemene, generieke betekenis. Het in elkaar grijpen der
door regelmatig ruilverkeer onderling verbonden en door
wederzijdse afhankelijkheid op elkaar aangewezen afzonder-
lijke huishoudingen is dan het wezenlijke der volkshuishou-
ding. Het economische wordt hier slechts opgevat in een zin,
die beperkt blijft tot de uitwendige ruilhandelingen, en veraf
staat van de inhoud, die er in het eerste hoofdstuk aan is toe-
gekend.

Uitgaande van de omvang en intensiteit der volkshuishoude-
lijke betrekkingen brengt Weber onder zijn generiek begrip
een viertal organisatievormen thuis, n.l.:

1. de locaal gebonden stedelijke huishouding;
2, de aan de staat gebonden nationale huishouding;
3. de aan de staat gebonden wereldhuishouding;
4. de vrije wereldhuishouding. ')

Het tweede type vindt zijn belichaming in het Mercanti-
lisme. Denkt men zuiver economisch, dan moeten de banden,
die de concurrentie tussen de steden belemmeren en daarom
door de mercantilistische politiek zijn losgemaakt, ook voor
het ruilverkeer tussen land en land worden opgeruimd.
Daarom ziet Weber als ideaal de vrije wereldhuishouding,
doch het bereiken van deze toestand wordt tegengehouden

i) Vgl. voor deze begrippen G. Cassel: a.w.. blz. 118, 64 v. en 83.
z) Zie hiervoor W. L. Valk; a.w., blz. 228 v.v.
31 In 1934 verscheen onder dezelfde titel een minder omvangrijk boek van

Adolf Weber, waarin hij een overeenkomstige indeling geeft, behoudens de
toovoeging der enkelvoudige huishouding (..Einzelwirtschaft") aan de rij
van huishoudingen Alleen de vier bovengenoemde vormen vallen evenwel
onder het begrip volkshuishouding. In het andere, bovengenoemde werk,
bespreekt hij behalve zijn eigen indeling ook die van Spann en Mitscherlich.
welke uitgaan van de uitwerking der gemeenschapsgedachte. Vgl. Adolf
Weber: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Munchen-Leipzig 1928, blz. 12 v.v.
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door politieke doelstellingen, welke leiden tot een beperking
van het internationale ruilverkeer en de daarm~e verbonden
concurrentie. Om de economi~che nadelige gevolgen te ver-
minderen, komt de overheid tot het afsluiten van verdragen
met andere staten. Een dergelijke toestand typeert Weber
met de aan de staat gebonden wereldhuishouding.

Voor de volkshuishoudelijke betrekkingen zijn kenmerkend
de markt als verbindingsorgaan, het geld als ruilmiddel en
het ontbreken ener publieke economische leiding. Wanneer
de afzonderlijke huishoudingen zich aaneensluiten om de
mogelijkheden der markt en de voordelen van het productie-
mechanisme beter te benutten, en de overheid maatregelen
neemt om de economische bewegingsvrijheid in te perken,
dan wordt de concurrentie niet uitgeschakeld, wel geregeld.
Het onder invloed van Cassel staande pogen om een leer te
ontwikkelen, die de econolnische macht uitschakelt als niet-
essentieel voor de theoretische analyse, is in ander verband
reeds ter sprake gebracht.

Wieser.

In zijn „Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft," 1914,
de bundel „Recht und Macht", 1910, waarin een zestal voor-
drachten zijn samengebracht, en het sociologische werk „Das
Gesetz der Macht," 1926 toont Wiesor een opmerkelijke
belangstelling voor het machtsprobleem in het economisch
leven, waardoor hij zich in de leer der organisatievormen van
alle schrijvers vóór hem en velen na hem onderscheidt.

Aanvangend met de verst reikende idealisering om dan met
afnemende abstractie de typen der werkelijkheid te benaderen,
kent Wieser als organisatievormen: ' )

1. de eenvoudige huishouding („einfache Wirtschaft");
2. de volkshuishouding;
3. de staatshuishouding; eII
4. de wereldhuishouding.

In het type der eenvoudige huishouding wordt het subjeci
gedacht als een afzonderlijk persoon. Het type kan ook betrek-
king hebben op een volk, maar dan als eenheid tezamengevat.
Met behulp der theoretische beschouwingswijze komt Wieser
zo evenals Cassel e.a. tot een onvoorwaardelijke theorie met
tijdloze geldigheid, waarin de meest elementaire economische
wetten worden behandeld, met name de waardeleer. De

1) F. v. Wieser: Theorie der gesellschaftlichen Wirischaft, blz. 8 v.v.
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hierop gebaseerde wetten der verdeling gelden universeel,
dus bínnen iedere organisatievorm, ook de collectivistische.
Machtstegenstellingen en met juridische betrekkingen verband
houdende problemen zijn uitgeschakeld.

Het object der volkshuishouding is de ruilverkeershuis-
houding van een volk, vrij van overheidsingrijpen. Onder de
heerschappij van de privaateigendom treden vele rechts-
subjecten op, die elkaar ontmoeten bij het nastreven van hun
economisch voordeel in het ruilverkeer. Het is het kader voor
de stof der klassieke theorie behoudens twee belangrijke
punten van verschil. Allereerst' doen zich sinds de periode de~
klassieken het monopolie en andere machtsverschijnselen in
veel sterker mate voor en toont daarom het lichaam der volks-
huishouding een ander beeld. Een volledige economische
theorie moet ook de hoofdtypen van verschuivingen in het
verzorgingsproces beschrijven, welke veroorzaakt worden door
het optreden der economische macht. Wil de theorie modern
zijn, dan zal inplaats van het modeltype van de economisch
handelende mens als veronderstelling worden aangenomen de
indeling der maatschappij in typische hoofdgeledingen of klas-
sen, verband houdende met de ongelijkhsid in bezit en in
begaafdheid ~en vorming. Een tweede verschilpunt wordt
bovendien teweeggebracht door het feit, dat, waar eigen be-
lang en gemeenschappelijk welzijn met de toenemende strijd
tussen macht en zwakheid voortdurend sterker uiteenlopen,
een maatschappelijke samenhang slechts kan worden aan-
vaard, indien bindende krachten worden waargenomen die
sterker zijn dan het eigenbelang en de machtigen noodzaken
zich naar het gemene doel te schikken. 1)

In het begrip staatsh,uishouding wordt de staat gezien als een
onvervangbare factor in de volkshuishouding. De staat moet
meewerken om het regelmatig verloop van het economisch
proces te verzekeren en daarom is het een taak der theorie om
zijn aandeel in algemene trekken te beschrijven. De private
huishoudingen zijn ondergeordend aan de overheid, die te zor-
gen heeft voor de verwezenlijking yan het economisch principe,
dat dan betrekking heeft op de beschikbare maatschappelijke
middelen in verhouding tot de maatschappelijke doeleinden. De
theorie beschouwt daarbij een ideale staat.

Het verloop in de wereldhuishouding, waarmee zich ook de
klassieken hebben bemoeid, die de wetten der nationale

1.1 „Eine moderne Wirtschaftstheorie braucht daher, um iiberzeugend zu
sein, zu ihrer Erg~nzung eine vertiefte Theorie der Gesellschaft." F. v, Wieser:
a.w., blz. 14.
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arbeidsverdeling in hun vrijhandelstheorie zonder meer toe-
pasten op de internationale arbeidsverdeling, wordt niet door
dezelfde factoren bepaald als de gang van zaken in de volks-
huishouding. In beide gevallen zijn het andere historisch-
sociale machten, die de individuele economische gedragingen
beïnvloeden, en daarom kent ook de wereldhuishouding haar
eigen theorie. -

Spann.
De typenleer van O. Spann is opgenomen in de bundel

opstellen „Tote und lebendige Wissenschaft, 5. Abhandlung,
Die vier Grundgestalten der Wirtschaft," 1921.

Terwijl Mitscherlich de afwisseling tussen de universa-
listische en individualistische gedachte ziet als de vorm-
gevende idee in de historische ontwikkeling der typen van
huishoudingen in West-Europa, ontbreekt bij Spann, die het
eerst de tegenstelling universalisme-individualisme ,in de
economische wetenschap gebracht heeft en hierop ook een
indeling naar organisatietypen baseert, een historische be-
doeling.

Spann bestrijdt de positivistische opvatting der economie
en gaat er van uit, dat het „behoren" een objectief karakter
bezit, ~vordt afgeleid uit het ,,zijn". Hij zoekt daarom naar
de organisatievorm, die het best beantwoordt aan het wezen-
lijk karakter van het economisch leven, en acht de juiste
vorm der uitwendige economische orde bepaald door het
wezen der zaak zelf. Hij brengt een indeling naar typen, die
bepaald wordt door de tegenstelling tuss~n twee sociologische
standpunten, het individualisme en het universalisme. De 1
mens is individu, de mens is sociaal wezen: t~vee tegenover-
gestelde polen beheersen 's mensen leven. Uitgaande van deze
antithese, die ook op economisch gebied moet worden toege-
past, komt Spann tot een viertal, naast elkander staande
typen: ')

1, de zuivere of vrije ruilverkeershuishouding, of het zui-
vere kapitalisme („die reine Verkehrswirtschaft, reiner Kapi-
talismus") ;

2, de zuivere planhuishouding, of collectivistische of com-
munistische huishouding („die reine Planwirtschaft, kollek-
tive oder kommunistische Wirtschaft") ;

3, de corporatieve of aan standen gebonden huishouding
(„die ki)rperschaftliche oder standlich gebundene Wirtschaft");

1) O. Spann, Tote und lebendige Wissenschaft, 5. Rbhandlung, Die vier
Grundgestalten der Wirtschaft, blz. 357 vv.
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4. de vrije geregelde huishouding of het gematigd kapita-
lisme („die frei geregelte Wirtschaft oder gem~szigter Kapita-
1 ismus" ) .

De zuivere ruilverkeershuishouding gaat volgens Spann uit
van het vrij economisch rztilverkeer tussen zelfstandig ge-
dachte individuen. Dit 1s evenwel een volkomen utopie, omdat
a. iedere activiteit slechts inzover economische werkelijkheid
bezit als zij een geleding vormt van het economisch geheel;
b. het economisch verkeer de vrije vorm is, waarin de indivi-
duele handelingen zich voegen in het grotere geheel. Het
gemeenschappelijke der doeleinden en het gemeenschappelijke
der middelen bepalen de deelname van de enkeling aan het
economisch leven van het geheel. In vo:komen vrije concur-
rentie kan hot maatschappelijk economisch doel nooit worden
bereikt, steeds is een organisatie daartoe vereist. ')

De zuivere planhuishouding gaat evenals het eerste type uit
van een atomistische b~schouwingswijze, maar kent daarbij
slechts gelijke atomen. Het eigen leven van economische
groepen en geledingen ontbreekt. Bovendien stelt zij alles
onder één centrale leiding. Ook dit type is in haar grondslag
een utopie, omdat h~-i economisch leven een geheel vormt,
dat organische verscheidenheid bezit. Slechts als grensgeval
is het bestaanbaar, waar namelijk in kleine kring een sterke
geestelijke gemeenschap en gelijkheid van doel heerst, bijv.
in een klooster.

De corporatieve huishouding is de economische organisatie-
vorm der werkelijkheid. Zij is de enige blijvend mogelijke
vorm, die historisch bezien de overheersende is, en logisch
beschouwd de wezenlijke samenhang in het economisch leven
aangeeft. Zij berust op de grondslag der gemeenschap van
doel in kleinere kringen, die als corporaties deel uitmaken
van een groter geheel.

De vrije geregelde huishouding - het gematigd kapitalisme
- zien wij volgens Spann optreden in de individualistische
tijdperken der geschiedenis als overgangsvorm van de ene
corporatieve huishouding naar de volgende. Hij bestrijdt de
mening, dat het hier gaat om een organisatievorm, die de
zuivere ruilverkeershuishouding, zij het niet volkomen tot
ontwikkeling gekomen, zou benaderen. Zo~~el naar zijn
begripsinhoud als historisch bezien is het z.g. kapitalisme

i) „Damit die Verkehrswirtschaft nicht ein Chaos von einzelnen Tausch-
handlungen werde...., bedarf es als Voraussetzung des Kapítals h~herer
Ordnung." O. Spann: Fundament der Volkswirtschaftslehre, blz. 159.
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slechts bestaanbaar als een vorm van r.orporatieve verhou-
dingen in staat van ontbinding en niet als resultaat van vri~e
handelingen van enkelingen.

Spann wil aan de leer van de organisatievormen der volks-
huishouding een nieuwe grondslag bieden door uit te gaan
van een aprioristische opzet op wetenschappelijk-sociologische
basis: het wezen der uitwendige orde in het huishoudelijk
leven. Hij doet zulks door na te gaan op welke wijze het geheel
zijn vorm krijgt door het kapitaal van hogere orde: corporatief,
communistisch of langs de weg van de vrije ruil. In de afzon-
derlijke huishoudingen komt de grondslag der indeling tot
uiting door ze te bezien als geledingen van een geheel. Daarom
is het economisch leven nimmer een atoom-achtige hoop van
„Hauswirtschaften" geweest. Alle economisch gebeuren toont
een corporatieve samenhang en slechts voorbijgaand wordt
deze doorbroken door lossere, toevallige vormen van geban-
denheid.

Zo komt Spann er toe om de corporatieve huishouding te
beschouwen als „die ewige Wirtschaftsform". De zuivere
ruilverkeershuishouding en de planhuishouding zijn slechts
logische typen, zij betekenen een ontaarding der corporatieve
huishouding en zullen in werkelijkheid nooit volkomen als
zodanig kunnen optreden.

Denken wij ons de individuele activiteit onbeperkt door
alle verbondenheid als het primaire te negeren, dan belanden
wij logiscli in de vrije ruilverkeershuishouding; stellen wij
daartegenover de gemeenschap van doeleinden onbeperkt en
de functie der middelen ten opzichte van het doel gelijk-
vormig en atomistisch, dan vinden wij logisch de planhuis-
houding. Beide zijn louter begripsconstructies. Daarnaast is
de vrije geregelde huishouding minder als begrip dan als
historisch verschijnsel van betekenis.

Heller.

In zijn „Theoretische Volkswirtschaftslehre", 1927 onder-
scheidt W. Heller als typen van maatschappelijk economische
organisatie:

]. de enkelvoudige huishouding („Einzelwirtschaft");
2. de ruilverkeershuishouding („Verkehrswirtschaft");
3. de volkshuishouding;
4. de wereldhuishouding.



168 DE JONGERE LITERATUUR

Hij komt tot deze indeling als antwoord op de vraag, door

welke factoren de orde wordt bereikt in het streven naar
behoaftenbevrediging binnen elk der huishoudingen. Achter-

eenvolgens behandelt hij dan het wezen van de bepaalde
organisatievorm, de elementen die er een rol spelen, het op

welvaart gerichte leve'nsproces zoals zich dit voltrekt binnen de
organisatievorm, met de elementen die er deel van uitmaken.

De enkelvoudige huishouding is gedacht als een abstractie

teneinde de begrippen en fundamentele elementen der huis-

houding als zodanig te leren kennen. Hier bepaalt een

autoritair opgesteld plan de voorziening in behoeften. Zonder

de elementen in het kader van deze organisatievorm te analy-

seren, wordt het onmogelijk geacht om tot een systematische

opbouw der economische wetenschap te geraken. De theorie

kan worden vergeleken met die van Wieser's eenvoudige

huishouding.
In de ruilverkeershuishouding treden niet langer zelfgenoeg-

zame huishoudingen op, maar zijn de economische eenheden

voor hun behoeftenbevrediging op het ruilverkeer aangewezen.

De markt fungeert als het centrale orgaan, waar vraag en
aanbod elkaar ontmoeten en waar de prijs wordt gevormd;
zij is het enige verbindingsorgaan tussen de afzonderlijke
huishoudingen. In het kader der ruilverkeershuishouding kan
de inkomensverdeling worden verklaard op de grondslag
derzelfde beginselen, die de prijsvorming bepalen. Tenslotte
wordt ook de gelds~vaarde verklaard in samenhang met prijs-
vorming en inkomensverdeling. In de theorie der ruilverkeers-
huishouding onderscheidt Heller zich weinig van de gangbare
schrijvers in tegenstelling met zijn behandeling van het vol-

gende type.
De volkshuishoiiding verschilt in wezenlijk opzicht van de

ruilverkeershuishouding, ofschoon in beide organisatievormen
de afzonderlijke eenheden door de ruil met elkaar verbonden
zijn. Deze ruilbetrekkingen bestaan evenwel in de volkshuis-
houding niet op zichzelf maar zijn een uitvloeisel van de haar
typerende organische verbondenheid. De volkshuishouding
wordt gezien als een structureel opgebouwd geheel met een
eigen economisch doel en met eigen economische middelen,
waarbij de ruilbetrekkingen de structurele samenhang vertol-
ken. Het economisch organisme, dat Heller volkshuishouding
noemt, bestaat niet geïsoleerd, maar het is zelf opgenomen in
een grotere realiteit met uitgebreider doelstelling en ruimer
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middelen: de werkelijkheid der volksgemeenschap zoals deze
binnen staatsgrenzen leeft. ')

Hier toont Heller zich de man, die ideeën van Spann op
bevattelijke wijze weet uit te werken. Ofschoon ook Spann
de theorie der ruilverkeershuishouding weet te waarderen,
stelt hij het begrip der volkshuishouding, „der jenen ganzen
Reichtum lebendiger Wirtschaft in sich aufnimmt, welcher
allein die Ankniipfung an die volle Geistigkeit der gesell-
schaftlichen und geschichtlichen Welt ermëglicht, und mit
dieser Verbindung allein die Biirgschaft fiir die Wahrheit des
Erkannten in sich tri~gt," -) hoog er boven.

Heller plaatst nu verschillende problemen, die vóór hem
gewoonlijk in de economische politiek of zonder voldoende
salnenhang in de theorie werden behandeld, binnen de kring
der theoretische vraagstukken die de bouw der volkshuis-
houding betreffen. Zo besnreekt hij, hetgeen als een uitzon-
dering Wieser reeds deed, de rol der machtsverhoudingen in
de theorie der volkshuishouding en komt hij er toe om in
het moderne economisch leven een tweetal stadia der kapita-
listische organisatie te onderscheiden: het kapitalistisch
organisatieproces van de eerste graad, dat als resultaat d~
onderneming in het leven roept, en dat van de tweede graad,
getypeerd door vereniging of verbinding van ondernemingen,
beide als gevolg der heerschappij van het kapitaal. ~)

Een verbinding van afzonderlijke volkshuishoudingen, maal'
niet een hogere realiteit waarin zij opgaan, komt tot stand
in de wereld}l.uishouding, De volkshuishouding vertolkt de
meest perfecte zelfstandige economiscl:e werkelijkheid en de
wereldhuishouding slaat als begrip uitsluitend op het ruil-
verkeer, dat de volkshuishoudingen met name op grond der
internationale arbeidsverdeling onderhouden.

Akerman.

In het vooral met het oog op de economische wetenschaps-
leer belangwekkende werk van de Zweedse hoogleraar J.
Akerman „Das Problem der soziahkonomischen Synthese,"

i) .,Nicht voneinander unabhíingige, rein aus sich selbst schdpfende Indivi-
duen treten zufdlligerweise miteinander durch die Wirtschafl in Verbindung,
sonder~i die Verbunderil~eit der Menschen zu grószeren Ganzen, zu Gesell.
schaftskbrpern, l~szt den grbszten Teil dér Wirtschaftsvorgiànge entstehen"
W. Heller: a.w.. blz, 178.

") O. Spann. Fundament der Volkswirtschaftslehre. voorwoord, blz. XVI.
-) Het kapitaalbegrip z:et Heller als een economisch machtsfactor uit

eigen karakter: .,auf Giiterbesitz beruhende Wirtschaftsmacht". W. Heller:
a.w., blz. 195
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1938 wordt naast de reeds aangegeven historisch georiënteerde
systemen een aprioristisch opgebouwde typenleer uitgewerkt
van een geheel bijzonder karakter. Zijn typen van huishou-
dingen zijn allereerst fictieve, abstracte gedachte, vormen,
welker aard kan worden vastgesteld door zich een huishouding
in te denken gedurende een gegeven tijdsverloop. Hij stelt
twee contraire typen op: de absolute vrije concurrentie-
huishouding, op grond van haar hypothetisch karakter
X-huishouding genoemd, en haar tegenstelling de absolute
planhuishouding, die hij de naam van Y-huishouding geeft.
Akerman neemt waar, dat er een alternatieve tendenz bestaat
in de institutionele verschuivingen, welke optreden van vrije
concurrentie naar sterk ingrijpen en omgekeerd. Zowel op de
korte duur in de conjunctuurgolven, als op de lange duur in
de opeenvolgende economische systemen, leidt een periode van
intensieve staatsbemoeiïng tot vrije concurrentie en een
intensief liberaal tijdperk tot een periode met versterkte
centrale contróle.

Met deze institutionele periodiciteit voor ogen, definiëert
Akerman de X-huishouding als het fictieve type van huishou-
ding, dat wordt bereikt indien alle op de vrije concurrentie
gerichte krachten ongehinderd werkzaam kunnen zijn, maar
alle tegenovergestelde, neutraliserende krachten als perma-
nent werkloos worden gedacht. Analoog is de Y-huishouding
het fictieve type van huishouding, dat ontstaat indien alle op
een centrale planhuishouding gerichte krachten onbelemmerd
kunnen werken, zonder dat zich de tegenovergestelde, neu-
traliserende krachten geldend kunnen maken.

Naar deze fictieve uitersten hellen over de feitelijke typen
van huishouding, die kunnen optreden: in de éne richting de
semi-vrije-concurrentie-huishouding, X'-huishouding genaamd,
in de andere richting de semi-planhuishouding, de Y'-huis-
houding. De auteur wijst op voorbeelden in de geschiedenis,
waarin de X'- en Y'-huishoudingen werkelijkheid zijn geweest,
maar toont tegelijk realiteitsbesef door cok het bestaan van
een tussenvorm waar te nemen, ongeveer midden tussen
deze typen liggend: de X' Y'-huishouding, Uit didactisch
oogpunt voegt hij aan de reële typen toe de organisatievorm,
waarvan het institutioneel karakter zich op een gegeven
moment niet laat vaststellen, waarvan echter apriori wordt
verondersteld, dat hij zich beweegt in de richting van X' of
Y': de X ~ Y-huishouding, bijv. een land met een stuurloze
monetaire politiek, die iedere richting uit kan en daarom



DE JONGERE LITERATUUR 171

berekeningen over toekomstige verschuivingen in de instel-
lingen onzeker maakt, zoals Frankrijk, middeli 1937. 1)

De wetenschappelijke betekenis van dgl, typen wordt vooral
gelegd in het feit, dat de economische analyse naargelang het
type zal verschillen, Dat zij met name voor een dynamisch
structuuronderzoek dienstig kunnen zijn, zal bij de kritische
bespreking nog blijken.

Beoordeling.

1. In tegenstelling met de overige auteurs bepaalt bij Spa.nn
het sociologisch gezichtspunt, hoewel niet zonder verband met
het economische, de indeling der typen. De „eeuwige"

- organisatievorm is te beschouwen als een tussenvorm en de
beide eerste typen hebben betekenis als logische, maar niet
in de realiteit wortelende constructies. Het gematigd kapita-
lisme vindt o.i. niet de waardering die het als tussenvorm
verdient, waarschijnlijk vanwege Spann's universalistisch uit-
gangspunt. Overigens toont Spann voor kartels en vak-
verenigingen e.d. eenzelfde or,juiste opvatting té bezitten als
Mitscherlich, want hij noemt ze corporatief van aard, hetgeen
een begrip omtrent de corporatie verraadt, dat te ruim van
omvang moet worden geacht.

De in zijn „Fundamente der Volkswirtschaftslehre" ontwik-
kelde theorie staat op universalistische grondslag.

Dat de beschouwingen, die Casse.l en Adolf Weber aan de
organisatievorm wijden, te abstract zijn, en vnl. beperkt
blijven tot de ruilverkeershuishouding, ]~an uit het vooraf-
gaande reeds blijken. Zij waarderen eigenlijk slechts één vorm
van economische orde, en machtsverschijnselen, zowel van
private als van publieke oorsprong, hoe belangrijk ook voor
de kennis der moderne economische structuur, worden in hun
analyse vrijwel verwaarloosd. Het werk van Wieser en van
Heller steekt hierbij wel zeer gunstig af.

Ofschoon een theoreticus zijnde van de Oostenrijkse school,
heeft Wieser in zijn onderzoek naar de werking der machts-
factoren baanbrekende arbeid verricht en in zekere zin een
verzoening gebracht tussen de grenswaardeleer en de histo-
rische school. In Wieser's type der volkshuishouding is een
plaats ingeruirnd voor het verschijnsel der private economische
macht en voor de veelvormigheid der economische orde, die
het binnen het volkshuishoude]ijk kader teweegbrengt. Daar-

i) J. Akerman: a.w., blz. 248 v.v.
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enboven is de waarneming van bindende krachten, die de
economisch machtigen noodzaken zich naar het gemeenschap-
pelijk welzijn te schikken, een inleiding tot het type der
staatshuishouding, waarin de functie der publieke economische
macht in het huishoudelijk leven van een staatsvolk wordt
geanalyseerd.

Ook de wereldhuishouding blijkt als organisatievorm zijn
eigen problemen te stellen.

Bij Heller bepaalt evenzeer de economisch-~vetenschappe-
lijke probleemstelling, die aandacht heeft voor het machts-
verschijnsel, de keuze der typen. .~111een zó is het t~eheel eigen
karakter der volkshuishouding verstaanbaar, ofschoon het in
de typering van deze organisatievorm als een tekortkoming
moet worden opgemerkt, dat het doel in de wezensbepaling
ontbreekt. ') De enkelvoudige huishouding is, evenals Wieser's
eenvoudige huishouding, van belang voor de kennis van de
centraal. geleide organisatievorm en van de regelende functie
der economische leiding in de moderne volkshuishouding. De
ruilverkeershuishouding dekt het merendeel der vraagstukken
van de oude engere opvatting der theorie, terwijl in de volks-
huishouding de ruil wordt ingeschakeld in een breder en
dieper kader en de machtsverhoudingen worden betrokken
in het theoretisch onderzoek. De wezenlijke betekenis van
het kapitaalbegrip, de onderneming en de moderne organisatie
van het economisch leven houdt verband met de functie der
economische macht. Een volledig morphologisch systeem wordt
nechtans door Heller, evenmin als door Wieser, gegeven, en de
analyse van de ro1 der publieke econolnische leiding wordt,
zulks in tegenstelling met Wieser, verwezen naar de econo-
mische politiek als een tweede onderdeel der volkshuishoud-
kunde.

De aantrekkelijke zijde der typen-leer van Akerman is de
benadering der organisatievormen vanuit het dynalnisch
gezichtspunt. Ofschoon wij de mening van de Zweedse auteur,
dat de gebruikelijke definities van volkomen concurrentie,
monopolie en andere marktvormen niet omvangrijk genoeg
schijnen te zijn, niet delen, is met het oog op een analyse
der economische structuur in het verloop van de tijd de
dynalnische benadering van het probleem der uitwendige
economische orde zeer belangwekkend.

1) ,.Das Wesen der Volkswirtschaft (musz) in diesen Eingliederungs-
verháltnissen gesucht werden." W. Heller: a.w., blz. 179. Het wezen moet
evenwel worden gezocht in het volkshuishoudelijk doel.
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2. In de leer van Cassel geven de beginselen van econo-
mische orde aan, welke behoeften bevredigd zullen worden.
Hun betekenis is reeds in hfdst. I~ 6 beschouwd. Aan de
ruilverkeershuishouding ligt het concurrentieprincipe ten
grendslag. De juridisch-maatschappelijke voorwaarden, welke
gelden voor dit type van organisatie, zijn in hfdst. I~I ~ 3
aangegeven. Privaatoigendom van grond en kapitaal en de
hierop betrekking hebbende vrijheid of onvrijheid van ruil
gelden niet als noodzakelijke voorwaarden, gezien de ruime
begripsomvang van de betreffende organisatievorm.

Waar de communistische maatschappij naar Cassel's opvat-
ting autoritair geregeld wordt, geldt hiervoor uitsluitend het
staatshuishoudelijk principe.

Adol f Weber ziet de economische orde bepaald door het
concurrentiebeginsel. ') De voorwaarden, toi verwezenlijking
van dit beginsel door de rechtsorde gereáeld, zijn de persoon-
lijke vrijheid, de verdragsvrijheid en het privaateigendoms-
recht. Hij behoort tot de ineest orthodoxe verdedigers der
vrije ruilverkeershuishouding.

Het beginsel, dat bij Spann in werkelijkheid de economische
orde bepaalt, is dat der gezamenlijke economische ver-
antwoordelijkheid. Volgens 1Ulitscherlich betekent dat een
toestand van evenwicht tussen individuele en collectieve ver-
antwoordelijkheid, individualislne en universalisme, doch
Spann ziet het universalisme zelf als een synthese. De logische
typen, die Spann als uitersten stelt, zijn niet reëel en daarom
worden de hieraan ten grondslag liggende beginselen nooit
volkomen gerealiseerd.

Wieser's poging om de beide door Cassel gestelde baginselen
van economische orde tot één principe te herleiden, is evenals
de opvatting van de Zweedse geleerde reeds in hfdst. I~ 6
besproken. De aanvaarding van de privaathuishoudelijke orde
en het daaraan ten grondslag liggend privaathuishoudelijk
beginsel als de uitsluitend doelmatige organisatievorm leidt
bij Wieser tot een verklaring der op het instituut van de
privaateigendom gebaseerde rechtsorde met behulp van de
grensnuttheorie. Hij tracht langs deze weg te bewijzen, dat de
privaateigendom, die wij moeten beschouwen als een voor-
waarde tot verwezenlijking van het privaathuishoudelijk prin-

i) „Soweit die Erfahrungen der Menschen reichen und bedeutsam sind,gibt es nur ein letztes Ordiiungsprinzip fur die Volkswirtschaft, das sichbewáhrt: die Konkurrenz, d.h, das in dem Tauschmechanismus eingespannteErtragsstreben." Adolf Weber: a.w., blz. 141.
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cipe, overeenstemt met de zin van het maatschappelijk
economisch leven.

Door uit te gaan van de vraag naar de orde-scheppende
factoren duidt Heller de beginselen aali, waarop de orde in
het welvaartsstreven gebaseerd is, zonder deze evenwel uit te
werken. Voor de ruilverkeershuishouding gelden als min of
meer stilzwijgend aanvaarde juridisch-maatschappelijke voor-
waarden privaateigendom, persoonlijke vrijheid en vrijheid
van ruilverkeer. De specifiek economische collectieve krach-
ten, die de organische opbouw der volkshuishouding teweeg-
brengen, zijn arbeid, ruil en bezit. Het bezit vormt een der
krachten, die de beweging in de volkshuishouding bepalen,
en in een hoger ont~vikkelingsstadium is het de grondslag
van economische macht en wordt zo tot kapitaal. Als kapitaal
verricht het bezit een organiserende functie, allereerst door de
onderneming ') in het leven te roepen, en in een volgende
etappe door de concentratie van ondernemingen te bewerk-
stelligen als een effect van het expansiestreven. Hiertoe blijft
de behandeling der factoren, die de organisatievorm bepalen,
in het theoretisch-economisch leerboek van Heller vnl. be-
perkt.

De verschillend mogelijke beginselen van economische orde
voor de hoofdtypen der organisatievormen blijkt Akerman in
het kader van zijn beschouwingen wel te zíen, doch zij worden
door hem niet uitgewerkt.

3. De dynamische beschou~vingen van Cassel blijven vrijwel
uitsluitend tot de conjunctuur bepèrkt. De onmiddellijke
gronden der prijsbepaling, opgenomen als gegeven grootheden
in stelsels van vergelijkingen, ziet Cassel afhankelijk van
verschillende factoren, zoals veranderingen in de bevolkings-
omvang en -samenstelling, in de maatschappelijk economische
organisatie, in de rechtsorde, in de economische gewoonten,
in de techniek, voorts oorlogsverwoestingen, uitputting van de
rijkdommen der natuur of ontdekking van nieuwe bronnen
en ontsluiting van nieuwe gebieden. Het verband tussen
veranderingen in de absolute data en in de economische

structuur wordt nochtans door Cassel niet onderzocht.

i) D.i. .,eine zielbewuszte vereinigung von Wirischaftskr~ften auf der
Grundlage des Kapitals" w. Heller: a.w., blz. 208.
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Adolf Weber geeft in de inleidende hoofdstukken over de
natuurlijke en maatschappelijke omgeving der volkshuis-
houding een systematisch overzicht der data, maar de ge-
zochte dynamische relaties met de economische structuur
ontbreken eveneens.

In de leer van Wieser wordt aan de economische theorie
de taak gesteld om, wil zij volledig zijn, naast het geïdeali-
seerd verloop van het huishoudelijk proces, de hoofdtypen
der verschuivingen te beschrijven, die door het optreden van
de macht, speciaal de kapitalistische macht, worden bepaald.
Om Wieser in dit verband goed te begrijpen moet zijn
sociologische theorie van het machtsverschijnsel worden
gekend. Houdt de zuiver theoretisch-economische studie zich
bezig met het wezen der economische verschijnselen, toch
staan deze niet los van het probleem der macht, want econo..
nzisch handelen is maatschappelijk handelen en wordt als
zodanig beïnvloed door alle factoren, die het sociale leven
bepalen.

De oorsprong der maatschappelijke macht ziet Wieser in de
verhouding tussen leiderschap en volgen. In „Recht und
Macht" en „Das Gesetz der Macht" tracht hij duidelijk te
maken zijn wet van h,et kleine aantal, volgens welke wet d~
massa niet samenwerkt op grond van een verdrag, maar zich
verenigt door vóórgaan én volgen. Er zijn vrijheidsmachten,
die door het individu als een steun worden ervaren, naast
dwangmachten, welke aLs een belemmering voor de ont-
plooiïng van het eigen wezen worden ondervonden. Inzover
het handelen één en gemeenschappelijk moet zijn, ontwikkelen
zich de sterkste maatschappelijke machten, die aan het optre-
den der massa leiding geven. In het kapitalistisch tijdperk
wordt eerst de grondslag voor economische leidersmacht ge-
schapen, gelegen in de grote ondernemingen, welke de nieuwe
techniek tot toepassing brengen. Zij schept verhoudingen van
boven- en ondergeordendheid, d.z, vertikale sociale geledingen.

In de wisselwerking tussen de afzonderlijke huishoudingen
binnen het geheel der volkshuishouding wordt hun bewegings-
wet beïnvloed door .de verschillen in grootte der macht. Uit
de afzonderlijke bewegingen ontstaat soms een overeenstem-
ming, die de zin van het economisch leven tot verwezenlijking
brengt, zoals bijv. in de functionnering van het geld, terwijl
onder andere omstandigheden de waarneming aantoont, dat
persoonlijke belangen met elkuar botsen en de sterkere zege-
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viert over de zwakkere. Dan komen machten tot ontwikkeling,
die klassen doerl domineren boven andere volksklassen, en
daarom onderzoekt Wieser de vraag of ool: voor de lriacht niet
een economische bewegingswet kan w~~rden geformuleerd Pn
of de maatschappelijke zin van het economisch leven door haar
niet wordt verstoord. ') Deze macht wordt niot steeds van
buiten af h~t econolnisch ieven binnen gevoerd, maar er
grotendeels zelf door voortgebracht. Wijl de sociologische
theorie tekortischiet, worden deze vragen in de economie aan
de orde gesteld, inzover zij voor een verklaring van het volks-
huishoudelijk proces nodig zijn. Steeds is het de bekwaamheid
der leiding, die voor de massa het gunstig resultaat verzekert
en aan de leiders hun macht verleent, maar in het kapitalis-
tisch tijdvak wordt de vrijheidsmacht tot dwangmacht om
tellslotte in overmacht, die als een drukkende last wordt
ondervonden, te ontaarden. Langs deze weg verliest de klas-
sieke vrijheidsleer haar basis en ontstaat dientengevolge een
meer gebonden economische structuur. ')

De historisch-rnaterialistische ge.schiedbeschouwing van
Marx en Engels beoogt te verklaren, hoe de grondslag van de
macht der bourgeoisie, gelegen in de productieverhoudingen,
in verval is, en de verhoudingen in het voortbrengingsproces
zich zó ontwikkelen, dat in de naaste toekomst de zege van

het proletariaat verzekerd is. Wieser, die in het „Communis-
tisch Manifest" zijn ~vet van het kleine aantal ziet neergelegd,

acht het een tekort in de marxistische verklaring, dat zij niet

weet duidelijk te maken hoe de maatschappelijke macht tot

ontwikkeling komt. :`) Ook het verband tussen de kapitalis-

t) „Wo wir diese Beobachtung machen, werden wir fragen miissen. ob

sich nicht auch fiir die Macht ein wirtschaftliches Bewegtmgsgesetz formu-

lieren tasse, und namentlich werden wir fragen miissen, ob durch ihr Ein-

greifen nicht der gesellschaftlichen Sinn der Wirtschaft verst6rt werden

miisse". F. v. Wieser: Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, blz. 110.

Cursivering van ons.
-t De macht werd ,.nicht zum geriugsten Teile durch die Ausbreitung der

Groszunternehmung hervorgerufen, die fiir sich volle Bewegungsfreiheit

brauchte, um auf neuer Wegen der Gesellschaft die Errungenschaften einer

neuen Technik zu vermitteln. In jáher Entwicklung aber wandelte sich die

Ueberlegenheit der Groszunternehmung in Macht und Uebermacht und in

kurzen war das Gleichgewicht der privaten Wirtschaftsverfassung so gesltirt,

dasz die Freiheitslehre auf weiten Gebieten der Volkswirtschaft nicht mehr

anwendbar war. . . Nicht wenige der Wellenbewegungen, welche die Ge-

schichtsschreibung beobachtel, haben ihre Erklárung in den wechselnden Spiele
des Auf- und Abstiegens von Fiihrermacht und MassenfreiheiL" F. Wieser: a.w.,
blz. 281. De vrijheid in de ruilverkeershuishouding werkt dus gunstig of ongun-
stig naargelang de phase in de (lange) golfbewegingen, en hetzelfde kan worden
opgemerkt van de werking van het ]eiderschap in de socialistische staat.

.;) Vgl. F. v. Wieser: Recht und Macht (Sechs Vortriige). Leipzig 1910,
blz. I15.
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tische macht in haar oorsprong en de zin van het maatschappe-
lijk economisch gebeuren wordt door Marx niet opgemerkt.

De ongelijke spreiding van macht maakt het noodzakelijk,
dat de staat de zwakken bescherming verleent en zodoende
ziet Wieser in het machtsverschijnsel de voornaalnste grond-
slag voor de moderne economische politiek.

De enigszins uitvoerig geschetste leer is o.i. voor een dyna-
mische structuuranalyse van grote betekenis. Wanneer wordt
aangetoond, hoe veranderingen in de absolute data verschui-
vingen in de spreiding van economische macht teweegbrengen,
dan is de weg gewezen naar een verklaring der wijzigingen,
die zich dientengevolge voor zullen doen in de economische
structuur. Zulks kan slechts geschieden door dynamische
vraagstukken in concreto te stellen, hetgeen door Wieser niet
gedaan is.

In de gedachtengang van Spa71n, die zich ook bezig houdt
met; de dynamische zijde der organisatievolmen, wordt de
afwisseling der corporatieve huishouding met de vrije geregelde
huishouding met name bepaald door de geestelijke factoren,
~vaarvan het economisch leven in de loop der historie op een
gegeven ogenblik afhankelijk is, door de aard der doeleinden,
in welker dienst het streven naar welvaart gesteld wordt, en
door de geestesgesteldheid, waarin het economisch handelen
en het leven zelf geschiedt. De geest van de tijd - individua- '
lisme tegenover universalisme - speelt onder de data bij
Spann een dominerende rol.

In zijn „Fundament der Volkswirtschaftslehre" worden
onder de data-wijzigingen in de wereld der middelen, die de
economische ontwikkeling beïnvloeden, de veranderingen
opgesomd in de bevolking, in de techniek door uitvindingen,
ontdekkingen, nieuwe technische en organisatorische metho-
den, en in het kapitaal van hogere orde, dat behalve algemeen
economisch middel oorspronkelijk doelgoed is. Data-wijzigingen
in de wereld der doeleinden verwekken de historisch belang-
rijkste evolutie-verschijnselen van het economisch leven -
denk bijv. aan het ontstaan en verdwijnen van het kapita-
lisme -, maar vallen als zo3arlig buiten de economische
wetenschap. ') Spann's beschouwingen blijven op het gebied
der dynamische structuuranalyse tè algemeen.

Dat Heller in de economische structuur een evolutie ziet en
i) Vgl. O. Spann: a.w., blz. 288 v.v.

12
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deze in verband brengt met wijzigingen in de economische
machtsverhoudingen, blijkt vooral uit zijn beschouwingen
over de twee etappen, die hij waarr~eemt in de kapitalistische
organisatie. Ook in de analyse van het conjunctuurverloop
worden structurele factoren aangetroffen, zoals het aangeven
van het toenemend aandeel der vaste kosten als een der
verklaringsinotieven van de geringere aanpassingsmogelijkheid
der onderneming aan de depressie. De betrel~king tussen de
techniek en de economische structuur wordt hier onder-
zocht, en het is deze relatie die de overgang van het kapitalis-
tisch organisatieproces van de eerste graad naar dat van de
tweede graad verklaarbaar maakt. Aan de invloed van het
datum bevolking wordt eveneens aandacht geschonken. Van
een dynamische structuuranalyse kan nochtans ook bij Heller
niet worden gesproken.

Het is tenslotte belangwekkend om na te gaan, wat Akermccn
over het derde punt van beoordeling leert. Hij brengt het
structuurprobleem in verband met wat hij de sociologische
these noemt, beperkt het object der statische sociologie tot de
sociologische morphologie, die een schema geeft van sociolo-
gisch relevante factoren van het economisch proces op een
gegeven ogenblik, en betoogt, dat de opbouw van het maat-
schappelijk economisch organisme eerst door de dynamische
sociologie wordt duidelijk gemaakt. „Man kann sogar weiter
gehen und behaupten - aldus de Zweedse geleerde -, dasz
auch von einem solchen morphologischen Gesichtspunkt die
soziologische Statik unzureichend ist, denn viele Faktoren
treten erst bei einer Verdnderungsanalyse zutage". ') Tal van
elementen der economische structuur kunnen dus eerst wor-
den waargenomen d.m.v, een dynamische beschouwing: dit is
een stelling, welker draagwijdte met name uit de behandeling
van concrete voorbeelden in het Derde gedeelte zal blijken.
Structuurveranderingen, die de klassieke en neo-klassieke
economie met de ceteris-paribus-clausule terzijde schuift,
treden in een dynamisch sociologische probleemstelling aan
de dag.

Niet slechts voor de doelmatigheidskritiek is een verbreding
van het economisch wetenschappelijk studie-object - Aker-
man's sociologische oriëntatie - gewenst, ook de verklaring
van het proces der behooftenvoorziening wordt er door gebaat.
Zou onze kennis van de samenhang tussen conjuncturele en

I) J. Akerman: a.w., blz. 206.
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structurele veranderingen verder reiken dan tot nu toe het ge-
val is, dan werd voor de causale analyse van het economisch
gebeuren, welke bij gebrek aan een overzicht van de feitelijke
gegevens tenminste 10-20 jaar achter is, de mogelijkheid
geschapen om het moment van heden dichter te benaderen.
Wij zouden ook zonder de beschikking over de meest recente
gegevens een beter overzicht kunnen geven van het heden,
dat uitgangspunt is voor het nemen van op de toekomst
gerichte besluiten op het gebied van het beheer van onder-
nemingen en van de economische politiek. ')

Akerman ziet de sociale wetenschap in een crisis, die mede
door een dynamische structuuranalyse kan worden over-
wonnen, en daarom hebben wij zijn werk in onze beschou-
wingen betrokken.

Evenmin als voor de andere groepen is in deze paragraaf
naar volledigheid gestreefd wat betreft het aantal auteurs.
Wij beperkten ons tot diè schrijvers, welker leer het meest
representatief werd geacht.

Het veel gebezigde onderscheid tussen de statische en de
dynamische huishouding behoort, ofschoon aprioristisch van
opzet, niet tot de leer der organisatievormen. In de statische
huishouding moet een methodisch hulpmiddel worden gezien
om de economische verschijnselen te bestuderen met ab-
stractie van in werkelijkheid optredende bewegingen - of
van de ongelijkm~tigheid in deze bewegtingen -, terwijl
dan het dy~iamisch karakter der economische betrekkingen
verband houdt met structurele veranderingen als met con-
junctuurwisseiingen. Het gaat dus eigenlijk om tweeërlei be-
schouwingswijze van het economisch verzorgingsproces.

i) ,.Wiissten wir etwas uber die wahrscheinliche iustitutionelle und struk-
turelle Verschiebung, die eine Folge einer bestimmten kumulativen Bewegung
ist, so wíáren wir nicht gezwungen.... falsch vorauszusetzen, dasz die gleichen
tikonomischen Regeln fiir diesen kumulativen Verlauf und fiir das Geschehen
nach dessen Abschlusz gelten." J. Akerman: a.w., blz. 310.
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HOOFDSTUK V.

HET STREVEN NAAR EEN SYNTHESE.

~ ~. De synthese van Eucken.

Walter Eucken brengt in zijn in 1940 ve-rschenen, een grote
opgang makend werk „Die Grundlagen der Nationaltiko-
nomie", de vraagstukken der economie terug tot een tweetal
hoofdproblemen: het proces der behoeftenvoorziening èn de
uitwendige vormen der economische orde. Het eerste probleem,
gekenmerkt door „die grosze Antinomie" tussen abstracte
theorie en concrete werkelijkheid, vindt -~ijn oplossing in ver-
band met het tweede, de kennis der orbanisatievormen, die
hij ziet als ideaal-typische economische systemen. Daarom
hecht hij aan de bestudering dezer vormen een tweevoudige
betekenis: middel om de uit~vendige gedaante der economische
orde te verstaan en tevens grondslag voor de theoretische
analyse. ' )

Leidt de theoretische beschouwingswijze tengevolge van het
begrijpelijk streven naar een leer met zo algemeen mogelijke
geldigheid gemakkelijk tot té ver gaande abstracties, de histo-
rische beschouwingswijze voert tot een relativistische opvat-
ting, die de wetenschappelijke economie-beoefening te weinig
houvast geeft. Wat Eucken biedt, is een theorie, die binnen
het gegeven kader algemeen opgaat, die de reëel bestaande of
mogelijke organisatievormen leert kennen en aan de theorie
een realistische grondslag verleent.

Daarom is zijn leer een toepassing der realistisch.e beschou-
wingswijze en mogen wij zijn prestatie zien als een synthese
van wat enerzijds de theoretische-, anderzijds de historische
methode van behandeling van economische vraagstukken
beoogt te geven. Theoretische analyse wordt dan gecodrdineerd
met experimenteel. onderzoek naar de vormen van uitwendige
orde, die voorkomen in de historische en actuele werkelijkheid,
en het is de samenvatting van beiderlei methoden, die de wijze
van wetenschappelijk werken realistisclz maakt. Aan „de
synthese van Eucken" is niet alleen door deze auteur ge-
arbeid. De realistische beschouwingswijze is verbonden met

1) „Wie also die Erkenntnis der konkreten geschichtlichen Ordnungen
durch Anwendung des Apparats an Idealtypen durchgefuhrt wird, so die
Erkenntnis des wirtschaftlichen Alltags durch Anwendung der theoretischen
Satze, die auf basls der ldealtypen gewonnen sind." W. Eucken: a.w., blz. 202.
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het werk van tal van moderne economisten, doch niemand
van hen heeft het vraagstuk, waarom het gaat, zó suggestief
gesteld en de weg naar een harmonische oplossing zó duidelijk
aangewezen als Eucken.

Allereerst willen wij de juiste betekenis der volgende
stelling bepalen, die voor de opvatitngen van Eucken typerend
is: „Auf jeden Fall ist die Erkenntnis der Wirtschaftsordnung
der notwendige 2cnd sogar der erste Schritt zur Erkenntnis
der wirtschaftlichen Wirklichkeit eines jeden Volkes." ')
De zin dezer woorden kan gemakkelijk worden misverstaan,
waartoe - zoals nog zal blijken - Eucken zelf aanleiding
geeft. De wezenlijke elementen 3er economische structuur
zijn niet kenbaar zonder dat de onderzoeker is toegerust
met een apparaat van theoretische kennis, dat hem in staat
stelt om zich begrippen en oordelen te vorinen ook op het
gebied van de organisatie van het economisch leven. Met
vooropstelling van deze waarheid eist een verklaring van
het werkelijk economisch gebeuren evenwel allereerst de
kennis van het kader, waarbir.nen dit handelen plaats vindt.

Tot goed begrip van Eucken's leer behoort een scherp
onderscheid te worden gemaakt tussen reële typen en ideaal-
typen. Ontwikkelingstrappen, stijlen en systemen (als van
Sombart) zijn reële typen, universele begrippen, die de
wezenlijke eigenschappen der werkelijkheid willen weer-
geven. Zij worden gevonden langs de weg der veralgemenende
abstractie: uitgaande van een veelheid van concrete feiten
worden de gemeenschappelijke trekken der verschijnselen
vastgelegd in soortbegrippen. Zo ontstaat het begrip der
stedelijke huishouding uit de waarneming van een veelheid
van middeleeuwse steden. Ideaal-typen brengen daarentegen
van reële verschijnselen typische kenmerken naar voren.
Zij worden gevarmd door middel van isolerende - of wat
Eucken bij Voorkeur aldus txitdrukt: „pointierend hervor-
hebende" - abstractie: afzonderlijke zijden van een concreet
feit worden als typisch naar voren gebracht en opgenomen
in ideaal-typische begrippen. Wijl trappen, stijlen en systemen
de historische werkelijkheid willen kenschetsen èn langs
deze weg bovendien een basis willen verschaffen aan de
theoretische analyse, worden zij door Eucken beoordeeld naar
een tweetal vragen:

1. Kan door dergelijke reële typen de economische werke-
lijkheid in heden en verleden worden weergegeven?

I) W. Eucken, t.a.p., blz. 62.
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2. Bieden zij een grondslag voor het theoretisch onder-
zoek?

De eerste vraag kan wederom worden gesplitst in verband
met de dubbele doelstelling, die met behulp van deze typen
wordt nagestreefd naargelang het gaat om ontwikkelings-
trappen óf om stijlen en systemen. Trappen, die beogen de
historische ontwikkeling te kenschetsen, worden ook door
Eucken begrijpelijkerwijze bekritiseerd. Zij werken als een
optisch glas, dat het beeld der omgeving verdraait en dat wij
moeten wegleggen om het landschap te zien zoals het is ') .
Tot een karakterisering van het economisch ontwikkelings-
proces zijn zij niet in staat. Bovendien willen dergelijke
theorieën een verkla.ring geven van de economische orde van
een bepaald tijdvak, en dat hebben de trappen gemeen met de
andere reële typen. De eerste vraag behoeft daarom, ook
indien het niet gaat om een weergave en verkIaring der
economische ontwikkeling, tóch nog beantwoording vanwege
de doelstelling die haar radicaler karakter verleent: Zijn reële
typen wel in staat om bepaalde vormen van economische orde
begrijpelijk te maken?

Teneinde tegenover deze probleemstelling zijn standpunt te
bepalen, stelt Eucken achtereenvolgens vast, dat een verkla-
ring van het economisch leven van heden en verleden niet kan
worden gegeven zonder kennis der economische orde, dat er
twee typen van organisatievormen bestaan, de traditioneel
gegroeide naast de rationeel naar ordeningsbeginselen gescha-
pen vormen, dat het volkshuishoudelijk kader niet identiek is
met het geheel der geldende rechtsnormen, en tenslotte, dat
slechts de wetenschap - niet de naïeve, vóór de wetenschap
opgedane ervaring - in staat is om de organisatievorm in een
gegeven tijdsbestek te kennen en de structuurelementen ook
werkelijk te zien als delen van het geheel der economische
orde -) . Met deze punten voor ogen ziet Eucken als de voor-
naamste fouten der stijlen en verwante typen, allereerst dat
dergelijke constructies niet zijn gebaseerd op een leidend be-
ginsel ~), dat zij worden losgemaakt van het geheel der
historische werkelijkheid waarvan zij deel uitmaken, en dat zij

1) Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 56.
-) Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 61 v.v. Deze punten zijn teu dele reeds behan-

deld in hfdst. 1 C 8 en hfdst. III ~ 3. Ook de draagwijdte ener tijdloze iheorie
met onvoorwaardelijke geldigheid is in dit verband van betekenis.

a) De Vries drukt het kernachtig uit in deze bewoordingen: „De bepalende
kenmerke~i zijn als 't ware op de tast gevonden. Maaz een ontleding van de
economische orde in haar elementaire bestanddelen vindt bij hen niet plaais.
Zij zien niet wat Eucken „das Ordnungsgefiige der Wirtschaft" noemt." F. de
Vries, t.a.p., blz. 24,
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daarenboven het beeld der werkelijkheid tè zeer vereenyou-
digen in de vergeefse verwachting zodoende het wezen der
historische realiteit, dat achter de verschijnselen ligt, te ont-
dekken.

Dat ontwikkelingstrappen en stijlen realistisch gefundeerd
willen zijn en toch ondanks hun opzet vaak de feitelijk be-
staande economische werkelijkheid miskennen, schrijft Eucken
voor een deel toe aan de onklaarheid omtrent het karakter
der typen. Ideaal-typen worden niet van reële typen onder-
scheiden, evenmin als de geëigende methoden om tot beiderlei
typen te komen, worden aangewend. Gesteld echter, dat
stijlen en trappen de economische realiteit wèl kenschetsen,
zouden op hun grondslag dan historische of aanschouwelijke
(realistische) theorieën kunnen worden aangewend? Deze
mogelijkheid wordt in het antwoord op Eucken's tweede
vraag ten sterkste ontkend. Het dringend karakter van de
wens van generaties van onderzoekers naar aan tijd gebon-
den theorieën staat in een totale tegenstelling tot het uit-
blijven zijner vervulling '). Be~rippen als stedelijke huis-
houding, kapitalisme en soortgelijke trappen of stijlen lijden
aan het ernstig gebrek, dat zij de structurele samenhang niet
ondubbelzinnig eri overzichtelijk weergeven. Iedere theorie
biedt stellingen omtrent de noodzakelijke verbondenheid der
verschijnselen, maar deze stellingen kunnen onmogelijk wor-
den gevonden zonder de grondslag van een goede waarneming
van het structureel geheel, waarbinnen deze samenhangen
aanwezig zijn -) .

Teneinde de concrete economische theorie te leren kennen
en de economische theorieën te funderen, die de samenhang
in het verzorgingsproces verklaren, moet de weg naar de
opstelling van ideaal-typische elementaire structuurvormen
worden ingeslagen.

Scherper dan Max Weber zulks doet, ]aat Eucken zien
waarin de elementaire structuurvormen als ideaal-typen van
reële typen zijn onderscheiden. Met geen woord rept hij even-
wel over de rol, die deze typen reeds bij Spiethoff spelen,
ofschoon zij bij deze auteur naas~ de stijlen een b~langrijke
functie vervullen. Waarom Eucken, die de stijlen uitvoerig
in zijn beschouwingen betrekt, van de functie der ideaal-
typische constructíes als basis der zuivere theorie niets ver-

i) Zie W. Eucken, t.a.p., blz. 78.
2) Eucken spreekt van ,.Bedingungs-Konstellationen" als grondslag voor de

kennis van „Bedingungs~Zusammenhkage." W. Eucken, t.a.p., blz. 79.
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meldt, kunnen wij niet verklaren '). Intussen heeft Eucken
het onderzoek der organisatievormen een stuk verder gebi"acht
dan Spiethoff door de methode, volgens welke hij komt tot
een geheel van elementaire structuurvormen, en door de wijze,
waarop hij dit apparaat hanteert om zich van de concrete
oconomische orde een reëel beeld te vormen en het proces der
behoeftenvoorziening binnen de gegeven orde te verklaren.
Inderdaad kleven aan de stijlen de hierboven gewraakte
fouten, die zouden zijn voorkomen, indien de structuur-
vormen, langs de weg der isolerende abstractie gevonden,
waren gebruikt ter kenschetsing van de stijlen. De bepalende
kenmerken der in concreto optredende organisatievormen
kunnen niet „op de tast" worden gevonden, maar langs een
weg, waarop Eucken als gids kan optreden.

Eitcken's morphologisch, systeem. Tot welke elementaire
structuurvormen komt Eucken? De sleutel, welke de poort
opent die uitzicht geeft op de verscheidenheid der vormen,
is het huishoudplan. De leidér van ieder economisch geheel
haridelt op grond van een huishoudplan. Van dit feit uit-
gaande worden als ideaal-typische economische systemen
onderscheiden:

I. de centraal geleide huishouding;
II. de ruilverkeershuishouding;
In het eerste geval (I) benaalt de centrale overheid het

plan en vicert dit uit, in het andere geval (II) geschiedt zulks
door een veelheid van afzonderlijke huishoudingen.

I. De centraal geleide huishouding kan voorkomen als:
A, eenvoudige centraal geleide huishouding - de familie

met een betrekkelijk gering aantal leden en waarvan de
leiding het economisch proces in natura kan overzien, zodat
de steun der prijsrekening kan worden ontbeerd -;

B. „Zentralverwaltungswirtschaft",
in vierderlei vorm:

i) .,Diese reine Theorie", leert Spiethoff. ,.ist ein unangreifbares Unter-
nehmen, unentbehrlich fur die theoretische Forschung und hochbedeutsam in
ihren Ergebnissen auch fiir die geschichilichen Theorien. Trotz aller grund-
stiirzenden Bestrebungen in unserer Wissenschaft ist das heuristische Hilfsmittel
der reine Theorie bislang unentbehrlich, weil die von ihr dargebotenen
Erkenntniswerkzeuge fiír die Arbeit an den Einzelaufgaben der Sachforschung
n!cht ersetzt sind." A. Spiethoff. t.a.p., blz. 895.

Ook Eucken beschouwt het als .,ein heuristisches Mittel ersten Ranges, in
ciner geschickt gewiihlten Folge von Modeilen, die Frage auf zu werfen un~
r-e dadurch lheoretisch zu bew~ltigen, dasz man sie zun~chst in einfachen.
dan in immer schwierigeren Bedingungskonstellationen stellt und ]tist." W.
Eucken, t.ap., blz. 182 v. De verwantschap blijkt hier duidelijk.
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a. de totaal centraal geleide huishouding, waarin de leiding
productie, verdeling en consumptie volkomen regelt en in het
geheel geen ruil plaats vindt;

b, de centraal geleide huishoudipg met,vrije ruil van con-
su~npíiegoederen, waarin het éne economisch plan niet langer
volkomen wordt doorgevoerd, doordat de ontvangers de
consumptiegoederen onderling kunnen ruilen en zó hun
plannen - zij het binnen zeer beperkte grenzen - kunnen
vormen en uitvoeren;

c. de centraal geleide huishouding met vrije keuze bij de
consumptie, waarin naast het centrale p'an der productie en
verdeling door middel van toegewezen geldinkomens de con-
sumenten vrijheid van besteding hebben en het mogelijk
wordt, dat de overheid bij haar plan de indivíduele plannen
der consumenten als richtingwijzer gebruikt;

d, de centraal geleide huishouding met vrije keuze van
beroep en pla,a.ts van tewerkstelling, waar~n op het terrein der
productie een zekere mate van vrijheid wordt toegestaan,
welke vrijheid echter zeer beperkt is, omdat de overheid als
vraag-monopolist door haar loonpolitiek de werkkrachten kan
dirigeren in de door haar gewenste richtuig.

II. De ruilverkeershuishouding is vrij in de zin van een
volkomen afwezigheid van centrale leiding. Uitgangspunt is
een volledige scheiding tussen productiehui,shouding -
„Betrieb" - en consumptiehuishouding - „Haushalt" -.
Een centraal opgesteld plan ontbreekt ten enenmale; er bestaan
slechts gedeeltelijke plannen, uitgaande van de leiders der
afzonderlijke economische eenheden. De vraag, waar het op
aankomt, is dan, hoe de afzonderlijke plannen en ho~'dus de
economische handelingen der eenheden gecoërdineerd zullen
worden. Daartoe is noodzakelijk een rekenstelsel met een
rekeningseenheid en bovendien een 7narkt, waar vraag en
aanbod elkaar ontmoeten en de verscheidenheid in het con-
tact, dat gelegd wordt, tweeërlei complexen van problemen
schept, bestaande in:

A. de verschillende . vormen, waarin de markt zich kan
voordoen;

B, de verschillende vormen der geldhuishouding en de
onderscheidene geldsystemen.

Kennen wij de marktvorm, alsmede de vorm der geldhuis-
houding en het geldsysteem, dan zijn ~vij in staat om te
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beoordelen, hoe de co~rdinatie der afzonderlijke plannen zich
voltrekt.

A. De marktvormen. Deze worden onderscheiden in twee
hoofdvormen naargelang aanbod en vraag open of gesloten
zijn. Bij de open vormen wordt iedereen of een - in verhou-
ding tot de markt - grote kring van personen als aanbieder
of als vrager toegelaten tot de markt en kan hij zoveel aan-
bieden of vragen als hem goeddunkt, terwijl bij de gesloten
vormen deze vrijheid, die speciaal betrekking heeft op aantal
en~of hoeveelheid, niet bestaat en bijv. slechts een besloten
kring van ondernemers tot de markt is toegelaten, verboden
van oprichting en investering bestaan, slechts een bepaalde
groep van arbeiders in aangewezen bedrijfstakken mag wer-
ken, of alleen een bepaalde kring van consumptiehuishou-
dingen aangeduide goederen mag kopen.

Wijl het economisch plan der huishoudingen gebaseerd is
op de plandata, en het optreden van de leiders der huis-
houdingen wordt bepaald door het huishoudplan, kunnen de
verschillende wijzen waarop de open en gesloten marktvormen
zich voordoen, dus waarop vraag en aanbod elkaar treffen,
worden gevonden door van de verscheidenheid der plandata
uit te gaan. Een isolerende analyse van de zakelijke verhou-
dingen, doordringend tot de huishoudplannen en hun data,
brengt Eucken tot een geheel van t,ypen, waarbij hij zóveel
vormen vindt als er in de realiteit voorkomen, en niet zóveel
als er in gedachte kunnen worden geconstrueerd.

Nemen de leiders der afzonderlijke huishoudingen de prijs
over van de anonieme markt, beschouwen zij derhalve de prijs
als datum, omdat hun aanbod of vraag een zó gering deel
vormt van de totale hoeveelheid, dat zij geen rekening. houden
met de reactie van hun optreden op de markt, dan is het geval
Qvan volkomen concurrentie aanwezig. Stellen de marktpartijen
daarentegen de houding hunner tegenpartij als datum voorop,
zodat zij óf de prijs - die in dit geval geen datum is -
bepalen óf de hoeveelheid waarbij de prijs zich moet aan-
passen, dan is er sprake van monopolie. Niet de daadwerke-
lijke reacties zijn typerend, maar het feit, dat de leiders deze
reacties niet in aanmerking nemen. Beschouwen de leiders
noch alleen de prijs als plandatum (volkomen concurrentie),
noch uitsluitend de houding der tegenpartij ter markt
(monopolie), maar zien zij als plandatum zowel de houding
hunner concurrenten als die der tegenpartij, zo doet zich het
geval voor van oligopolie.
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Met dit drietal vormen zijn de typen nog niet uitgeput. Het
gedeeltelijk monopolie is een vierde zelfstandig type: één grote
marktpartij treedt op naast vele kleine deelnemers. De grote
is geen monopolist, omdat hij acht slaat op de gedragingen der
kleinen inzover deze door de hoeveelheid welke zij vragen
(aanbieden) invloed zullen uitoefenen op de prijsvaststelling.
De kleinen van hun kant verkeren niet in het geval der vol-
komen concurrentie, want zij ontlenen de prijs - ofschoon
voor hen een datum - niet aan de anonieme markt, maar aan
de gedeeltelijke monopolist die zij gedwongen zijn te volgen.
Daarom is hier sprake van e~n zelfstandig tyt3~ `) . Evenzo is
het gedeeltelijk oligopolie een zelfstandige vorm, waarbij naast
enige grote huishoudingen een aantal kleine deelnemen aan
het marktverkeer.

Bij dit alles valt op te merken, dat bij alle marktvormen
een vaststelling van de prijs vanwege de overheid kan plaats
vinden, zodat de kring van data der afzonderlijke huishou-
dingen wordt verwijd en veranderd.

Naast de open vormen van vraag en aanbod dragen de ge-
sloten vormen een eigen karalcter en zodoende komt Eucken,
uitgaande van het vijftal behandelde typen - concurrentie,
gedeeltelijk oligopolie, oligopolie, gedeeltelijk monopolie,
monopolie -, die zowel van de zijde der vraag als van die van
het aanbod kunnen optreden, tot vijf en twintig marktvormen,
welk aantal verviervoudigd wordt door het onderscheid van
de open en gesloten markten in de opstelling te verwerken.
Zoals de scheikundige van het grote aantal moleculaire for-
mules niet geschrokken is, behoeft " ook het aantal ma:'kt-
vormen de wetenschappe]ijke economie-beoefenaars geen
schrik aan te jagen, meent Eucken geruststellend te mogen
opmerken.

Het geheel wordt meer gecompliceerd, doordat bij elke der
honderd marktvormen de prijs publiekrechtelijk kan worden
vastgesteld en naargelang het type een verschillende uitwer-
king zal hebben.

B. De hoofdvormen der geldhuishouding en de geld-
systemen. Hoe waardevol het schema der marktvormen ook is,
zonder kritiek kunnen wij het niet aanvaarden. Het verdient
echter de voorkeur om eerst de verschillende hoofdvormen
der geldhuishouding en de onderscheidene geldsystemen, die
Eucken naast de marktvormen aanwendt om de codrdinatie

1) ,.Wirtschaftlich etwas Ganzes, eine nicht weiter zerlegbare Form von
Angebot und Nachfrage". W. Eucken, t.a.p., blz. 125.
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der afzonderlijke huishoudplannen te verklaren, weer te
geven.

Vereist de ruilverkeershuishouding, zodra zij enigermate
omvangrijk wordt, een rekenstelsel, hetgeen aan al haar tal-
rijke vormen gemeenzaam is, daarnaast d~monstreert zich in
het onderling verkeer der huishoudingen, behalve in de markt-
vorin, ook in de vorm der ruilmiddelen waarvan de huis-
houdingen in het economisch leven gebruik maken, een
verscheidenheid. In het zuiver type der geldhuishouding wordt
in tegenstelling tot de huishouding met ruil in natura
(„Naturaltauschwirtschaft") een algemeen erkend ruilmiddel
gebruikt: het geld. Productie- en consumptiehuishoudingen
bedienen zich bij de ruil van geld. Onderzoek der geldhuis-
houding leidt tot de bevinding, dat zich in de loop der
geschiedenis twee hoofdvormen voordoen, waarbinnen het
proces der behoeftenbevrediging zich op verschillende wijze
voltrekt. Het geld kan namelijk al of niet tegelijk als rekenings-
eenheid worden benut.

Het gebruik van het geld, zoals dat in werkelijkheid geschiedt
en in het verleden gebeurd is, kan nog onder een ander
gezichtspunt worden beschouwd. Daartoe moet worden
uitgegaan van een juiste probleemstelling, welke volgens
Eucken is: Hoe is het concrete geld ontstaan? Langs deze
weg komt hij tot een drietal zuivere geldsyste~nen:

1. Een of ander zakelijk goed, bijv. munten, wordt als
geld gebruikt. Zulks kan, evenals in de beide volgende
gevallen, geschieden in verschillende marktvormen, zoals het
gesloten aanbodsmonopolie, het open aanbodsmonopolie en
volkomen concurrentie - de toestand van vrije aanmunt-
baarheid -.

2. Bij levering ener waar of bij het presteren van arbeid
ontstaat het geld als tegenprestatie van de zijde van de
credietnemer. Zulks kan gebeuren in de vorm van schuld-
bekentenissen, die circuleren tot het tijdstip van aflossing,
of in de vorm van onaflosbaar geld, zoals papieren geld of
pasmunten.

3. Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat niet de crediet-
nemer maar de credietgever het geld verschaft. Dit geval
treedt op, indien de circulatiebank crediet verleent door
middel van haar bankbiljetten, alsook bij het giraal geld
inzover dat ontstaat tengevolge van credietverlening.

Ook de kennis der geldhuishouding in haar hoofdvormen en
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der geldsystemen dient het dubbele doel der ideaal-typische
vormen, n.l. middel om de opbouw der concrete monetaire
stelsels te begrijpen, benevens grondslag voor het theoretisch
onderzoek om bijv. het evenwicht der betalíngsbalans te
verklaren.

Naast de marktvormen en geldsystemen onderscheidt
Eucken als groep van kenmerken, die de economische orde
bepalen, de verschillende w.ijzen waarop de tnensen zich
kunnen gedragen in het welvaartsstreven '). In de organi-
satievorm als het geheel van voringevende eletnenten der
economische structuur speelt de houding der economische
eenheden ongetwijfeld een rol, en wij vinden haar dan ook
reeds geanalyseerd in de leer van Sombart en van Spiethoff,
en in de geschriften van de institutionalistische school.

Het constante in de menselijke gedragingen op huishoude-
]ijk gebied ziet Eucken in de toepassing van het econo7nisch
principe, het veranderlijke, dat de veelvormigheid in het
economisch verzorgingsproces verklaart, brengt hij terug tot
een vijftal groepen van criteria, n.l.: 1. D~ mensen kunnen
slechts subjectief rationeel, d.i. volgens het economisch prin-
cipe., handelen, of ook objectief rationeel; 2, zij kunnen een
gelijkblijvende- of een vera~iderlijke stand der behoeften
hebben; 3. zij kunnen de hoogst ~nogelijke ~ietto-winst of de
best mogelijke behoef tenbevrediging nastreven; 4. zij kunnen
huishoudplannen maken voor Iange ternzijnen of slechts
voor korte termijnen; 5. zij lcunnen zich meer of minder
sterk door traditionele banden en soortgelijke imponderabilia
gebonden weten. In dit geheel van criteria bouwt Eucken
voort op het verleden, want het constante ligt ten grondslag
aan de onderzoekingen der klassieke meesters, terwijl het
variabele het uitgangspunt vormt van de leer der historische
school.

In 2 en 3 komt in gewijzigde vorm Sombart's tegenstellino
behoeftendekking-winststreven terug, evenals onder 1 en 5
diens antithese traditionalisme-rationalisme schuil gaat.

Zowel de marktvormen en geldsystemen als de verschillend~
geaardheid der menselijke gedragingen rekent Eucken tot de
data van de theoretische analyse. Naast data zijn ook ervarings-
regels '~) van betekenis voor het economisch verzorgingsproces.

il W. Eucken: a.w., blz. 240 v.v.
-) Dit zijn de eerste wet van Gossen, de wet vau de afitemende mee~-

opbrengst en de wet van de grotere productiviteit der omwegproductie.
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Beoordeling.

1. Ofschoon Eucken in zijn probleemstelling historisch
georiënteerd is '), hebb~n zijn critici er met re~ht op gewezen,
dat hij zijn leer der structuurvormen slechts heeft kunnen
opbouwen, omdat de voorafgaande prestaties der wetenschap
hem ten dienste stonden. Om de economische realiteit te
kiznnen beoordelen, dus het wezenlijke van het bijkomstige
te kunnen onderscheiden, moet men immers tevoren weten
waar het op aan komt. Alleen omdat Eucken op grond van ~ijn
wett?nschap de problemen reeds kent, betreft zijn onderzoek
datgene, wat voor de oplossing der economische vraagstukken
van gewicht is, en verhindert de historische oriëntatie niet, dat
de beschouwingswijze toch realistisch is. De indeling der
structuurvormen is daarom gevonden vanuit een economisch
wetenschappelijke probleemstelling. Eucken biedt een compleet
gedacht morphologisch systeem, dat de onderzoeker in staat
stelt om de bij de vorinen behorende theorie toe te passen op
iedere concrete situatie. In tegenstelling lnet een historische
leer ziet Eucken de theorie niet in haar waarheidsgehalte, maar
slechts in haar actualiteit, aan tijd gebonden.

Langs de weg der isolerende abstractie wordt het morpho-
logisch systeem gevormd, maar do zo gevonden ideaal-typen
worden gebruikt om het totale economisch leven van een
bepaald volk in een zeker tijdsbestek te verklaren. Anders
dan bij de trappen en stijlen is de met het apparaat der
elementaire structuurvormen gewapende onderzoeker in staat
om zich met behulp der veralgemenende abstractie een beeld
te vormen van de concrete econolnische orde -) .

De organisatievormen fungeren als de bouwblokken van
het economisch geheel: zo wordt de menigvuldigheid van
zuivere structuurelementen verbonden tot de eenheid der

i) De vraag naar de samenhangen van hel huishoudelijk proces wordt
gesteld als een historische vraag. W. Eucken: a.w.. àlz. 20. Vandaar de
belangstelling voor het tweede hoofdprobleem, terwijl ook het eerste hoofd-
probleem op blz. 81 historisch wordt opgevat. De historische oriëntatie blijkt
bovendien uit de keuze der voorbeeldeii uit de tegenwoordige tijd op blz. 83 v.v.
en uit het verleden op blz. 86 v.v. Dat Eucken volledig bevrijd van alle
overgeleverde theorie tot de feiten van het economisch leven van alle dagen
wil naderen (blz. 80 v.l klopt niet met zijn bewering elders, dat de econo-
mische werkelijkheid niet kan worden verklaard zonder theoretische analyse
(blz. 361, dat echte theorie noch aan het begin, noch aan het einde. noch
naast, maar midden in het onderzoek der feiten staat als een instrument om
wetenschappelijke ervaring op te doen (blz. 258) en uit zijn kritiek op
Schmoller (blz. 43 v.v.).

-) „Jetzt iiberblicken wir zum Beispiel die heutige franztisische Wirtschaft.
werfen die Frage nach den vorwiegend realisierten Strukturelementen auf und
geben nun, die gefundenen Strukturelementen zu einem Ganzen fugend, ein
Bild der konkreten franztisischen Wirtschaftsordnung." W. Eucken, t.a.p.,
blz. 197.
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economische orde en tevens deze orde in haar natuurlijke,
politieke en sociale omgeving gevoegd. Aldus te werk gaande
vat Eucken de veralgemenende abstractie onjuist op als een
grootste-gemene-deler-methode, waardoor geen abstract alge-
meen begrip, geen „universale" wordt gevormd, maar een
collectief-aigemeen begrip ' ) .

Het verschil tussen isolerende en veralgemenende abstractie
beantwoordt aan Thomas van Aquino's onderscheid tussen for-
mele en totale abstractie. Bij de for~nele abstractie beschouwt
ons kenvermogen iets van een ding afzonderlijk, ofschoon niet
afgescheiden van de rest, en worden de dingen gekend onder
een bepaald formeel opzicht. Zij kan uitstekend worden
toegepast om complexe verschijnselen in hun onderdelen te
verstaan. De eigenlijk gezegde abstractie is echter de totale,
waardoor wij uitsluitend de echte algemene begrippen ver-
werven, voor de wetenschap van wezenlijke betekenis -).
Alleen langs deze weg kunnen wij komen tot een oorzakelijke
verklaring.

Wij moeten dit zo opvatten, dat de begrippen markt, prijs,
concurrentie, monopolie e.d. universele, door veralgemenende
abstractie verkregen begrippen zijn, welke dienen om de
elementaire vormen, uit de bonte werkelijkheid door isole-
rende abstractie naar voren gehaald, te typeren. Bovendien
is het mogelijk om met behulp van het morphologisch systeem
langs de weg der genzraliserende abstractie nieuwe, werkelijk
algemene-, dus geen collectief-algemene begrippen te vormen.

Hoewel Eucken de weg, waarlang de auteurs der trappen en
stijlen met gebruikmaking der generaliserende abstractie tot
een typering der concreet bestaande orde door reële typen
komen, veroordeelt, gebruikt ook hij deze wijze van abstracti~
om een reële weergave der concrete orde in algemene begrip-
pen mogelijk te maken. Dat hij door op deze wijze te werk
te gaan ook nieuwe abstract-algemene begrippen weet te
vormen, blijkt uit een aantekening in de tweede druk van

1) Zo levert in het gegeven voorbeeld de samenvoegiug der gevonden
elementen geen nieuw begrip. Ook De Vries merkt àit op en zegt: ,.De soort-
begrippen, de algemene begrippen, welke hij niet blijkt te kunnen missen.
staan hem reeds ten dienste, zijn met behulp van de methode der isolerende
abstractie reeds gevonden." F, de Vries, t.a.p. blz. 108. De ten dienste
staande algemene begrippen moeten evenwel niet. zoals De Vries meent, met
behulp der isolerende-, maar met die der ge~ieraliserende abstractie zijn
gevormd.

-) Wetenschap als zodanig berust op een totale abstractie, waardoor zij
haar echt universeel, d.w.z. algemeen noodzakelijk studieobject krijgt. Vgl..
1. T. M. v. d. Berg: Logica, blz. 116 v.v. Zie ook hierboven hfdst. III g 3.

~~, ~ E
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zijn werk '). Werkelijk algemone begrippan stellen ons in
staat om te bepalen, wat een concreet bestaande economische
structuur, bijv. de huidige Franse volkshuishouding, gemeen
heeft met andere huishoudingen, en waar'in zij van deze ver-
schilt. Eucken's kritiek op Spiethoff e.a. kan in dit opzicht
slechts betrekking hebben op het feit, dat de vorming der
stijlen niet op een goede waarneming is gebaseerd.

Kritiek op de aanwending der lnethoden van abstractie sluit
niet uit, dat het geschetste begrippenapparaat voor de kennis
der werkelijke economische orde en voor het theoretisch
onderzoek grote waarde bezit. Evenwel moet, wanneer wij het
geheel der vormen overzien, de verwaarlozing der tussen-
vormen aan dit modern systeem als een ernstig tekort worden
aangerekend. Wijl er in de beschouwingen van Eucken tal van
aansporingen liggen om het karakter der tussenvormen te
onderzoeken, wekt dit tekort enigszirls verbazing. In al de feiten
uit: heden en verleden, die hij in het eèrste hoofdstuk van het
derde deel, gewijd aan de ~vetenschappelijke kennis der
economische werkelijkheid, onderzoekt, wijst Eucken op de
menigvuldigheid der structuurelementen, in het bijzonder op
de vermenging der beide hoofdvormen, die in de realiteit
wordt aangetroffen ") . De vraag ligt voor de hand, waarom
het constateren ener „versmelting" der hoofdvormen in de
weI'kelijkheid niet voert tot een erkenning van het zelfstandig
karakter van de tussenvorm. Waarschijnlijk leidt de weg der
isolerende methode van onderzoek hier tot abstracties van het
wezen der onderzochte verschijnselen, dus tot té vergaande
abstracties. Neem bijv, de aanwezigheid van centrale leiding
naast die van ruilverkeer in het op een gegeven tijd en plaats

t) Vanwege het belangwekkende der betrokken passage geven wij de :ekst
volled',g weer: „Man miszvcrstehe tmsere Auffassung nicht dahin dasz wir
uns gegen die Zusammenfassung von Wirtschaftsordnurgen zu grószeren Grup-
pen wenden. Um aber Wirklichkeitsn5he zu bewahren. mussen derartige
Gruppenbildungen nach dem wirtscL,aftlichen Ordnungsgefiige erfolgen. Es
lászt zich von einer typischen Wirtschaftsorduung in den griechischen Polis-
staten des Altertums sp.'echen, soweit dort ein einheitliches Ordnungsgefiige
verwirklicht wac Aber es geht uicht an, zwei vtillig verschiedene Wirtschafts-
ordnungen - wie elwa diejenige Italiens uns diejenige Aegyptens zur
Augussleischen Zeit - in einem Wirtschaftsstil" zusammenfassen zu wollen".
W. Eucken, t.a.p., tweede druk, bLz. 300.

~) Oudanks de uitspraak „Neben diese beiden Wirtschaftssystemen - de
central geleide- en de ruilverkeershuishouding - gab es nie ein anderes Wirt-
~chaftssysíem und kann es auch kein auderes Wirtschaftssystem geben" (blz.
94), merkt Eucken op: „Die Zusammensetzung dieser Grundformen und die
Art ihrer „Verschmelzung" in den konkreten Gebilden ist verschiedenartig.
Es wechseln auch die ,.dominierenc:en" und die ..erg3nzenden" Struktur-
elemenien" (blz. 92).
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werkelijk bestaand economisch leven, waarbij het eerst-
genoemde structuurelement dolnineert en Eucken daarom
spreekt van een centraal geleide huishouding. Het is een eigen-
schap der f or~nele abstractie om van het kenobject bepaalde -
typische -- eigenschappen afzonderlijk te bezien - hier cen-
trale leiding - en andere kenmerken buiten beschouwing te
laten - in dit geval ruilverkeer tussen huishoudingen -. In-
dien nu evenwel eenheid van huishoudplan met veelheid van
huishoudplannen vermengd voorkomen en een effect teweeg-
brengen dat essentieel verschilt niet alleen van eenheid van
plan maar ook van veelheid van plallnen als geïsoleerde vor-
men, dan is de tussenvorm het wezenlijke, waarvan niet ver-
der mag worden geabstraheerd. De maatschappelijk economi-
sche tussenvorm is als zel fstandig type reeds in hfdst. I~ 7
beschouwd ').

Uit Eucken's behandeling van de publiekrechtelijke vast-
stelling van prijzen blijken o.a. de moeilijkheden, die hij ten-
gevolge van het niet aanvaarden van de tussenvorm moet over-
winnen. Zonder doorvorsing der centraal geleide huishouding
kan volgens genoemde auteur een dergelijke vaststelling van
prijzen niet geschieden. Het is om deze reden, dat het eerste
hoofdtype naast alle marktvormen een afzonderlijke positie
behoudt en dat de leiding der overheid zelfs de functie van
de marktvorm - codrdinatie der afzonderlijke plannen -
geheel kan overnemen -). Dan zal functionneren wat Eucken
de „Zentralverwaltungswirtschaft" noemt. De grootte der ge-
meenschap, alsmede de hoeveelheid goederen die om waar-
dering vragen, vereisen nochtans a1s moeilijk te ontberen
hulpmiddel het instrument der prijsrekening '`). Haar steun
zal dan te hechter zijn naarmate het element der centrale
leiding minder domineert tegenover de verkeershuishoude-
lijke elementen. Het lijkt ons evenwel bezwaarlijk te hand-

~) Eucken ziet zelf het gedeel[elifk monopolie als een zelfstandige markt-
vorm, omdat zowel de grote als de kleine partijen zich anders gedragen dan
bij het bestaan van monopolie. resp. volkomen concurrentie. Een soortgelijke
redenering had hij kunnen opzetten voor de tussenvorm zijner beide hoofdtypen.

-) Het vasthouden aan het prijzenstelsel brengt mee, dat onder óepaalde
omstandighedeii .,eine Zentralstelle die Steuerung des Wirtschaftprozesses
unmittelbar ubernimmt" en dat bijv. de overheid bij vaststelling van een prijs
beneden de evenwichtsprijs ter markt voor de verdeling van het betreffende
goed zorgt d.m.v. distributiemaalregelen. W. Eucken, t.a.p., blz. 178 v.

-) „Die Preise der Verkehrswirtschaft, mit denen sich in der geschicht-
lichen Wirklichkeit die Elemente dieser Zentralverwaltungswirtschaft in den
Regel mischen, (bietenl eine gewisse Stutze fur die Wirtschaftsrechnung."
W. Eucken, t.a.p., blz, 95.

13
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haven, dat hier nog sprake kan zijn van de hoofdvorm der
centraal geleide huishouding als een elementair type, en deze
bezwaren worden nog geaccentueerd bij een nadere beschou-
wing van de vier typen der centraal geleide huishouding
(I a, b, c, d).

Bij het eerste type (a) bestaat ér inderdaad maar één plan.
Ook het tweede type (b) kent slechts één centraal plan, waarin
over productie en verdeling wordt beslist. T.a.v. de verdeling
kan nochtans het optreden der consumenten tot correcties
leiden in de aanvankelijk centraal bepaalde verdeling en
kunnen zich zelfs bij regelmatig ruilverkeer markten en
prijzen vormen, die evenwel op het centrale productieplan
geen invloed uitoefenen, althans behoren uit te oefenen, wil
de tussenvorm niet worden benaderd. Het derde type (c) is
eigenlijk een tussenvorm, want het plan der centrale over-
heid beslist niet langer uitsluitend over de behoeftenvoor-
ziening, inzover tenminste de leiding bij de opstelling van
haar plan rekening houdt met de plannen der consumenten.
Wel is het denkbaar, dat de overheid deze plannen zoveel
mogelijk negeert - de economische macht is immers bij haar
gecentraliseerd - en het verbruik bijv. door haar prijs-
politiek in een door haar gewilde richting dwingt. Bij een
geringe elasticiteit der vraag blijft het ook dan mogelijk, dat
de leiding bij haar productiepolitiek moet reageren op de
aanwijzingen die de vraag haar geeft. Van strenge maat-
regelen tot vaststelling of regeling van het verbruik kan zij

evenwel afzien en de omvang der vraag, die uit de individuele
huishoudplannen resulteert, kan zij gebruiken als een aan-
wijzing der behoeften en als een oriëntatiemiddel voor haar

prodtlctieplan. Aangezien ook Eucken een dergelijke houding

der overheid als wezenlijk anders kenschetst, verwondert
het ons met Cobbenhagen, dat hij „dit geval toch nog rang-

schikt onder de typische vormen der centraal geleide huis-
houding. Hier doet zich de toestand voor, dat zowel het
overheidsplan als de individuele huishoudplannen beide in

~ n er inge samenwer ing wezen ij inv oed hebben op het
esultaat. Welnu, dat is de typ~-inéngvorm" ')
Wijl bij het vierde type (d) de overheid het productieplan

i) M. J. H. Cobbenhagen: Over enige nieuwe economische literatuur V,
Economie. 6. Jrg. 1940-'41. blz. 543. Wij merken nog op, dat ingeval een
aanpassing vati de productie aan de behoeften niet soepel genoeg geschiedt,
naast de van overheidswege vastgestelde prijzen gemakkelijk een tweede prijs
zal ontstaan op de markt tussen consumenten onderling. Wil straffe reglemen-
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eigenlijk autoritair blijft regelen en de individuele plannen
der leden het niet wezenlijk vermogen te beïnvloeden, kan de
opvatting van Eucken, die hierin naast de drie andere een
zelfstandige vorm ziet, niet worden gedeeld.

Zijn dus de typen der centraal geleide huishouding niet
vrij van elementen van ruilhuishoudelijke oorsprong, van de
typen der ruilverkeershuishouding kan worden vastgesteld
dat zij in hun zuivere vorm slechts zelden beantwoorden aan
cíe realiteit. Toetsing van de werkelijkheid omvat niet slechts
als eis, dat de structuurelementen aan de realiteit zijn
ontleend - hetgeen van Eucken's systeem kan worden
beaamd -, maar bovendien dat de elementen zó worden

, gecombineerd, dat een type wordt gevormd, dai in de realiteit
ook economisch bestaanbaar is '). Om deze laatste reden zal
de leer der organisatievormen zich vnl. met de tussenvorm
in zijn verscheidenheid van typen hebben bezig te houden.
Aangaande de centraal geleide huishouding acht Eucken zelf
de mogelijkheid van doorvoering, dus de economische be-
staanbaarheid, slechts aanwezig in het eenvoudig type der
familiehuishouding, terwijl in de „Zentralverwaltungswirt-
schaft", zoals wij reeds zagen, de moeilijkheden groeien bij
het terugtreden der ruilverkeer~elementen ') . Als middel om
zich van de concrete economische orde een reeël beeld te
vormen blijkt daarom het hier beschou~~de type van slechts
geringe waarde te zijn, wat zijn geschiktheid om als heuristisch
hulpmiddel ter verklaring van reële economische verschijn-
selen te dienen niet wegneemt ~) . Van de tweede hoofdvorm
de ruilverkeershuishouding, is de economische bestaanbaarheid
gebonden aan veronderstellingen die alleen in de negentiende
eeuw tot op vrij grote hoogte zijn opgegaan. De sindsdien toe-
nemende ongelijkheid in de spreiding der economische macht
heeft het element der overheidsleiding in de structuur der

aatschappelijke huishouding aanzienlijk versterkt.

Een nadere beschouwing der marktvormen leidt tot de
vraag, of het criterium, aangewend ter onderscheiding tussen

tering een tweede markt voorkomen, dan zal zich het verschijnsel van de
.,zwarte handel" voordoen.

i) Vgl. M. J. H. Cobbenhagen. t.a.p. blz. 529.
-) ,.Die Steuerung einer groszeu Zehntausende oder Millionen von Menschen

umfassenden zentralgeleiteten Wirtschaft in vbllig reiner Auspr~gung (wurdenl
auf unuberwindbare Schwierigkeiteit stoszen, weil eine genaue Wirtschafts-
rechnung in ihr unmáglich ist." W. Eucken, t.a.p., blz. 95.

3) Een merkwaardig punt van verwantschap met Spiethoff.
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volkomen concurrentie en monopolie, diep genoeg wortelt in
de werkelijkheid.

Beslissend bleken niet de feitelijke reacties, maar de vraag
of inet deze reacties door de leiders der huishoudingen
rekening wordt gehouden '). Ofschoon Ilu het inzicht der lei-
ders naargelang de marktvorm. zal verschillen, hangt toch de
marktvorm, die in werkelijkheid aanwezig is, af van de
structurele samenhang, waarop dit inzicht gebaseerd is. Zijn
de reële verhoudingen anders dan de leiders aanvankelijk
veronderstelden, dan zullen deze hun mening en daarop geba-
seerde gedragingen herzien. Ook volgens Eucken zal de
gedeeltelijke monopolist, die de gedragingen der kleine markt-
partijen niet in aanmerking neemt, door de feiten voor de
vraag worden gesteld, of hij hun bestaan nog langer kan
veronachtzamen -) . Naast de in deze zin opgevatte morpho-
logie der markten, die derhalve gebaseerd is op de feitelijke
omstandigheden, is de marktstrategie in haar onderscheidene
vormen een hiervan té onderscheiden, ofschoon enigermate
afhankelijk vraagstuk. Vooral de bestudering der onvolkomen
markt heeft het inzicht in de vormen van marktstrategie
bevorderd.

In Eucken's morphologie ontbreekt intussen de onvolkomen
markt, zoals deze in moderne onderzoekingen naar voren
wordt gebracht. Ofschoon hij de figuur der onvolkomen markt
verwerpt, omdat zodoende het onderscheid tussen concurren-
tie en monopolie zou vervagen, kunnen toch tal van ver-
schijnselen op het terrein der prijsvorming niet worden
begrepen zonder op de kenmerken acht ie slaan, die de al- of
niet-volkomenheid der markt bepalen. Daarom zullen wij de
morphologie der onvolkomen maxkt, welke nog slechts in het
beginstadium harer uitwerking verkeert, in een volgende
paragraaf afzonderlijk bezien.

1) Waarin het onderscheid feitelijk bestaat en waarom het zoveel betekent,
formuleert de auteur aldus: „Weil die Einzelwirtschaft in der Konkurrenz auf
Plánen ihre Handlungen aufbaut, die stets an wichtiger Stelle ein and,eres
Datum haben, als die Einzelwirtschaft des Monopols. Deshalb wird in beiden
verschiedenartig gehandelt." W. Eucken, t.a.p., blz. 120.

zl Vgl. W. Eucken: a.w., blz. 125. Een soorigelijke opmerking treffen wij
aan bij H, v. Stackelberg: Die Grundlagen der National'ákonomie (Bemerkungen
zu dem gleichnamigen Buch von Walter Eucken). Weltwirtschaftliches Archiv.
51. Bd. 1940. I, blz. 245 v.v. Uit te gaan van de economische plannen en hun
data is als methode ,.folgerichtig und zweckmászig." Men mag echter geen
scherpe scheiding maken tussen de objectieve feiten en de subjectieve plandata.

„Deshalb kann man bei der Analyse der Marktformen zun~chst eine Uber-
einstimmung der Plandaten mit den objektiven Marktverháltnissen annehmeu;
dan macht es keine~i Unterschied ob man von den Plandaten oder von den
„Fakten" ausgeht. Nachtrdglich kann und musz man allerdings bei Abwei-
chungen der Plandata von den Fakten ihre relative Selbstiindigkeit beriick-
sichtigen und erkli;ren" (blz. 266).
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, Het door Euéken gemaakte onderscheid tussen open en
gesloten marktvormen lijkt ons in verband met de prijs-
theorie van ondergeschikt belang, omdat de werking der
prijsvorming er als zodanig niet door wordt beïnvloed.

Niet slechts de marktvormen, ook de geldsystemen kunnen
niet zonder voorbehoud worden aanvaard. Hoewel hun inde-
ling in verband wordt gebracht met de vraag hoe het concrete
geld ontstaan is, worden daadwerkelijk hiervan afwijkende
criteria aangelegd, clie onderling verschillend zijn, nl. voor het
eerste systeem het object dat als geld fungeert, voor het tweede
systeem de yel.egenheid, waarbij of het motief, waarom geld
wordt gecreëerd en voor het derde het sit,bject, dat het geld
verschaft. De noodzakelijke eenheid van maatstaf ontbreekt
daarom bij deze indeling der geldsystemen ').

De gedragslijn der mensen in het economisch leven betreft,
voor wat Eucken constant noemt, de regel of norm van
economisch handelen. Wat hij leert omtrent het veranderlijke,
heeft betrekking op de motieven van handelen. Door welke
motieven de mens zich laat leiden in zijn activiteit, wordt sterk
beïnvloed zowel door de organisataievorm met de hem ken-
merkende instellingen in hun verscheidenheid, als door de
functie, die door de mens wordt uitgeoefend, of de positie, die
door hem in de maatschappij wordt ingenomen. Het is van
dit functioneel en institutioneel onderscheid, dat het verander-
lijke in de gedragingen als een nadere onderverdeling kan
worden beschouwd ") .

Bij de systeemvorming van Eucken heeft, zij het onuitge-
sproken, de gedachte voorgezeten om de oplossing van econo-
mische problemen mogelijk te maken. Het valt niet moeilijk
hierin de verdienste te zoeken die hij zich boven zijn
voorgangers, met name Sombart en Spiethoff, heeft verwor-
ven ~). Willen wij de grootte dezer verdienste bepalen, dan

t) Vgl. A. Amonn: Nationalókonomie und wirtschaftliche Wirklichkeit. Jahr-
bucher fur National'ákonomie und Statistik. 153. Bd. 1941, blz. 140.

2) Vgl. M. J. H. Cobbenhagen: Over grondslagen en motieven van het econo-
misch handelen, Tilburg 1945, blz. 19. Omtrent het verband tussen institutio-
neel kader en motivering is o.a. ook interessant wat Rópke leert over de
verschillende typen van collectivisten. Zie W. R6pke: Civitas humana, blz.
70 v.v. Voorts verwijzen wij naar de belangrijke bijdrage, in dit opzicht
geleverd door de institutionalistische school.

3) Sombart en Spiethoff hebben hun keumerken niet verenigd ín een mor-
phologisch systeem als dat van Eucken. Stackelberg stelt zich nochtans de
vraag. of de door deze laatste auteur ingeslagen richting werkelijk zó zeer
verschilt van de detikbeelden zijner beide voorgangers als uit diens uiteen-
zettingen zou volgen. Hij komt tot de conclusie, dat het morphologisch systeem
mag worden beschouwd als een grote vooruitgang, doch niet als een nieuwe
~-ondst, en ziet Eucken als ,.Fortbildner, in Ansatz vielleicht sogaz der Vollen-
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dienen wij te onderzoeken inhoever het apparaat van elemen-
taire structuurvormen ons in staat stelt om de volkshuis-
houdelijke problemen op te lossen. Is het morphologisch
systeem allereerst middel om de uitwendige gedaante der
economische orde te verstaan, tegelijk fungeert het als grond-
slag voor de theoretische analyse, en daar~m zullen zóveel
elementaire vormen moeten worden opgespoord als de ver-
schillend mogelijke afloop van het proces der behoeften-
voorziening eist. De uitwendige orde, de rangschikking van
de vormgevende elementen der economische structuur, hangt
immers nauw samen met de inwendige orde. Omdat de
wetenschap zich bezighoudt met hot universele, zal zij het
economisch verzorgingsproces in zijn algemene trekken wil-
len verklaren zonder nochtans te abstraheren van het
wezenlijke. Het is in deze doelstelling, dat de verscheiden-
heid en hoeveelheid der elementaire vormen haar begrenzing
vindt. Merkwaardigerwijze verschilt nu de taak, door Eucken
aan de theoretische economie gesteld, weinig van de gangbare
leer, en stemt de inhoud van de theoretische analyse ter ver-
klaring van het welvaartsstreven in grote trekken overeen met
wat de theorie alreeds geboden heeft, terwijl toch zijn apparaat
van elementaire vormen meer gedifferentieerd en omvang-
rijker is dan dat der bestaande wetenschap.

Hij wil met dat apparaat alle mogelijkheden, die in de reali-
teit verwezenlijkt zijn, omvatten, maar zal in vele der bij de
vormen behorende theorieën een achterstand moeten erken-
nen. Vandaar dat, zoals wij vroeger reeds bespraken (in hfdst.
III 53) , de geldigheid van. bepaalde leerstellingen der
wetenschap die betrekking hebben op algemeen gehouden
kaders, wordt aanvaard als een welkom middel om het theo-

der" va~r de leer der trappen en stijlen. H. v. Stackelberg, t.a.p., blz. 256.
De door hem opgemerkte overeenstemming in inhoud vormt een speciaal thema
van onderzoek voor H. MSller: Wirtschaftsordnung. Wirtschaftssystem und
Wirtschaftsstil. Ein vergleich (der Auffassungen von W. Eucken, W. Sombart
und A. Spieihoff), Schmollers Jahrbuch, 64. Jrg. 1940, blz. 459 v.v. Mbller komt
tot het resultaat, dat de kenmerken der stijlen van Spiethoff alle in het
systeem van Eucken zijn verwerkt - behoudens één uitzondering: de .,Wirt-
schaftslauf" -. Vari Sombart's systemen kan hetzelfde worden gezegd, zij hei
niet in details behoudens dan de tegenstellingen betreffende de economisch~
gezindheid. Eucken geeft veel meer elementaire vormen - vooral marktvormon
en geldstelsels -, doch de overige kenmerken worden bij Spiethoff en Sombart
teruggevonden (zie blz. 474 v.) Het onderscheid is tenslotte gelegen in de wljze
waarop de kenmerken worden bepaald, de andere rol, die aan de iheorie wordt
toegedacht, en in verband daarmee de verschillende functie der elementaire
vormen. Eucken heeft in dit opzicht een originele prestatie geleverd - behalve
cian het reeds opgemerkte lekort aan waardering van de verdiensten van
Spiethoff -, en beide critici, welker opvattingen wij hier volledigheidshalv~
hebberr weergegeven, betonen o.i. voor deze oorspronkelijkheid te weinig
aandacht,
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retisch onderzoek een zo breed mogelijke betekenis te
verlenen.

Met het oog op een vruchtbaar wetenschappelijk onderzoek
is het gewenst om het aantal marktvormen en geldsystemen
zo veel mogelijk te beperken. De beoefening der theorie eist
een apparaat van zódanige omvang, dat het proces der
behoeftenvoorziening binnen de marktvormen, waarin het karl
optreden, verklaarbaar is. Zulk een apparaat zal een geringere
omvang bezitten dan het aantal structuurvormen, dat een
analyse der werkelijkheid kan opleveren. Nemen wij bijv.
het gedeeltelijk monopolie. Door het theoretisch-economisch
onderzoek moet worden vastgesteld, bf het verzorgingsproces
binnen deze marktvorm kan worden verklaard door de
monopolie-theorie te combineren met de concurrentie-theorie.
Indien dit mogelijk is, kan het morphologisch systeem, dat als
grondsla.g van de theoretisch-econom.ische analyse dienst doet,
worden vereenvoudigd. Het gedeeltelijk monopolie is voorts
een variant van het gedeeltelijk oligopolie, dat dan als markt-
vorm evenmin een zelfstandige verklaringstheorie van het zich
daarbinnen afspelend economisch gebeuren eist. In dat geval
zal als criterium alléén het aantal, en niet langer de grootte
der marktpartijen worden gebezigd en ontst~aat een systeem
van 3 X 3 marktvormen, gebaseerd op het onderscheid tussen
concurrentie, oligopolie en monopolie.

Stackelberg, die het bovenstaande op grond van zijn theore-
tisch onderzoek meent te kunnen aanvaarden, voert daarom
het begrip marktvormen van hogere orde in, dat zijn die,
welke een zelfstandige verklaringstheorie verei~en 1). Wanneer
inderdaad het gedeeltelijk monopolie en oligopolie kunllen
worden verklaard door de concurrentie-, oligopolie- en concur-
rentie-theorieën, worden niet de marktvormen zelf gemengd,
maar de verklaringstheorieën gecombineerd.

Realistische beschouwingen blijven niet beperkt toC de
werkelijkheid die bestaat of bestaan heeft, maar strekkan zich
eveneens uit tot de potentiële of bestaanbare werkelijkheid.
Wordt het onderzoek verbreed tot de wel niet verwezenlij:~te,

i) I-I, v. Stackelberg, t.a.p., blz. 271 v.v. Uitgaande van een homogene grootte
der marktdeelnemers, duidt hij de drie grondvormen aan met A, B, C lvraag-
zijde) en a, b, c(aanbodzijde) Eucken kent vijf grondvormen door ook het ver-
schil in grootte als criterium te gebruiken: A, AB, B, AC, C naast a, ab, b, ac
en c, dus totaal 5 X 5 marktvormen. Toevoeging van BC. ABC naasl bc, abc
brengt 7 X 7 marktvormen, liet als morohologisch volledig bedoelde stelsal van
Eucken is dit tenslotte evenmin als het 49er - stelsel. Met een systeem van 3X3
meer eenvoudige matktvormen wordt dus beoogd een geheel van theoretische
stellingen omtrent mogelijke samenhangen te ontwikkelen, dat tevens de
grondslag biedt voor een verklaring der overige, meer iiigewikkelde vormen.
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maar toch reële mogelijkheden, dan opent het perspectieven,
die ook door Eucken worden gezien, wanneer hij aan het
slot van zijn werk de taak der economische wetenschap in
de volgende bewoordingen schetst: „Indem die National-
ëkonomie die jeweilige Wirtschaftsordnung in ihrem Aufbau
und den jeweiligen Wirtschaftsprozesz erkennt, setzt sie sich
in Stand einen weiteren Aufgabenkomplex anzufassen,
n~mlich die Schaffung einer funktionsfëhigen Ordnung der
modernen Wirtschaft durch „Wirtschaftsverfassung" gedank-
lich vorzubereiten" '). Tot het betrekken dezer perspectieven
in de uitwerking van zijn morphologisch systeem, dat daardoor
in grotere mate zou kunnen dienen om de problemen te
helpen oplossen die zich voordoen op het gebied der doelmatig-
heidskritiek van hervormingsstrevingen en stelsels, is hij even-
wel niet gekomen.

2. Wat de beginselen van economische orde betreft, wordt
verwezen naar het behandelde in hfdst. I~ 6. ,

3. Wanneer, zoals in hfdst. I~ 2 besproken is, Eucken zijn
studieobject beperkt tot de strikt theoretische economie, waar-
van hij opmerkt, dat zij niet in staat is een verklaring te geven
van de totstandkoming ener centraal geleide huishouding, dan
sluit hij, hoe groot de aanwendingsmogelijkheid van zijn
morphologisch systeem op dit gebied ook is, een dynamische
structuuranalyse buiten de horizon zijner beschouwingen. Wel
ziet hij de wisselingen zowel in de conjunctuur als in de struc-
tuur ten nauwste verbonden met het religieuse, geestelijke,
politieke en juridische gebeuren. Wanneer het verschijnsel der
economische macht wordt geanalyseerd, weet de auteur duide-
lijk te maken, hoe aan iedere verschuiving der machtsverhou-
dingen andere organisatievormen beantwoorden en hoe het
morphologisch systeem de onderzoeker in staat stelt om de
gegeven spreiding van macht op zódanige wijze te analyseren
dat het economisch verzorgingsproces zich gemakkelijk laat
verklaren. Hoe de economische machtsposities en de hierdoor
geschapen afhankelijkheidsverhoudingen ontstaan en veran-
deren en daarmee ook de organisatievormen - het eigenlijke
terrein der dynamische structuuranalyse -, wordt echter in
verband met de beperking van het object van wetenschappelijk
onderzoek niet behandeld.

~ 2. Conclusies omtrent de leer der maatschappelijk econo-
mische organisatievormen. Indelingen van de tussenvorm.

Het staat vast, dat in het economisch wetenschappelijk
1) W. Eucken, t.a.p., blz. 266.
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onderzoek onderscheid moet worden gemaakt tussen de maat-
schappelijk economische organisatievormen en het proces der
behoeftenvoorziening, dat zich binnen het raam der uitwendige
orde voltrekt. Eist een verklaring van het welvaartsstreven
allereerst de plaatsing der economische activiteit binnen het
kader, dat de wezenlijke trekken der reële uitwendige orde
weergeeft, toch biedt de kennis der organisatievormen op zich
nog geen inzicht in de oorzakelijke samenhang der econo-
mische verschijnselen. Een dergelijk inzicht verschaft ons
slechts de theorie, maar om realistisch te zijn veronderstelt zij
de kennis der uitwendige orde, waarbinnen het economisch
handelen geschiedt en waardoor het mede bepaald wordt. Eerst
vanuit de economisch wetenschappelijke probleemstelling kan
een essentiële karakteristiek der organisatievormen worden
gegeven, en wel door theoretisch weten te verbinden met
onderzoek der veelvormige werkelijkheid. Welke van beide
gebieden primair is, economisch proces of economische orde,
behoeft eigenlijk geen vaststelling, want - met een variant
op een gezegde van Schumpeter - het is niet nodig om op-
nieuw bij Adam en Eva aan te vangen, wanneer wij de
begripsvorming van de elementen der maatschappelijk
economische structuur willen aanáeven. Het stadium dat
door de theoretische analyse der economische verschijnselpn
is bereikt, houdt in ieder geval nauw verband met het peil
waarop thans de kennis der organisatievormen staat. Wanneer
het er om gaat het economisch leven van een bepaald volk
voor een gegeven tijdsbestek te verklaren, zal intussen
allereerst moeten worden nagegaan, welke de vorm is der uit-
wendige orde. .

Van het standpunt der traditionele theoretisch,e economie
worden de organisatievormen gesteld als data. In het raam der
strikte theorie zou daarom een leer der orsanisatievormen niet
meer kunnen omvatten dan een wetenschappelijk verant-
woorde opsomming van de verscheidenheid der elementaire
vormen met een weergave hunner kenmerken. Op grond van ~
onze beschouwingen in hfdst. I rekenen wij de organisatie-
vormen niet tot de data der economische wetenschap. Econo-
mische overwegingen spelen een essentiële rol bij hun tot-
standkoming en wijziging. Omdat de economische weten-
schap tot haar object zal rekenen alle op economische doel-
einden gerichte handelingen en maatregelen en daaronder ook
factoren behoren, die een verandering in de economische
organisatievorm be~verkstelligen, zal een leer der organisatie-



202 HET STREVEN NAAR EEN SYNTHESE

vormen als onderdeel der economische wetenschap ook een
ruimere omvang bezitten dan bovenbedoelde opsomming. Zij
zal de wijzigingen in de uitwendige economische orde in
verband willen brengen met veranderingen in de structuur
der absolute data, en pogen te verklaren hoe verschuivingen
in de vorm-ontvangende elementen der economische structuur,
in de doeleinden (behoeften), de middelen, het internationaal
economisch milieu en de historisch-culturele omgeving inwer-
ken op het geheel der vorm-gevende elementen dat de
organisatievorm uitmaakt. Een zodanige opgezette vormen-
leer omvat naast het beschrijvend en verklarend gedeelte ook
de doelmatigheidsbeoordeling, welke de organisatievormen
aan de norm der maatschappelijk economische welvaart
toetst en, gegeven een bepaalde data-structuur, poogt om de
objectief doelmatige organisatievorm aan te wijzen. Wie de
objectiviteit van het maatschappelijk economisch doel ontkent,
zal toch een subjectieve doelmatigheidskritiek kunnen geven en
zo over de economische structuur-politiek het licht der
wetenschap kunnen doen schijnen. Ook zijn aandacht wordt
door de beoefening van de leer der organisatievormen opzette-
lijk gevestigd op het verband tussen economisch proces en
uitwéndige economische orde en hij wordt er toe aangezet om
de politiek van dienst te zijn.

Wij ruimen dus in de economische wetenschap een plaats in
veor de leer der maatschappelijk economische organisatievor-
men of de leer der uitwendige economische orde als afzonderlijk
onderdeel, en splitsen deze leer in een beschrijvend en verkla-
rend gedeelte en de doelmatigheidsbeoordeling. Deze splitsing
achten wij wenselijk voor een goede behandeling der leer. Ter-
wijl de beschrijving der vormen nauw aansluit bij de beoefe-
ning der theorie in engere zin, behoort de verklaring der tot-
standkoming alsmede de doelmatigheidsbeoordeling tot het
speciale terrein der dynamische structuuranalyse, dat in het
Derde gedeelte zal worden betreden. Do beschrijvende morpho-
logie hebben wij besloten met de synthese van Eucken, en op
dit gebied rest ons nog een samenvattend overzicht van de
tussenvorm, die in werkelijkheid het meest wordt aangetroffen,
met de nodige of gewenste aanvullingen. Afzonderlijk geven
wij dan nog de ontwikkeling van de leer der inarktvormen, in
het bijzonder ook in zijn betekenis voor de tussenvorm.

De indeling naar drie hoofdtypen, gebaseerd op de orde-
ningsbeginselen der economische verantwoordelijkheid, is van
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fundamentele betekenis gebleken. Intussen wacht de tussen-
vorm, die beantwoordt aan de eisen der moderne werkelijk-
heid, nog op een meer nauwkeurige analyse. Alvorens deze
te beproeven, wensen wij nog enige opmerkingen te maken
over de maatschappelijk economische tussenvorm in de recente
literatuur.

Evenmin als Eucken de tussenvorm in zijn zelfstandige
betekenis heeft erkend, is dit geschied in andere geschriften
uit de laatste jarzn. Zo onderscheidt Schumpeter') een tweetal
institutionele hoofdtypen, door hem aangediend als commer-
ciële- en socialistische maatschappij.

De commerciële maatschappij wordt gekenmerkt door
privaateigendom van productiemiddelen en regulering van
het productieproces d.m.v. particuliere overeenkomsten (of
leiding of initiatief). Treedt hierbij op het verschijnsel van
credietschepping door banken ter financiering van het be-
drijfsleven, dan wordt de commerciële maatschappij kapita-
listisch, en het is in deze vorm, dat zij gesteld wordt als
alternatief tegenover het socialisme. De socialistische maat-
schappij, het andere hoofdtype, wordt gekarakteriseerd door
contróle over de productiemiddelen en de productie zelf door
een centrale autoriteit. Dit centralistisch socialisme sluit
groepsbelangen, dus een veelheid van zelfstandige controle-
rende instanties, wezenlijk uit.

Ook in Schumpeter's beschouwingen wordt geen essentiële
plaats ingeruimd voor de tussenvorm. Naast leiding door
particuliere economische eenheden en leiding door een cen-
trale autoriteit ziet hij geen derde mogelijkheid, een tekort, dat
zich met name wreekt in zijn beoordeling van de mogelijke
toekoms~ige ontwikkeling welke - als in hfdst. IV ~ 4 aan-
gegeven - van het gebonden kapitalisme naar het collecti-
visme voert.

Anders is het gesteld met Rëpke, die zich zowel in vroegere
als in recente werken voorstander betoont van wat hij noemt
zijn „derde weg" -). Hij geeft in „Civitas Humana" de
volgende indeling der organisatievormen:

i) J. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy. blz. 167 v.
"-1 W. Rtipke: Die Lehre von der Wirtschaft.
W. Rtipke: Civitas Humana, Erlenbach-Zurich 1946. Voor het overzicht: zie

b12. 39.
Aan het coSperatieve stelsel wordt - o.i. terecht - geen zelfstandige bete-

kenis toegekend (zie blz. 90 v.).
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Ongedifferentiëerde
huishouding

zuiver (vrije boeren)

ontaard (feodalisme)
zuiver (concurren-

Gedifferentiëerde 1 markthuishouding ~ tie-ordening
huishouding 'j ~ ontaard (monopo-

( lisme)
, bevelshuishouding (collectivisme)

In dit schema is de markthuishouding Eucken's ruil-
verkeershuishouding, de bevelshuishouding diens centraal
geleide huishouding in hogere vorm. Ofschoon Rëpke zijn
„derde weg" niet opvat als een zelfstandig type en hij de
fundamentele vormen der markthuishouding en bevelshuis-
houding stelt als een alternatief, menen wij uit zijn beschou-
wingen te mogen afleiden dat een politíek, die gericht is op
de beïnvloeding van het kader van het economisch handelen
en ten doel heeft om de organisatievorm een zodanige gestalte
te geven en te doen behouden dat de concurrentie doelmatig

{ kan functionneren, past in het schema van de tussenvorm.
In deze gedachtengang behoort de staat tussenbeide te komen
niet tot behoud zonder meer van een bestaande organisatie-
vorm, maar tot zijn aanpassing aan de zich wijzigende data
met behulp van maatregelen, die conform zijn aan de con-
currentie als een voor de markthuishouding essentiële orde-
scheppende factor. De stimulerende omvorming, die in de
bevelshuishouding wordt „bevolen" en in de markthuishou-
ding spontaan geschiedt, zal dus, indien „de derde weg" wordt
gevolgd, plaats grijpen met aan de concurrentie conforme
middelen, die de aanpassing verlichten en bespoedigen.

Dit standpunt wordt verdedigd door vele moderne schrijvers,
die met Rëpke zouden kunnen worden gerekend tot het
neo-liberalisme: door positieve maatregelen ter bevordering
van een effectieve concurrentie, ter beveiliging van een
algemene economische stabiliteit, ter verbetering van de
inkomensverdeling wil de overheid zo gunstig mogelijke voor-
waarden scheppen voor de functionnering van het prijzen-
stelsel.

Publicaties die van het socialistisch standpunt uitgaan,
neigen soms in een richting, die de opvattingen van het neo-
liberalisme tegemoetkomt ').

i) Een merkwaardig voorbeeld hiervan geeft A. P. Lerner: The economics
of control, New York 1Q46.
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Wij constateren hier de aanwezigheid van een bewuste
publieke economische leidin . Niet alleen indien de overheid
aan het economisch gebeuren leiding geeft in strikte zin, d.w.z.
direct regulerend optreedt, maar ook indien zij ezicht
houdt, staat haar een plan voor ogen dat zij verwezenlijkt
wil zien, en neemt zij beslissingen om de uitvoering van dit
plan te verzekeren '). Of de beslissingen rechtstreeks de
productie en verdeling betreffen, dan wel indirect de data
beinvloeden waarbinnen concurrentie en prijsvorming zich
voltrekken, in beide.gevallen zal het handelen der economis~l~~
subjecten wezenlijk worden beïnvloed door de overheid. De
huishoudplannen van overheid en van particuliereécono-
mische eenheden zijn van essentiële betekenis voor het tot-
standkomende resultaat, hetgeen typerend is voor de tussen-
vorm.

Het is zelfs mogelijk dat de vrijheid voor het stellen en
uitvoeren van particuliere huishoudplannen zó zeer is inge-
perkt, dat in feite slechts één weg kan worden ingeslagen.
In dat geval bestaat de vrijheid van economisch handelen nog
slechts in naam en is het essentieel onderscheid met het cen-
traal geleide systeem weggevaagd.

Wij hebben nog onderzocht in hoever een tweetal moderne
Amerikaanse werken, gewijd aan vergelijkende economische
stelsels ') , ons olntrent de tussQnvorm als type, onderscheiden
van het individualistisch en het collectivistisch systeem, iets
konden leren. Het boek van Loucks en Hoot behandelt het
kapitalisme, het socialisme, het communisme, het fascisme en
het coëperatieve stelsel, maar levert voor onze probleem-
stelling weinig op. Blodgett deelt zijn stof in naar een aantal
thema's zoals economische beginselen en economische stelsels,
overheid, het nemen van economische beslissingen, de orga-
nisatie der productie, enz, en onderzoekt deze onderwerpen
dan telkens voor het kapitalislne, het socialisme, het commu-
nisme (Sovjet-Rusland), het fascisme (Italië) en het nationaal-
socialisme (Duitsland). Het beschrijvend karakter overweegt
evenals in het eerste werk, en van een leer der organisatie-
vormen als ons voor ogen staat is bezwaarlijk sprake.

i) „In diesem Sinne ist naturlich auch die heutige Konkurmnzwirtschaft
eine .,Planwirtschaft", weil ja auch der rechtlich-institutionelle Rahmen dieses
Wirtschaftssystems nicht zuletzt auf Grund systematischer, das Ganze der
Volkswirtschaft erfassender Uberlegungen geschaffen worden ist". W. RSpke:
Die Lehre von der Wirtschaft, blz. 185.

-) W. N. Loucks en J. W. Hoot: Comparative economic systems, New York-
Londen 1943 (tweede herziene druk).

R. H. Blodgett: Comparative economic systems, New York 1944,
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Om de tussenvorm in zijn zelfstandige betekenis te vatten,
blijkt het steeds noodzakelijk om terug te zien naar de
beginselen van economische orde. Ook in publicaties hier te
lande wordt het eigen karakter van het principe der eza-
mPnli~ike onom-~che verantwoordeliikheid nog altijd mis-
kend. Zo stelt H~nnipman t.a.v. de organisatievorm in een
na-oorlogse beschouwing over de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie als economisch kernprobleem, krachtens welk
ordenend beginsel de productie wordt aangepast aan de be-
hoeften, hoe de prijzen totstandkomen en inhoever zij
bruikbaar zijn als richtsnoer voor een doelmatige aanwending
der productiefactoren. Het komt ons voor, dat hij slechts
twee organisatiebeginselen erkent: het collectivistische en het
individualistische. Of de overheid óf de individuele eenheden
nemen tenslotte de economische beslissingen. De overgangen
tussen beiderlei vormen ~irorden o.i, niet wrezenlijk gekarakte-
riseerd door de stelling, dat dan toch in ieder afzonderlijk
geval de beslissingen hetzij bij de centrale leiding, hetzij bij
de individuele eenheden liggen. Indien de eenheden handelen
binnen de orde der gemeenschap, verschilt hun activiteit
essentieel van handelingen op grond van het individualistisch
organisatiebeginsel, omdat zij zich daarbij richten naar het
geheel, waarmee hun werkzaamheid - zoals de ervaring
bewijst, zeker op de duur - moet harmoniëren, en waarin de
norin gelegen is voor het economisch beleid der overheid. En
indien de centrale overheid beslissingen neemt ter behartiging
van het gemeenschapsdoel, is ook hààr optreden wezenlijk te
onderscheiden van regelingen op grond van het collectivistisch
organisatiebeginsel, wijl zij rekening houdt met - en zoveel
lnogelijk eerbiedigt - de ei en werkzaamheid der afzonderlijke
eenheden. Alleen op deze wijze is het o.i. mogelijk „een derde
weg" als een zelfstandige organisatievorm op grond van het
beginsel der gemeenschappelijke econolnische verantwoorde-
lijkheid te erkennen').

Tenslotte geven wij gaarne nog enige aandacht aan de arbeid
I) Vgl. P. Hennipman: Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. corporatisme en

geleide ecooomie, E.S.B., 31. Jrg. 1946, blz. 51 v.v. en blz. 88 v.v.
Id.: Misverstanden en legenden over corporatisme en geleide economie.

E.S.B., 31. .jFg. 1946. blz. 276 v.v.
Naast de vrije ruilverkeershuishouding, gebaseerd op het individualistisch

organisatiebeginsel, ziet de schrijver het corporatisme, in welk stelsel de econo-
mische beslissingen berusten bij de corporaties der producenten. Het corpora-
time wordt hier beschouwd als een (monopolislische) ontaarding van de indid-
dualistische organisatievorm en is in geen geval een tussenvorm, „daar, voor-
zover de corporaties beslissen, zowel de afzonderlijke subjecten als de
centrale leiding zijn uitgeschakeld" (bl. 53.).
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van C. Westrate, die irl een drietal gedurende de laatste jaren
verschenen werken de tussenvorm vrij uitvoerig behandelt ').
In zijn „Beschrijvende economie" behandelt hij als typen van
organisatievormen van het economisch leven de vrije ruil-
verkeershuishouding, de c~ntraal geleide volkshuishouding en
de gemengde volkshuishouding. Onder het laatste stelsel ver-
staat hij de volkshuishouding, waarin de elementen leiding
(- leiding van de staat of andere publiekrechtelijke organen)
en vrijheid beiden een belangrijk en principiëel gewilde plaats
innemen. Het begrip is enger dan wat wij onder de tussenvorm
verstaan, omdat het insluit de bedoelinj van het overheids-
ingrijpen om het karakter der volkshuishouding principiëel
te wijzigen. Het beantwoordt aan ons begrip van de princi-
piëel gebonden, bewust geleide tussenvorm. Zo beschouwd
wordt de Nederlandse volkshuishouding van de jaren 1930-
1940 niet onder het gemengde type gerangschikt. Het begrip
omvat overigens allerlei verschillende „mengsels".

In tegenstelling met Hennipman erkent de schrijver de
eigen zelfstandigheid der gemengde volkshuishouding: zij is
iets meer dan een compromis tussen de beide uiterste typen
en heeft als mengsel zoals bij een chemische verbinding een
nieuw en eigen karakter gekregen. In het aan „Ordening
van het economisch leven" gewijd werk wordt de zelfstandige
aard van het stelsel van ordening, als type van de geméngde
volkshuishouding, tegenover het stelsel der vrije ruilverkeers-
huishouding gezocht in de eerbiediging ook van andere
doeleinden van het menselijk leven dan het economische,
tegenover de collectivistische volkshuishouding in het behoud
van een belangrijke mate van vrijheid.

Ofschoon Westrate de zelfstandigheid van de maatschappe-
]ijk economische tussenvorm, het beginsel waarop hij gefun-
deerd is, en zijn kenmerkende eigenschappen slechts onvol-
ledig aangeeft, betekent zijn werk een vooruitgang in de
beoefening der economische wetenschap. De „Theorie van
drie stelsels van het sociaal-economisch leven" biedt vooral een
theorie ter verklaring van het economisch verzorgingsproces in
de centraal geleide huishouding erl in de ruilverkeershuishou-
ding. Bij de behandeling van beide typen volgt hij de methode
van de afnemende abstractie, door uitgaande van een vereen-

i) C. Westrate: Beschrijvende ecmiomie. Leiden 1946 (2e druk).
Id.: Ordening van het economische leven, Amsterdam 1947.
Id.: Theorie van drie stelsels van het sociaal-economisch leven,

Leiden 1948.
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voudigd model de werkelijkheid te benaderen. Hij onderwerpt
ook „de gemengde volkshuishouding" aan een theoretisch
onderzoek, maar deze behandeling moest eclectisch zijn, omdat
hij er een verzamelbegrip in ziet. De poging om een theorie
van „het derde stelsel" te geven bevredigt nog het tninst.

Indeli~zgen va~z de tussenvorm.
Het onderscheid naar de wijxe van totsta~zdkoming in tradi-

tioneel gegroeide vormen en maatschappelijk economische
rechinssystemen, zoals dat in hfdst. I~ 8 is gemaakt, zal,
ofschoon het op alle typen van organisatievormen betrekking
heeft, meer in het bijzonder van betekenis zijn voor de
typering der tussenvormen. Zowel de vrije ruilverkeers-
huishouding, welke vorm practisch het meest benaderd is
gedurende de eerste helft der negentiende eeuw - tenminste
voor West-Europa -, als de centraal geleide huishouding,
die tot op grote hoogte verwezenlijkt is in het bolschewistisch
experiment, zijn opgezet als maatschappelijk economische
rechtssystemen. Wat wij echter waarnemen in de ontwikke-
lingsgang van het vrije naar het gebonden kapitalisme en in
het nadien optredende pogen om andere vormen te verwerke-
lijken, alsmede in de correcties die op reële gronden zijn
aangebracht in de huishouding van Sovjet-Rusland, stelt ons
voor de tussenvorm in zijn diverse schakeringen, en hier zien
wij naast traditionele groeiprocessen - soms vergezeld van
woekerachtige verschijnselen, die van een wangroei getui-
gen -, rationeel volgens ordeningsbeginselen geschapen
vormen totstandkomen. Hoe meer de gebondenheid overweegt,
des te minder ruimte zal er blijven voor een spontane, niet-
geleide ontwikkeling. Intussen is de wijze van ontstaan interes-
santer voor een dynamische structuuranalyse, met name voor
een beoordeling van de doelmatigheid der vormen in verband
met de gegeven data-structuur, dan voor een karakterisering
der mogelijke typen van tussenvormen.

Omdat prijzenstelsel en economische leiding de fundamen-
tele economische instellingen zijn, welke de tussenvorm ken-
merken, zullen indelingen van dit hoofdtype betrekking hebben
op het instituut der economische leiding - bedoeld wordt dan
speciaal de publiekeleiding, dus de leiding van hogere rang -,
en op de verhouding tussen de leiding en het prijzenstelsel als
regulator van het. economisch verzorgingsproces. Enige voor-
name indelingen laten wij thans volgen. Zij houden verband
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met uiteenlopende onderscheidingsnormen, waarvan allereerst
een opsomming wordt gegeven:

1. de aard der gebondenheid;
2, de rangschikking der doeleinden;
3. de diepte van ingrijpen;
4, de methode van beïnvloeding;
5. het terrein van overheidszorg;
6. de beïnvloeding van de goederen- of van de geldzijde als

tweeërlei weg, waarlangs het gebied van bemoeiing
betreden wordt;

7. de wijze van opbouw derleiding-gevende organen;
8. de kwantitatieve verhoudingen tussen de data der mid-

delen en behoeften.
Welke betekenis deze indelinger, hebben, zal dikwijls afhan-

gen van het doel, dat bij het onderzoek der organisatievormen
voor ogen staat. Het voor een bepaald geval aangehouden
onderscheid kan in andere omstandigheden van gering of
generlei belang zijn. Uit de behandeling van het achttal vraag-
punten zal blijken, dat termen als „geleide economie" e.d.,
ofschoon vaak gebezigd, te vaag zijn om de tussenvorm of
een zijner gradaties op een bevredigende wijze aan te duiden.

1. Naar de c~ard der gebondenltieid hebben wij in de als
inleiding bedoelde algemene karakteristiek der vormen
onderscheid gemaakt tussen de incidenteel gebonden, niet
bewust geleide- en de principieel gebonden, wel bewust ge-
leide tussenvortn.

In de incidenteel gebonden, niet bewust geleide tussenvorm
geschiedt het ingrijpen der publieke economische leiding sta-
tisch, partieel en incidenteel, naar aanleiding van actuele
feiten, van zich min of ineer plotseling voordoende storingen.
Van een eigenlijk gezegd centraal plan op economisch gebied
kan niet worden gesproken, doch slechts van een occasioneel
plan, opgezet waar en inzover een aanvulling op private
huishoudplannen nodig wordt gedurende een zó lange tijd,
dat de storing is overwonnen en het proces der behoeften-
voorziening weer automatisch - volgens het verloop der vrije
ruilverkeershuishouding - functionneert. De beïnvloeding
van het verzorgingsproces betreft niet zozeer de productie
dan wel de verdeling, op welk gebied men de aanvankelijke
uitkomsten met het volkshuishoudelijk doel voor ogen wil
corrigeren. De betrekkelijk grote mate van vrijheid voor de
activiteit van producenten en consumenten waarborgt een
zódanige beweeglijkheid voor het welvaartsstreven, dat de
14
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conjunctuur, een typisch verschijnsel van de vrije econo-
mische organisatievorm, zich nog sterk kan doen gelden.

Historisch bezien is dit type kenmerkend voor de periode
van het gebonden kapitalisme. Het element der vrijheid zal
meer oi minder sterk aanwezig l~unnen zijn en de omstan-
digheden kunnen zelfs van die aard zijn, dat, ofschoon een
doelbewuste leiding ontbreekt, toch de gebondenheid over-
weegt. Wat de overheid doet, is tussenbeide komen, inter-
veniëren, en daarom kan haar rol worden aangeduid met de
term interventionisme ').

Het productie- en verdelingsproces laat zich in grote
trekken nog met behulp van de theorie der vI'ije ruilverkeers-
huishouding verklaren, aangevuld met een beredenering der
gevolgen van het economisch-politieke ingrijpen.

Het optreden der publieke leiding in de principieel gebon-
den, bewust geleide tussenvorm is dynamisch, algemeen en
systematisch. Permanent wordt de gang van het economisch
leven gevolgd en voortdurend meer of minder intens inge-
grepen, niet op een of ander punt, maar op vele gebieden
tegelijk, op een systematische wijze. Bij een volledige ver-
wezenlijking van dit stelsel zal de overheid een centraal plan
ontwerpen met een cobrdinerende en aanvullende functie
t.o.v. de private huishoudplannen. De bemoeiing gaat ook het
terrein der productie betreffen. De gebondenheid perkt het
terrein der particuliere economische werkzaamheid principieel
in, hetgeen onder normale omstandigheden, dus met narne
afgezien van oorlogstijd, niet zozeer de vrijheid van optreden
voor de consumenten dan wel de activiteit der producenten
betreft.

Het verst in de richting van gebondenheid, hoewel nog
behorend onder de tussenvorm, gaat het socialistisch streven
om het aanbod van kapitaal voor het grootste deel vanwege
de publieke economische leiding te doen regelen, de oprich-
ting en expansie der productiehuishoudingen, de toepassir.;
van nieuwe vindingen en de met dit alles verband houdeltd~
vraag naar productiefactoren en aanbod van producten in
hoofdzaak te doen uitgaan van de overheid, maar de besteding
van het inkolnen der verbruikers, dus de vraag naar voort-

11 Een ruimer begrip huldigeii met name L, v. Mises: Kritiek des Iuterven-
tionismus, Jena 1929, alsmede H. Laufenburger: L'intervention de 1'état en
matière économique, Parijs 1939. Ook het principieel gebonden type van de
tussenvorm valt er dan onder.
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brengselen en het aanbod van de productiefactor arbeid in
beginsel niet aan regelingen te onderwerpen - eventueel wel
aan indirecte beïnvloeding -.

Socialisatie, die op de hier aangegeven wijze rechtstreeks
geschiedt, kan ook zijdelings worden bewerkstelligd door
staatscontróle op alle credietverlexiingen. Volledige contróle
over het credietapparaat verzekert de overheid langs een
omweg de beheersing van het economisch leven. Alleen in
het geval, dat socialisatie vergezeld gaat van de overdracht
van de eigendom der bedrijven aan de staat, is er strikt
genomen sprake van na,tiol2alisatie.

De kwestie is, in hoever er in de hier bedoelde gevallen
voldoende vrijheid overblijft voor een functionneren der
prijsvorming. Zo dit niet langer verzekerd is, zijn wij aan-
beland in de centraal geleide huishouding en kan van een
tussenvorm niet meer worden gesproken. In ieder geval blijft
er in het hier besproken typ~ over het algemeen minder
bewegingsvrijheid over dan in de incidenteel gebonden, niet
bewust geleide tussenvorm, zodat de conjunctuurschomme-
lingen zoal niet uitgeschakeld, dan toch beheerst worden.

Wanneer wij speuren naar de historische verwezenlijking
van het bewust geleide type, dan vinden wij in het decennium,
dat aan de tweede wereldoorlog voorafgaat, practisch tal van
ver gevorderde aanzetten in deze richting, maar nog geen
realisering van een systematisch volgens een centraal plan
werkende tussenvorm.

Wat is opgemerkt t.a.v. de factor vrijheid in de eerst be-
handelde variant van de tussenvorm, geldt evenzeer voor het
element der gebondenheid in het bewust geleide type. Bewuste
leiding sluit niet per se in, dat de gebondenheid domiueert.
Integendeel is het mogelijk, dat in feite de verhoudingen over-
wegend vrij zijn, wanneer n.l. een evenwichtige spreiding van
economische macht een grote mate van vrijheid toelaat. De
naamgeving voor beide varianten duidt er op dat in het tweede
geval wordt uitgegaan van de principiële noodzaak ener
publieke economische leiding, hetgeen in het eerste geval niet
zo is, hoe sterk dan ook de gebondenheid, indien de 0111sta12-
digheden daartoe aanleiding geven, kan zijn.

In de economische theorie wordt gezocht naar een eiyen
verklaring van het welvaartsstreven in de tussenvorm in
strikte zin, terwijl de wetenschap daarnaast ruimte laat voor
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een doelmatigheidsbeoordeling aan de hand van normen,
tot welker concretisering de theorie kan bijdragen.

2. In hfdst. I~ 5 is het complex van behoeften, dat
tezamen het maatschappelijk economisch doel vormt, econo-
misch genoemd, inzover de doeleinden, door de mensen in
gemeenschap nagestreefd, afhankelijk zijn van uitwendige
beperkte middelen. Het is de taak der publieke leiding om
de doeleinden, die als economische behoeften tot uiting
komen, zódanig te rangschikken, dat zij tezamen een redelijk
geheel vormen. Er moge in dit opzicht geen aanleiding zijn
om economisch en buiten-economisch in datgene, wat de over-
~eid nastreeft, te onderscheiden, toch kan de leiding van
hogere rang enerzijds maatregelen nemen, die politieke en
ctiltlirele belangen dienen met opoffering 'van de grootst
mogelijke rentabiliteit en met verlaging van het „materiële"
welstandspeil, anderzijds voorzieningen trefien, die het „stof-
felijk" welzijn van de bevolking in haar geheel of van bepaalde
groepen bevorderen. Het ~naterieel of stoffelijk karakter slaat
eigenlijk niet op de behoeften, ofschoon beide begrippen vaak
met elkaar in verband worden gebracht, maar op de goederen,
die in de behoeften voorzien.

Hoewel in veel gevallen duidend op verschillen van subtiele
aard en daarom weinig bevrediging schenkend, kunnen op deze
grondslag politieke- van zuiver maatschappelijke doeleinden
worden onderscheiden. Politieke doelei~ulen zijn belangen die
door de staat worden gewaardeerd en niet de best mogelijke
verzorging met stoffelijke goederen en diensten inhouden,
integendeel op dit gebied dikwijls offers vragen vanwege de
van overheidswege opgestelde rangorde der waarden. Zuiver
~naatschappelijke doeleinde~i hebben daarentegen betrekking
op de voorziening in de behoeften der gemeenschap aan stoffe-
lijke goederen en diensten. Worden bepaalde bevolkingsklassen
beschermd tegen het verlies hunner voorrechten of de verla-
ging van hun levenspeil, dan is het ingrijpen conservatief, waar-
tegenover de bemoeiing der leiding hervorm.end of soms
revolutionnair is, indien minder bedeelde klassen worden be-
voordeeld, zo nodig ten koste van de meer bevoorrechte
categorieën der bevolking.

Politieke doeleinden, nagestreefd door de autoritaire staten
in het tijdperk na de eerste wereldoorlog, sluiten de beharti-
ging van maatschappelijke belangen niet uit. Evenzo heeft ook
de verwezenlijking van sociale doeleinden, typerend voor het



HET STREVEN NAAR EEN SYNTHESE 213

overheidsbeleid der democratische landen na de oorlog 1914-
1918, een politieke zin, doordat de overheid vooral zal steunen
op die klassen, welker bestaan zij beveiligt. Het handelt dus
niet om een alternatief, maar om de vraag, welke der doel-
stellingen overheersend is. Laufenburger, die beiderlei oog-
merk van handelen onderscheidt, ziet het gehele verschil zelfs
vervaagd of uitgewist, wanneer het gaat over de economische
wegen, waarlangs gepoogd wordt om het gestelde doel te
bereiken ' ) .

De overeenstemming met hfdst. I~ 4 en ~ 5 achten wij het
meer bevredigend om de hier onderscheiden doeleinden op te
nemen onder het begrip maatschappelijk economisch doel.

3. Naast de rangorde der doeleinden speelt ook de diepte
van ingrijpen een rol. Behalve op de verrichting der traditionele
functies, welke ook gelden voor het kapitalistisch economisch
systeem in zijn vrije vorm, is de bemoeiing der overheid vooral
gericht op de regeling der conjunctuur en op de beïnvloeding
der structuur.

Ingrijpen in de conjunctuur betreft de wisselingen in het
productie- en verdelingsproces binnen de meer constante be-
trekkingen, die in de economische structuur liggen besloten,
en daarom zal op zich beschouwd een conjunctuurpolitiek niet
zoveel diepgang bezitten als maatregelen op structureel gebied.

In de conjunctuurpolitiek onderscheiden wij met Laufen-
burger een defensief-, een offensief-, en een stabiliserend
aspect. Zo hebben maatregelen contra overproductie een
defensief karakter, de openbare-werken-politiek is offensief
van aard, terwijl leiding geven aan de geldcirculatie door het
steriliseren van goud, en aan de geldomloop, benevens aan het
credietverkeer, door open-markt-politiek stabiliserende aspecten
vertoont. Het optreden van de overheid als ondernemer, zowel
door de oprichting en exploitatie van publieke ondernemingen
(nationalisatie van bedrijven) als door de organisatie van het
beroeps- en bedrijfsleven, behoort evenals bepaalde vormen
van ingrijpen in de eigendoms- en inkomensverhoudingen tot
de structurele vormgeving. Het zou van een verkeerd inzicht
getuigen, wanneer de conjunctuurpolitiek conservatief en het

i) Vgl. H. Laufenburger: a.w., blz. 17.
Het gemaakte onderscheid is van andere aard dan in veel beschouwingen

wordt bedoeld met het verschil tussen ,.economisch" en ,.sociaal". Zuiver maat-
schappelijke doeleinden betreffen zowel .,economische" maatregelen op het
gebied van productie en prijsvorming, als ,sociale" maatregelen op het terrein
der verdeling.
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structurele ingrijpen revolutionnair werd geacht '). De diepte
der inwerking wordt daarom door het verschil tussen conjunc-
tuur- en structuur-politieke maatregelen onvoldoende gete-
kend. Toch is het onderscheid naar de methode van
beïnvloeding, dat wij nu gaan behandelen, in dit opzicht even-
min karakteriserend.

4. Hoewel de methode van beïnvloeding verband houdt met
de diepgang der inwerking, verdient zij toch afzonderlijk te
worden beschouwd. Tussen de beide uitersten van een geheel
automatisch verlopend welvaartsproces en een volledig door de
overheid geleide productie en verdeling liggen nuanceringen
in de gebondenheid van het leven der volkshuishoudingen, die
ook de wijze van ingrijpen mede bepalen. Ingrijpen in of
beïnvloeding van het economisch leven zal betreffen het door
ruilverkeer en prijsvorming geregelde proces der voort-
brenging en verdeling. Slechts voor de vrije ruilverkeershuis-
houding kan in zekere zin van een ruil- en prijsvormings-
mechanisme worden gesproken, wijl alleen dan productie en
ruilverkeer automatisch worden geregeld. Volgens het alge-
meen spraakgebruik gaat het hier echter om een mechanisme,
dat beïnvloed kan wordQn door leidinggevende organen van
lagere en hogere rang. In het proces der behoeftenvoorziening
kan zowel langs de weg van rechtstreekse regeling als die van
zijdelingse beïnvloeding worden ingegrepen, en aangezien
productie en verdeling, tezamen dat proces vormend, zich
voltrekken d.m.v. ruilverkeer en prijsvorming, zal het ingrij-
pen in het streven naar economische welvaart gewoonlijk ook
direct of indirect het ruil- en prijsvormingsmechanisme raken.

Indirecte beïnvloading betelcent een principieel behoud van
het klassieke ordeningsmiddel der concurrentie met alle daar-
toe nodige voorwaarden, welk middel bij directe regeling wordt
aangevuld door het autoritair bevel als een methode om het
economisch organisme onmiddellijk in e~n van staatswege
gewilde richting te sturen.

Het beginsel der gezamenlijke economische verantwoorde-
lijkheid zal voor beidex.lei gevallen van overheidsoptreden
in het recht en de maatschappelijke organisatie op een ver-
schillende wijze worden uitgewerkt. De i~ulirecte methode
houdt in principe een handhaving in van het vrije beschik.

i) „La lutle contre la crise modifie souvent plus profondément la réparli-
tion que les interventions directes dans la fortune et le5 revenus." H. Laufen-
burger, t.a.p.. blz. 357.
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kingsrecht over vermogens- en inkomensbestanddelen,
waartegenover de directe methode een beperking der be-
schikkingsvrijheid over vermogens- en,'of inkomensbestand-
delen betekent '). Het beschikkingsrecht valt niet zonder
meer samen met het gewone begrip van het eigendomsrecht,
maar kan omvatten het recht van gebruik en verbruik van
economische goederen en diensten (incl. de eigen arbeids-
Kracht) en soms het recht van niet-gebruik, het recht van
verwerving, vervreemding eni of uitlening en tenslotte het recht
van enkel behoud van bezit of eigendom. Met aantasting der
beschikkingsvrijheid door een stelsel van vergunningen en
toewijzingen, geboden en verboden, zijn wij in oorlogstijd
uitermate vertrouwd geraakt.

De indirecte methode van beïnvloeding kan in betrekking
staan tot:

1, de middelen door het geven van voorlichting, de be-
vordering der productievoorwaarden e.d.;

2. de behoeften door stimulering of beperking van het
verbruik;

3. het internationaal economisch milieu, inzover het niet
een absoluut, maar een relatief karakter draagt;

4, een correctie van het proces der inkomensverdeling;
tenslotte

5, een verandering van de organisatievorm, inzover bij
behoud van de gegeven grondslag van het principieel vrij e
beschikkingsrecht met de economische structuur kan worden
gemanipuleerd door wetgeving en andere overheidsmaat-
regelen.

Ni~t in alle-, maar wel in vele gevallen zal de indirecte
invloed worden uitgeoefend via het ruil- elz prijsvormings-
mechanisme, dat in tegenstelling met het directe ingrijpen
cngehinderd blijft functionneren. Zulks kan geschieden door -) :

1, het zelf optreden der overheid als vrager en~of aanbieder
ter markt, bijv. grondstoffenvalorisaties en valuta-egalisatie-

~) Een dergelijke indeling geeft J. G. Koopmans: Het geldwezen in de
geleide ecmiomie, praeadvies voor de Vereniging voor de staathuishoudkunde
en de statistiek 1943, zie: Verslag, 's Gravenhage 1944. Zij is door de inleider.
die ook de onderscheidingen, door ons behandeld sub. 1- ten dele -, 7 en 8.
vermeldt, vooral gekozen met het oog op het betreffende onderwerp. De
geldfuiicties van de vrije ruilverkeershuishouding blijven ingeval van een
indirect ingrijpen gelden, maar ingeval van een directe beïnvloeding schrom-
Felen zij in, terwijl zij voor de tolaal centraal geleide huishouding volledig
zullen verdwijnen wat betreft de ruilmiddelfunctie en in hoge mate zullen
inschrompelen voor de rekenmiddelfunctie.

~) Vgl. J. G. Koopmans, t.a.p., blz. 5,
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fondsen, alsook verstrekking van opdrachten vanwege de
overheid;

2. geldelijke heffingen en bijdragen in geld of in natura,
zoals belastingen en retributies, invoerrechten, heffingen ten
bate van de verplichte sociale verzekering, tegenover uitvoer-
premies, steunbijdragen aan werklozen, verschaffing van
collectieve goederen, ook door de verlening van diensten gratis
of beneden kostprijs - van enigszins verwante aard zijn
winst- en credietgaranties -;

3. , geldpolitieke maatregelen als disconto-politiek, open-
markt-politiek e.d.

Een directe regeling van het proces der behoeftenvoorzie-
ning betreft allereerst de prijzen door het voorschrijven van
minima en maxlma, door het stellen van vaste prijzen en vaste
marges en door het geven van calculatie-schema's, die moeten
worden gevolgd. Inzover de prijs dan afwijkt van de even-
wichtsprijs op de vrije markt, zal in tijden van relatieve
overvloed het aanbod worden beperkt, bijv. door een ver-
nietiging van het surplus, of door er een sp~ciale bestem-
ming aan te geven, terwijl in tijden van relatieve schaarste
de vraag zal worden beperkt, met name door distributie-
maatregelen. Zij betreft bovendien contLngenteringsmaatrege-
len, die het aanbod vanuit het buitenland op de binnenlandse
markt in zijn omvang beperken, niet alleen door het naar
gewicht of naar waa~rde vaststellen van goederenquota, maar
ook door de bepaling van deviezenquota. De binnenlandse
prijsvorming wordt dan tot op zekere hoogte onafhankelijk
gemaakt van de prijs op de buitenlandse markt.

Nog verder gaat de volledige overneming der beschikkings-
macht, met name over de productiemiddelen, door de over-
heid of de uitoefening van de ondernemersfunctie door haar.
Indien het wordt doorgevoerd voor alle sectoren van het
economisch leven, is er geen sprake meer van de tussenvorm.
Gedeeltelijk in toepassing gebracht betekent het meer en
iets anders dan direct geregelde concurrentie, omdat de ruil
voor de betreffende economische goederen geheel aan private
beslissingen onttrokken is '). In overeenstemming met het
spraakgebruik hebben wij dit socialisatie, ev. nationalisatie
genoemd (vgl. sub 1) .

i) Dat ook het overheidsíngrijpen, zelfs in zijn indirecte vorm, practisch
zó ver kan reiken, is boven al opgemerkt,
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5. Het terrei~a valz overheidszorg Zal, als criterium gebe-
zigd, allereerst leiden tot een groepering rlaar bestaanstakken:
landbouw, handwerk, industrie, handel - binnenlandse en
buitenlandse handelspolitíek - en verkeers~~ezen '). Wij
vinden een dergelijke groepering terug in de indeling der
ministeries in verschillende landen, die daarnaast dan nog ken-
nen sociale zaken en financiën. In het algemeen zullen de
bestaanstakken een splitsing van het terrein van overheids-
zorg aangeven naar de doeleinde~i. Tezamen vormen zij de
productie, waarnaast als beïnvloedingssferen verdeling en
verbruik kunnen worden onderscheiden. De later opgekomen
groepering der sferen van bemoeiing in valuta- e.a. geld-
vraagstukken, credietwezen, prijzen en belastingen slaat op
de 7niddelen, die bij iiet ingrijpen door de hogere leiding
worden aangewend. Beiderlei rangschikking wordt sub 6 in
één schema verenigd.

6. Het criterium, dat uitgaat van het verschil tussen
monetaire en niet-monetaire maatregelen van ordening,
benadert de vraagstukken van tweeërlei richting: van de
goederen- en van de geldzijde. Herhaling en dubbele behan-
deling is moeilijk te vermijden, omdat economische functies
en problemen nu eenmaal van meer dan één kant kunnen
worden bezien. Wanneer wij het terrein van ingrijpen, bene-
vens de weg waarlangs het gebied van overheidsbemoeiing
betreden wordt, dus een tweevoudige maatstaf, in één schema
samenvatten, dan komen wij tot het volgende overzicht -) :

A. ingrijpen van de goederenzijde, dus met niet-monetaire
maatregelen:

1. extern: handelspolitiek
2. intern: a. productiepolitiek

` industrie
op het gebied van J landbouw

~ verkeerswezen

b. verbruikspolitiek
c. verdelingspolitiek

i) Vgl. o.a. Adolf Weber: Agrar-. Handwerks-, Industriepolitik; id.:
Handels- und Verkehrspolitik, verschenen als III. en IV. Bd. van: Volks-
wirlschaftslehre. Munchen-Leipzig 1932 en 1933.

s) Onder~taande indeling hebben wij uitgewerkt in: Corporatieve ordening
en redelijke behoeftenvoorziening. Economie. 7. Jrg, 1941-'42, blz. 161 v.v.
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B. ingrijpen van de geldzijde, derhalve met monetaire
middelen:

1. extern: valuta-politiek 1 prijzen
2, intern: a. prijspolitiek ~

b. credietpolitiek 1 koopkrachtvolume.
c. budgetpolitiek ~

De leiding kan de externe verhoudingen tussen de volks-
huishoudingen regelen of ineer speciaal het interne economisch
leven van het eigen staatsvolk ordenen en beiderlei vraag-
~tukken aanpakken in de goederensfeer en in de geldsfeer.
Handelspolitiek betekent een beïnvloeding der externe be-
trekkingen van de goederenzijde. Intern raakt het ingrijpen
van de goederenzijde het terrein van prcductie - industrie,
landbouw, verkeerswezen -, verbruik en verdeling. Over-
heidsbemoeiing van de geldzijde betreft extern de valuta-poli-
tiek en intern de regeling van prijzen, credietverlening en
begroting vanuit een conjunctuurpolitiek oogpurit.

7. Volgens de wijze van opbouw der leiding-gevende orga-
rien bestaat er ean tegenstelling tussen centrale en gedecen-
traliseerde leiding. Naarmate de structuur meer gebonden is,
zal de leiding gemakkelijker in centrale handen berusten en
de ordening zich va~t boven af voltrekken. De leiding kan ook
gedecentraliseerd worden gegeven, en hoe groter de vrijheid,
waardoor de economische structuur wordt gekenmerkt, is, des
te meer gelegenheid zal er zijn voor het opkomen van orde-
ning van onder op. Ordeningstendenzen van onder op zijn als
zodanig vaak georiënteerd op privaat-economische doeleinden.
Indien de overheid door de uitoefening van toezicht op privaat-
rechtelijke overeenkomsten, ev. publiekrechtelijke bindend-
verklaring dezer overeenkomsten, en door de verlening van
publiekrechtelijke bevoegdheden aan uit het leven der volks-
huishouding opgekomen organen het streven richt op he~ maat-
schappelijk economisch doel, dan oefant zij de leiding gedeceri-
traliseerd uit.

8. De vraagstukken, die door de kwantitatieve verhoudin-
gen tzcsse~a de data der midclelen en belioeften worden gescha-
ren, geven aanleiding tot het veel gemaakte onderscheid
tussen „schaarste-economie" en „overvloeds-economie". Eco-
nomische problemen hebben als zodanig steeds met „schaarste"
te maken, en daarom kan de hier gebruikte terminologie
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slechts in betrekkelijke zin worden opgevat. In beide gevallen
is er sprake van abnormale verhoudingen, d.z. verhoudingen
die afwijken van een evenwicht dat als normaal wordt be-
schauwd bij een gegeven prijs-, kosten- en inkomensstructuur.
In de jaren na de crisis van 1929 heeft zich een relatieve over-
vlo~d voorgedaan, waartegen de overheid met vele en velerlei
maatregelen is opgetreden, die vanwege het ernstig karakter
der evenwichtsverstoring niet lconden beperkt blijven tot eon
indirect ingrijpen in het ruil- en prijsvormingsmechanisme.
De bemoeiing van hogerhand is, hoewel van tegengestelde
strekking, van dezelfde aard als de overheidsmaatregelen t.o.v.
de relatieve schaarste in oorlogstijd (vgl, hierboven sub. 4).

~. u'j....-e
Naarmate de tussenvorm in strikte zin tot een meer alge-

mene toepassing komt, is het een drinbender taak voor de
theorie en voor de hierop steunende doelmatigheidsbeoordeling
om aan te geven, aan welke normen het centraal huishoud-
plan moet beantwoorden om het als economisch doelmatig te
kunnen aanvaarden. De dynamische analyse der structuur zal
deze taak verlichten, maar tevens leren, dat de wetenschap
niet kan voorspellen hoever de verwezenlijking van projectPn
door daden zal kunnen geschieden. Concrete omstandigheden
zijn mede bepalend voor het stellen van handelingen in het
dynamisch verlopend gebeuren en een dergelijk handelen eist
kennis van alle factoren, die het effect kunnen beïnvloeden.
Een zedanige ker.nis te verwerven is nooit het doel van de
beoefening der wetenschap, omdat hierin van het bijzondere
wordt geabstraheei~d. De politicus bezit in de wetenschap een
instrument, maar ook niet meer dan dat, en nooit e~n recept,
dat hem zijn practische gedragitigen voorschrijft.

Intussen hebben wij met de tussenvorm in ruimere zin
reeds heel wat ervaring opgedaan. De economische politiek
is bovendien in toenemende mate object van studie geworden
en in het algemeen zal de beoefening der economische weten-
schap in ruimere zin ons t.a.v. de beoordeling van de doel-
matigheid van de tussenvorm, zoals deze in werkelijkheid
optreedt, veel kunnen leren. Tal van werken die over econo-
mische politiek handelen, geven evenwel in hoofdzaak een
beschrijving der politieke maatregelen en een beschouwing
over de betrekkingen tussen diverse gebieden van het econo-
misch leven en de overheid. Belangwekkender is de econo-
misch wetenschappelijke achtergrond der staatsbemoeiing, die
inzicht kan verschaffen in de verhouding tussen de werking
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van de principale bewerkende oorzaak - speciaal die van
hogere rang - en de instrumentele bewerkende oorzaak, als
hoedanig in hoofdzaak het prijzenstelsel fungeert. Indien het
onderzoek zich uitstrekttot de vragen, a. hoe grote doses van
middelen nodig zijn voor de bereiking van bepaalde doel-
einden, b. hoe diep de werking der maatregelen reikt - zij
kan beperkt blijven tot de oppervlakte van het economisch
proces, ook verder reiken en de constante betrekkingen van
het lichaam der huishouding raken, en zelfs stoten op onver-
brekelijke samenhangen, die niet zonder ernstige nadelen
voor de welvaart kunnen worden verstoord -, tenslotte c. op
ho.eveel punten en in welke omvang kan worden ingegrepen,
dan worden perspectieven geopend, die veelbelovend zijn voor
de wetenschappelijke kennis van de tussenvorm. In dit opzicht
is Wagemann's „Wirtschaftspolitische Strategie" baanbrekend,
maar blijft er nog enorm veel arbeid te verzetten, arbeid, die
is gericht op kennis der moderne methoden van politiek in-
grijpen.

~ 3. Ontwikkeling van de leer der marktvormen. De bete-
Icenis voor de tussenvorm.

De markt omvat alle vragers en aanbieders - actuele en
potentiële kopers en verkopers - van een bepaald goed in een
bepaald gebied.

Het begrip naarktvorm heeft betrekking op objectieve ken-
merken, n.l. de objectieve omstandigheden, die het ruilproces
karakteriseren.

De vormen der marktstrategie, welke slaan op de subjectieve
gedragingen der marktpartijen, sluiten wij met Schneider,
Tinbergen e. a. moderne schrijvers buiten het begrip markt-
vorm.

Ontwikkeling van de leer der marktvormen.

De verklaring der samenhangen binnen de ruilverkeershuis-
houding heeft geleid tot resultaten, die ook dan betekenis heb-
ben voor de kennis der organisatievormen, wanneer er geen
aanleiding bestond om de prestaties te vermelden bij de groe-
pen van theorieën, die over de leer der uitwendige orde han-
delen. Hoewel tal van schrijvers geen eigenlijke morphologie
geven, heeft hun onderzoek het inzicht in de economische
structuur toch verdiept. Deze ontwikkelingsgang, in verband
gebracht met de reeds besproken leer, mogen wij in ons over-
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zicht niet geheel verwaarlozen. Hij heeft met name op de
marktvormen betrekking, omdat het theoretisch onderzoek
zich vooral hiermee heeft beziggehouden.

Er zou gestreden kunnen worden over de vraag, wat primair
is in de factoren, die aan de economische structuur gestalte
geven: het productiesysteem of de marktvorm. Ofschoon som-
migen, o.a. Diehl, het eerste standpunt innemen, is vooral naar
de marktvormen de aandacht der wetenschappelijke vorsers
uitgegaan. Er bestaat trouwens een samznhang tussen beiderlei
visie, want andere productiesystemen brengen gewoonlijk
ook een wijziging van de structuur der Inarkt met zich. De
morphologie der markt zullen wij in haar evolutie in korte
trekken schetsen.

Bijhm's behandeling van de wet der grensparen heeft er toe
geleid om marktzijden van verschillende vorm tegenover el-
kaar te stellen. Als criterium fungeert het aantal. Onder-
staand schema geeft de marktvormen weer:

AANTAL
AANBIE-
DERS

meer één

AANTAL
VRAGERS

wederzijdse aanbods-
concurrentie mouopolie

meer

vraag- wederzijds
één monopolie monopolie

I

Wanneer men er toe komt als tweede criterium de grootte
der marktpartijen in te voeren, wordt het aantal Inarktvormen
uitgebreid tot 3 X 3, zoals in het volgende schema is weer-
gegeven:
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VORM VAN
HET AAN-
BOD gedeeltelijk

monopolie
V ORM monopolie

VAN DE concurrentie

VRAAG

volledige
gedeeltelijk

aai'bods-
coucurrentie aanbods-

concurrentie
nlonopolie

monopolie

I
gedeeltelijk wederzijds

aanbods-
n:onopolie

gedeeltelijk
vraag- gedeeltelijk gedeeltelijk

monopolie illonopolie monopolie monopolistisch
beperkt

vraag-
monopolie, wederzijds

monopolie vraag-
gedeeltelijk

Inonopolislisch
mono olie

p
monopolie beperkt I

Nog later komt de theorie van het oligopolíe tot ontwikke-
ling, hetgeen de aangeiegde criteria verruimt tot: één-weinig-
veel, en: groot-middelmatig-klein. Ofschoon uit theoretische
onderzoekingen is gebleken, dat dan 18 y 18 (324) vormen
mogelijk zijn, zal de practische noodzaak tot vereenvoudiging
van het schema een geringer aantal brengen, en hebben wij bij
Eucken 5 X 5 marktvormen gevonden. Als vooinaamste maat-
staf wordt daartoe de grootte aangehouden. Stellen wij A-
vele kleine -, B- weinig middelmatige -, en C- één grote
marktpartij, zo kunnen Eucken's vijf grondvormen als volgt
worden aangeduid: A, AB, B, AC, C. Volledigheidshalve ge-
ven wij ook hiervan een schematisch~ voorstelling (waarbij de
hoofdletters voor de vraag- en de kleine letters voor de aan-
bodzijde) : .
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VORM VAN
HET
AANBOD

gedeelte- gedeelte-
concur- lijk lijk
rentie

` a, I
VORM

oligopolie
a.b.

-

oligopolie
b.

monopolie
a.c.

mouopolie
c,

VAN DE
VRAAG

gedeelte- gedeelte-
concur- volledige lijk lijk
rentie concur- aanbods- aanbods- aanbods- aanbods-

A. renfie oligopolie oligopolie monopolie monopolie

gedeelte-
aanbods- lijk aanbods-

oligopolie, aanbods- monopolie,
gedeelte- gedeelte- wederzijds gedeelte- monopolie, gedeelte-

lijk lijk gedeelte- lijk oligo- oligopolis- lijk oligo-
oligopolie, vraag- lijk polistisch tisch polistisch

A.B. oligopolie oligopolie I beperkt beperkt beperkt

gedeelte-
vraag- lijk

oligcpolie. aanbods- aanbods-
gedeelte- monopolie, monopolie.
lijk oligo- oligopolis- Ioligopolis-

oligopolie vraag- polistisch wederzijds tisch tisch )
B. oligopolie beperkt oligopolie beperkt beperkt

gedeelte- gedeelte-
lijk lijk aanbods-

gedeelte- gedeclte-
vraag-

monopOlie,
vraag-

mouopolie,
inonopolie.
gedeelte-

lijk lijk gedeelte-
lijk oligo-

oligopolis- wederzijds lijk mono-
monopolie vraa g-

Polistisch
tisch gedeeltelijk polistisch

A.C. monopolie beperkt beperkt monopolie beperkt

vraag- vraag-
mouopolie, vraag- mouopolie,
gedeelte- monopolie, gedeelte-

lijk oligo- aligopolis- ]ijk mono-
monopolie vraag- polistisch 4isch golistisch wederzijds

C. monopolie beperkt beperkt beperkl mouopolie

Afgezien van de vroeger gemaakte opmerkingen omtrent de
veelheid der vorlnen, biedt ook de naaingeving moeilijkheden.
Soms wordt met een lettercolnbinatie gewerkt en bijv. een
aanbodsmonopolie aangeduid met cA, enz.

De theorie, die met het inzicht in de veelheid der marktvor-
men tot ontwikkeling komt, heeft vóór Eucken reeds tal van
ontdekkingen gedaan omtrent nieuwe factoren, die het proces
der prijsvorming en de structuur der markt, waarbinnen zich
dat proces voltrekt, beïnvloeden.
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Het door Marshall gemaakte onderscheid tussen speciale en
algemene kosten ') heeft de moderne leer der „overhead costs"
ingeleid, het constante bestanddeel van de totale kosten, dat
met de groei der techniek en der machinale productiewijze
geweldig in omvang gewassen is en massa-productie voordelig
Inaakt, Het is dan met name Clark Jr., die de voordien alge-
meen in toepassing gebrachte integrale methade van kosten-
berekening aanvalt en de betekenis der differentiële kostenbe-
schouwing ixl het licht stelt ') . De massa-productie, die de
marktstructuur wijzigt, heeft intussen Marshall er al toe ge-
bracht om voor het geval der toenemende meeropbrengst een
uitzondering te Inaken op de leer van het maximum-theorema,
volgens welke de ter markt gevormde evenwichtsprijs een
maximale bevrediging voor de marktprijzen zou inhouden -~).
Zo wordt geleidelijk de bodem bereid voor een verdere ontwik-
keling van de morphologie der markt, meer in het bijzonder
voor het door Sraffa, Chamberlin, Robinson, J. M. Clark,
Stackelberg, Schneider e. a. geïntroduceerde onderscheid tussen
vc-lkomen en onvolko7nen markten `) . Bovendien wordt de
economische betekenis van het overheidsingrijpen in de markt-
verhoudingen in een nieuw licht gesteld.

1) Marshall spreekt van ,.prime-" en „supplemeutary costs." A. Marshall:
Priuciples of economics. Londen 1930. blz. 359 v.v.

T.a.v. het verschil tussen beiderlei groepen van kosten speelt het tijds-
element een rol. Hoe korter de periode is, des te meer posten vallen onder
de algemene kosten, terwijl de beschouwing over een langere periode mec,'
poslen onder de speciale kosten doet vallen. Op de korte duur behoeveu dc
algemene kosten niet geheel gedekt te zijn, waut deze zouden ook moelen
worden gedragen bij een tijdelijke stillegging van het bedrijf. Op de lange
duur zullen ook deze kosten evenwel hun dekking vereisen.

s) Zie J. M. Clark: The economics of overhead costs, Chicago 1923.
.1 Vgl, A. Marshall, t.a.p., blz. 470 v.v, en 502.

Het maximum-theorema blijft ook dan gelden, indien het wordt opgevat
in strikte zin, volgens welke geen der partijen mag verliezen. In zijn ruimere
betekenis, waarbij gelet wordt op de totale maximale behoeftenbevrediging.
zal in het geval der toenemende meeropbrengst een grofere productiehoeveel-
heid een daling van de aanbodsprijs teweegbreugeu. Ofschoon de vraagprijs
dan sterker kan dalen, is het mogelijk, dat het verlies, dat producenten
lijden bij afzet van de totale hoeveelheid tegen de hiermee corresponderende
vraagprijs, wordt overtroffen door de winst aan verbruikerspremies. De totale
behoeflenbevrediging zal dan toenemen. (Dit laat vooral de economische zin
van overheidsingrijpen in de marktverhoudingen zien).

3) Vgl. O. Sraffa: The laws of returns under competitive conditions.
Economic Journal, Dec. 1926, blz. 542 v.v. E. Chamberlin: The theory of
monopolistic competilion, Cambridge U.S.A. 1933. J. Robinson: Economics of
imperfect competition. Londen 1933. J. M. Clark: Towards a concept of
workable competition, The American economic Review. Juni 1940, blz. 341 v.v.
H. v. stackelberg: Probleme der unvollkommenen Konkurrenz. Weltwirt-
schaftliches Archiv, 48. Bd. 1938 II, blz. 95 v.v. E. Schneider: Zur Konkurrenz
und Preisbildung auf vollkommenen und unvollkommenen Míirkien. Welt-
wirtschaftliches Archiv. 48. Bd. 1938 II, blz. 399 v.v. Hans MSller: Kalkulation,
Absatzpolitik und Preisbildung, Weenen 1941. R. Triffin: Monopolistic com-
petition and general equilibrium theory Cambridge U.S.A., 1940. W. L.
Snijders: Beschouwingen over de theorie der monopolistische concurrentie.
Utrecht 1945. J. Tinbergen~ Beperkte concurrentie, Leiden 1946.
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Er is vroeger reeds opgemerkt, dat wij de mening van
Eucken, die de figuur der onvolkomen markt verwerpt, niet
delen. Wij staan voor een nog niet geheel doorvorst gebied,
waaromtrent de terminologie onvast is. In dit opzicht achten
wij het aangehaalde opstel van Schneider van grote betekenis.
Schneider typeert de markt van een bepaald goed op een be-
paald gebied als het verband tussen vragers en aanbieders van
dat goed in dat gebied. De markt is volkornen of homogeen,
indien a. zij volkomen doorzichtig is, d.w.z. van alle marktge-
gevens, die de theorie als bekend veronderstelt, de marktpar-
tijen ook inderdaad op de hoogte zijn; b. aan beide zijden pre-
ferenties t.o.v. de tegenpartij ontbreken. Zij is onvolkomen of
heterogeen, indien aan één of beide zijden preferenties bestaan.
Ontbreekt afleen het doorzichtige als karaktertrek, dan is de
lnarkt niet onvolkomen zonder meer, doch tijdelijk onvolko-
men.

Terwijl op de volko~nen markt de vraag zich ogenblikkelijk
zal richten naar de aanbieder met de laagste prijs, zal dit op
de onvolkomen markt niet gebeuren, ook niet op de duur.
Daarom is de niet-doorzichtige markt slechts tijdelijk onvol-
komen, want daar zullen mogelijke preferenties verdwijnen
zodra de markt doorzichtig wordt.

Preferenties kunnen berusten op de ruimtelijke verdeling
tussen kopers en verkopers in het marl:tgebied - oorzaak is
de geografische scheiding -, daarnevens op persoonlijke im-
ponderabilia, zoals de „opmaak" der zaak, de service aan
klanten e.d. Willen preferenties ontbreken, dan gelden daarom ~
als vereisten, dat de kopers en verkopers zodanig verspreid
zijn, dat de ruimtelijke verdeling, op zich beschouwd, geen
voorkeur schept '), en dat een persoonlijke band tussen kopers
en verkopers ontbreekt.

In Schneider's karakteristiek wordt een kenmerk gemist,
dat bij de lneeste schrijvers wel aanwezig is, n.l. het tekort aan
identiteit t.a.v. de verhandelde producten. Zo is volgen~
Stackelberg de markt onvolkomen, wanneer de goederen der
afzonderlijke producenten van het standpunt der vragers wel
tot op zekere hoogte onderling vervangbaar zijn, maar niet
identiek. De verscheidenheid kan worden veroorzaakt door het

i) Deze voorwaarde is vervuld in een drietal gevallen: a, kopers en ver-
kopers zijn gevestigd op eenzelfde pmlt („puntmarkt"); b. kopers zijn
gevestigd in punt A. verkopers in punt B; c, alle verkopers (resp. kopers)
zijn gevestigd in één kring met hel koperspunt A(resp. het verkoperspunt B)
als middelpunt. In de transportkosten zit dan geen elemeut dat preferenties
schept.

15
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feit, dat de producten door de vragers wel als materieel iden-
tiek worden beschouwd, maar zij toch tegenover de producen-
ten niet onverschillig staan, hetzij omdat de afstanden een rol
spelen, hetzij omdat persoonlijke relaties tussen partijen -
positief of negatief - van invloed zijn. In dit opzicht bestaat
er met de vorige auteur overe~enstemmuig, maar hetzelfde
kan niet beaamd worden van de tweede, door Stackelberg
aangegeven oorzaak: de vragers zien de producten als kwalita-
tief verschillend, hetzij op grond van objectieve eigenschappen,
hetzij vanwege een subjectieve, op gewoonte, reclame of toe-
val berustende opinie. Voorzover het tekort aan identiteit niet
aan ondoorzichtigheid der markt kan worden toegeschreven,
beschouwt Schneider dit geval blijkbaar als concurrentie tus-
sen verschillende markien, van bijzondere betekenis voor goe-
deren, die een hoge graad van vervangbaarheid bezitten.

Het zal duidelijk zijn,, dat alleen bij een volledige souverei-
niteit der markt de volkomen vorm aanwezig kan zijn, en dat
een onvolledige marktheerschappij, in ~ 3.' geschetst als een
op grond van het behoeftendekkingsbeginsel denkbare vorm
der, markt, steeds inhoudt, dat de markt onvolkomen is.

De hier geschetste ontwikkeling demonstreert de onhoud-
baarheid van de veronderstelling der traditionele prijstheorie,
dat de goederen economisch homogeen zijn en daarom met
collectieve vraag- en aanbodcurven veel verklaard kan wor-
den. Het materieel-identiek-zijn der goederen speelt slechts
een ondergeschikte rol, en zelfs waar dit aanwezig is, worden
de goederen toch vaak ongelijk gewaardeerd, met naine door
de vragers der consumptiegoederen, Ook waar inateriële iden-
titeit bestaat, is er dan geen economische homogeniteit.

Op de onvolkomen markt, daaronder begrepen de concur-
rentie tussen verschillende markten van goederen met een
hoge substitutiegraad en waartegenover de kopers zich niet
onverschillig gedragen - t.o.v. aanbieders en;'of aangeboden
goederen -, of waarop het aanbod van ieder goed is gemono-
poliseerd, bestaat, wat in strikte zin manopolistische concur-
rentie wordt genoemd.

Voorbeelden van monopolistische concurrentie doen zich o.a.
voor bij prijsdifferentiatie. De splitsing der markt in geschei-
den afzetgebieden, waardoor de verkoper preferenties schept
t.a.v. geographisch verspreide of anderszins gescheiden groe-
pen van kopers, maakt de markt onvolkomen. Monopolistische
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concurrentie treedt eveneens op in het geval, dat verschillende
verkopers een goed aanbieden, dat gevraagd wordt door meer
kopers die tegenover de afzonderlijke verkopers niet onver-
schillig staan, o.a. doordat deze hun product onder een bepaald
merk in de handel brengen, dat dan een zekere kwaliteit enz
moet waarborgen. De verkopers stellen de prijs vast en de
kopers passen zich hierbij aan met de gevraagde hoeveelheden.
Ofschoon de verkopers elkaar met hun prijs kunnen beconcur-
reren, staan zij toch tegenover de eigen kring van klanten in
een monopolistische positie, met name door het ]nerk dat zij
voeren.

Men kan hier spreken van product-diff erentiatie, wel te
onderscheiden van prijsdifferentiatie. Ook het streven naar
s'iabiliteit der prij7en, dat vooral bij merkartikelen dikwijls
valt waar te nemen en dan verband houdt met de differentiatie
van het product, wijst op het bestaan van de onvolkomen markt.
De vragers hebben dan geen gelegenheid zich te richten naar
de aanbieder lnet de laagste prijs en slechts aanpassing ]net
de gevraagde hoeveelheden is het belangrijkste concurrentie-
verschijnsel. De reclame, die er op gericht is de onderschei-
dende kenmerken van het goed naar voren te brengen teneinde
de vraag te stimuleren, veronderstelt een zekere prijsstabili-
teit. De aanbieders trachten liever te bevorderen, dat er van
het artikel door zijn kwaliteit een goede roep uitgaat, en dat
de consumenten meer waarde hechten aan de hoedanigheid
dan aan de prijs, zelfs tegenover ezn prijsverlaging argwanend
zouden staan. T.o.v. concurrenten ~~vordt prijsverlaging een
tweesnijdend zwaard geacht, dat zich vanwege de prijzenstrijd,
die er door in het leven wordt geroep~n, ook keert tegen de-
gene, die het wil hanteren.

Overigens betekent de reclarne, meer algemeen de bestedi7cg
der af~etkosten, nog afgezien van de voorkeur voor prijsstabili-
teit, dat andere voor de volkomen markt gemaakte veronder-
stellingen niet opgaan. Er wordt n.l. niet aangenomen, dat devragers behoeften hebben die als strikt gegeven kunnen wor-
den beschouwd, alsmede dat zij een perfecte kennis bezitten
van de beschikbare bevredigingsmiddelen. Uitgangspunt voor
de besteding der afzetkosten is daarom, dat door reclame de
vraag l~an wordQn gewijzigd en dat de ondernemers een
belangrijk deel van hun berekening richten op een zo voordelig
mogelijke besteding der voor dit doel te lnaken kosten ').

i) E. Chamberlin, t.a.p. hfdst. V, maakt inzake product-differentiatieonderscheid tussen prijs-variatie, waarbij de mate van ecouomische differen-tiatie als gegeven en onveranderlijk moet worden beschouwd, en product-
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Uit deze voorbeelden, die wijzen op zich in het practische
leven veelvuldig voordoende verschijnselen, volgt, dat een
algemene prijstheorie ontoereikend is om de reële prijsvorming
te verklaren, en dat met name ook de onvolkomenheid der
markt in de verklaring der prijsvorming een factor van ge-
wicht uitlnaakt. Voor al deze gevallen, die door Eucken wor-
den verwaarloosd, biedt diens stelling, dat concurrentie en
monopolie scherp uiteen gehouden kunnen worden, kennelijk
geen uitkomst.

Wanneer ieder monopolie-element afwezig is, d.w.z. enigerlei
contróle over het aanbod en dus ook over de prijs ontbreekt,
spreekt Chamberlin van zuivere concurrentie -„pure compe-
tition" -. Een dergelijke toestand wordt gekenmerkt door een
zó groot aantal deelnemers aan de markt, dat ieders indivi-
duele invloed kan worden verwaarloosd, benevens door de
homogeniteit van het marktgoed. Wordt aan één der beide
gestelde criteria niet voldaan, zodat - afgezien van het mono-

polie als het andere uiterste tegenover concurrentie in zijn per-
fecte vorm - twee of slechts weinig personen op de markt
optreden, óf aan het verhandelde marktgoed verschillen kle-
ven, hetzij van nature, hetzij kunstmatig aangebracht, dan ont-
staat een toestand van monopolistische concurrentie, omdat
concurren,tie-elementen met monopolie-elementen worden
vermengd. Het zal duidelijk zijn, dat het begrip monopolistische
concurrentie hier wordt gebezigd in een ruimere zin, want het
omvat dan buiten het engere begrip, dat boven is weergegeven,
tevens de vormen der volkolnen markt, gelegen tussen con-
currentie en monopolie '). Zolang de terminologie onvast blijft
- een euvel, dat zich op zo vele andere gebieden der econo-

variatie, waarbij deze veronderstelling niet langer geldt. Niet alleen het vraag-

stuk, welke prijs c.q. welke hoeveelheid de ondernemer zal kiezen bij zijn

aanbod, maar ook welke kwaliteit en vorm vaii het goed hij kiest om bepaalde

groepen van kopers aan te trekken, moet dan worde~i opgelost. Door compinatie

der resultaten van beiderlei onderzoek wordt tenslotte de toestand verklaard,

waarin de ondernemer zowel met de prijs als met het product manipuleert. De
besteding van de afzetkosten is de deràe speciaal door Chamberlin onderzochte

factor, t.a.p., hfdst. VI. Het zijn juist deze drie factoren, die volgens hem
monopolistische concurrentie in strikte zin karakteriseren.

1,1 Vgl. E. Chamberlin, t.a.p., o.a. blz, 6 v.v. en blz. 25 v.v. Zuivere con-
currentie noemt Chamberlin volkomen -.,perfect" -, wanneer bovendien

alle andere marktweerstanden (frictie-verschijnseleu) on[breken, hetgeen
inhoudt een volkomen mobiliteit der productie-factoren, benevens een vol-

ledige kennis der markt. Zuivere concurrentie kan dus onvolkomen -
„imperfect" - zijn, waarom het onjuist wordt geacht om monopolistische
concurrentie als oiivolkomen te typeren. Ook t.a.v. monopolie en monopo-
listische concurrentie kan tussen „perfect" en „imperfect" worden onder-
scheiden. Aan de door ons gebezigde terminologie, die hiervan afwiikt. geven
wii evenwel de voorkeur.
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mische wetenschap doet gelden -, is het zaak zich steeds te
realiseren, wat onder bepaalde termen wordt verstaan.

Ook in het op Chamberlin voortbouwende schema, dat J. M.
Clark geeft, wordt met het begrip monopolistische concurren-
tie gewerkt in een ruimere en eí~ere betekenis ').

Hans M~ller, een leerling van tackelberg, brengt een per-
fectionnering van de leer van zijn meester. Hij behandelt de
strategie der ondernemingen op de afzetmarkt, speciaal in haar
draagwijdte voor de prijsvorming, en onderzoekt daartoe, in
hoever de bekende veronderstellingen inzake het streven naar
een maximale winst en een volledig overzicht der markt met
de werkelijkheid overeensteminen. De disharmonie tussen pre-
missen en werkelijkheid, die hij weet op te merken, leidt tot
een onderzoek naar de wijziging der theorie bij vervanging
der gebruikelijke veronderstellingen door meer realistische. De
morphologie der markt, die hij geeft, sluit aan bij de classifi-
catie van Stackelberg voor de volkomen markt: ato~nistische
concurrentie - oligopolie - monopolie. Mi)ller biedt voor de
onvolkomen markt eveneens een dergelijke groepering, maar
terwijl hij de atomistische concurrentie voor de volkomen
markt als vrij typeex~t, noemt hij deze vorm voor de onvolko-
men markt polypolistisch, Het aantal marktvormen wordt dan
17, nl. 3 X 3, zowel voor de volkomen als voor de onvolkomen
markt, min 1, omdat dit onderscheid voor het wederzijds
monopolie niet geldt. Hoe de marktsubjecten, in het bijzonder
de ondernemingei~, zich in feite gedragen, hangt niet uitslui-
tend af van de vorm der markt, want hun strategie wordt
tevens bepaald door de doelstelling der ondernemingen, die
niet steeds gericht blijkt te zijn op een maximale winst, als-
mede door hun interpretatie der marktsituatie, die gebaseerd
kan zijn op een gebrekkige kijk op de samenhang der econo-
lnische grootheden. Daarom hebben wij onderscheid gemaakt
tussen marktvormen en vormen der marktstrategie.

Een onderzoek op het gebied van het datum der historisch-
culturele omgeving heeft er, zoals wij zagen, bij onderscheidene
scholen en schrijvers toe geleid om zich rekenschap te geven
van de motiveringen van het economisch handelen. Met het
onderzoek van de motieven hangt samen dat van de gedrags-
wijze der economische subjecten, De analyse der marktvormen
en met name die der onvolkomen markt is aanleiding geworden
tot de vraag, hoe zich het economisch beginsel concretiseert in
de economische handelingen. De beantwoording dezer vraag

i) Vgl. J. M, Clark, t.a.p., blz. 244 v.v.
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lenrt ons verschillende strategische typ~n kennen, die als
rmarktsubjecten een bepaalde gedragslijn willen volgen.

Door Tinbergen wordt dit duidelijk gedemonstreerd door het
onderscheid dat hij maakt tuss~n hoeveelheidsaanpassers, die
de hoeveelheid hanterzn als instrument tot aanpassing aan de
prijs, en prijsaanpassers of prijszetters, die met de prijs mani-
puleren en afwachten hoe inet hoeveelheden hierop wordt
gereageerd. Sommige auteurs hebben dit onderscheid nog ver-
cliept inaar zonder hierop in te gaan, is het opmerkenswaardig,
dat Tinbergen in zijn werk aantoont, dat de gedragswijze voor
cle strilcte theorie eigenlijk nog een belangrijker gegeven is
dan de marktvorm ' ) .

De leer der monopolistische concurrentie, die zich beperkt
tot het plan van kwantitatieve beschouwingen onder de veron-
derstelling van een streven naar maximale winst in gegeven
omstandigheden; laat niet slechts het betrekkelijke van de
evenwichtshypothese zien, maar toont bovendien aan, dat de
k~valitatieve aspecten der prijsvorming onder de marktvormen
van het hier bedoelde type onmogelijk tot hun recht kunnen
komen. Zeker heeft de morphologie der markt, in zover zij
realistisch gefundeerd is -), aan de prijstheorie een geringere
graad van abstractie verleend. Wat de prijsleer daardoor ver-
liest aan algemene gelding, wint zij aan toepasbaarheid op con-
crete problemen die om verklaring vrag~n. Bovendien is het van
betekenis, dat door de werking der conct.rrentie - genomen
in een ruimere zin ') - alle markten, in hun onderscheidene
vorinen~ onderling verbonden zijn. Bij alle gedifferentiëerdheid
van vormen verschaft dit aan de verklaring der prijsvorming
een fundament van eenheid.

Veel verschijnselen, die kenmerkend zijn voor het optreden
van monopolistische concurrentie, hebben geen zuiver kwanti-
tatief aspect. Aan de door Chamberlin onderzochte kwalita-
tieve veranderingen behoeven bijv. geen kwantitatieve ver-
houdingen eigen te zijn, die economisch relevant kunnen wor-
den geacht. Wat voor de onder monopolistische concurrentie
geschapen betrekkingen de strikte theorie als datum aan-
vaardt, verandert zelf onder invloed van het economisch han-

~) J. Tinbergen: Beperkte concurrentie, blz. 19 v.v.
:s) Dat deze basis niet steeds aanwezig is, blijkt o.a. uit het werk van

J. Robinson, die in de slotbeschouwing van haar aangehaald boek moet ver-
klaren: „The level of abstraction maintained in this work is distressing high".

al Essentieel is daartoe: voldoende vrijheid voor de cousumenten in de
besteding van hun inkomen, voor de producenten in de bestemming die zij
geven aan de productiefactoren, kortom genoegzaam vrijheid om overeen-
komstig het economisch beginsel anderen te overtreffen.
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delen en daarom vormt het tevens een economisch probleem.
Snijders wil in dit verband op de theorie der monopolistische
concurrentie naast het begrip „handelen volgens het econo-
misch motief" toepassen het begrip van Schumpeter „Durch-
setzen neuer Kombinationen", het eerste om kwantitatieve
veranderingen te verklaren, het tweode om kwalitatieve wij-
zigingen in een bepaald economisch handelen formeel te be-
lichten '). De in het hier gemaakte onderscheid vertegenwoor-
digde denkvormen vallen samen met de tegenstelling tussen
„statica" en „dynamica". Deze toepassing zal ongetwijfeld
inzicht kunnen brengen in de theorie der monopolistische con-
currentie. Wij hopen aan te tonen, dat de leer der organisatie-
vormen, die aandacht vraagt voor een dynamische beschou-
wing van het institutionele kader, voor de ontwikkeling van
dit inzicht een geheel eigen betekenis bezit ~) .

De marktvormen en de maatschappelijk economische tussen-
vorm. De kennis der marktvormen is ook voor de tussenvorm
van groot gewicht,omdat economisch-politieke maatregelen t.a.v.
concurrentie en prijsvorming behoren te worden ge~rienteerd
op de aanwezige vormen der markt. Volkomen concurrentie,
monopolistische concurrentie in ruimere zin en absoluut mo-
nopolie komen als hoofdschakeringen naast elkaar voor, maar
zijn tevens alle tesamen verbonden in één concurrentiestelsel.

Als marktvormen moeten zij helder worden onderscheiden
van de maatregelen die de overheid, hetzij spontaan op grond
van een traditioneel groeiproces, hetzij rationeel op grond van
doelbewust gekozen ordeningsl~eginselen, neemt. De verschil-
lend mogelijke wijzen van overheidsingrijpen zullen met de
typen van concurrentie - de marktvormen - verband hou-
den. In aansluituig bij de vierde indelingsnorm van de tussen-
vorm komen wij tot de volgende gradatie in het overheids-
ingrijpen:

a. betrekkelijk vrije concurrentie - het ingrijpen is beperkt
tot indirecte beïnvloeding -;

b. direct geregelde concurrentie - de overheid grijpt recht-
streeks regelend in -;

c. socialisatie - uiteraard slechts doorgevoerd voor be-
paalde sectoren van het economisch leven -.

i) W. Snijders: a.w., blz. 92 v.v.
') Tinbergen zelf erkent, dat ..een deel der meest interessante processen

zich slechts buiten (de theorie der beperkte concurrentie) om, in een ruimer
sociologisch kader, laat beschrijven". J. Tinbergen: Beperkte concurrentie.
blz. 123.
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De voorwaarden, vereist voor het bestaan van volkomen
concurre~atie, houden in een gelijkmatige spreiding van private
economische macht over een veelheid van subjecten. Aan ieder
individueel valt een zó gering aandeel in de inarkt ten deel, dat
het resultaat van het organisch samentreffen op de markt, d.i.:
de prijs, er niet door wordt beïnvloed. Met behulp van wette-
lijke bepalingen en andere maatregelen der overheid kan een
zodanige situatie doelbewust. worden geregeld in een maat-
schappelijk economisch rechtssysteem, dat alle deelnemers vrij
laat besli.ssen inzake hun economische activiteit en hen slechts
bindt aan algemene voorschriften. Het ~~-ije beschikkingsrecht
over vermogens- en inkomensbestanddelen wordt dan gehand-
haafd. In betrekkelijk vrije concurrentie kan zo de maatschap-
pelijk economische welvaart worden gediend. De toestand is
verenigbaar met de hantering van de indirecte methode van
overheidsingrijpen, dus de vrijheid mag niet worden opgevat
in de strikte zin van „laissez faire".

Monopolistische concurrentie in rui~nere zin omvat een ver-
scheidenheid van marktvormen, waarl~ij de private economi-
sche macht ongelijkmatig gespreid is en individuele deelne-
iners aan het economisch verkeer de prijs in grotere of gerin-
gere mate kunnen beïnvloeden, waarbij mogelijkerwijze niet
één prijs tot stand komt. In feite wordt deze toestand aange-
troffen naast volkomen concurrentie. Hij zal in het maatschap-
pelijk economisch rechtssysteem moeten worden geordend
hetzij door indi-recte' beïnvloeding van overheidswege, hetzij
door bijzondere voorschriften, die de deelnemers niet langer
vrij laten in de beslissing over hun economische werkzaamheid,
maar hen onderwerpen aan direct regelend ingrijpen der over-
heid. De beschikking over vermogens- en of inkomensbestand-
delen wordt in het laatste geval principieel beperkt, zodat er
sprake is van direct geregelde concurrentie. In zover het
inogelijk wordt geacht de concurrentie-elementen te versterken
zal de publieke econoinische leiding de slechting van private
machtsposities moeten bevorderen teneinde te genieten van
de grote voordelen der mededinging in economisch en cultu-
reel opzicht zonder benadeling der maatschappelijk economi-
sche welvaart. Het zal evenwel niet altijd en overal mogelijk
blijken de toestand van betrekkelijk vrije concurrentie te be-
naderen, en daarom zal voor het overige de overheid ook door
direct regelend optreden hebben te waken tegen een schade-
]ijke aanwending der private economische macht,
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Tegenover het absoluut monopolie passen, zolang het niet
tot monopolistische concurrentie is terug te brengen, vormen
van rechtstreekse regeling der overheid. Het zal dan haar taak
zijn de prijsvorining zódanig te beïnvloeden, dat schadelijke
monopoliewinsten verdwijnen en het nuttig effect van het
concurrentie-systeem zo dicht mogelijk wordt benaderd, zodat
uitbuiting op grond van geconcentreerde private machtsposities
is uitgesloten. Een inonopolie behoeft intussen niet noodzakelijk
schadelijke gevolgen teweeg te brengen en of uitbuiting plaats
vindt dient daarom beoordeeld te worden naar de reëel bestaan-
de toestand. Inzover direct geregeld.e concurrentie uit een
oogpunt van algemeen welzijn ontoereikend blijkt, kan sociali-
satie geboden zijn.

De gebondenheid in de tussenvorm is dus een middel, dat
doelbewust kan worden aangewend om de organisatievormen
in overeenstemming te brengen en te houden met de structuur
der absolute data, waarbij voorop zal moeten staan de waar-
borging ener zó grote mate van vrijheid als verenigbaar is met
de behartiging der maatschappelijk economische welvaart. Ten
overvloede merken wij in overeenstemming met ons betoog
van hfdst. I. op, dat een dergelijke norm slechts kan worden
gesteld uit overwegingen van economische doelmatigheid in
ruimere zin, dus gerangschikt in het hiërarchisch geheel van
doeleinden.

Tegengaan van onevenwichtige machtsspreiding, slechting
van schadelijke inachtsposities betekent een manipulatie met
de organisatievorm om een doeltreffende functionnering te ver-
zekeren van het prijzenstelsel, onontbeerlijk instrument van
welvaartspolitiek. Voor de moderne volkshuishouding zal dit
doel over het algemeen wenselijk maken, en onder bepaalde
omstandigheden kan het uifdrukkelijk vereisen, een centraal
huishoudplan. Hierin dient volop rekening te worden gehouden
met de gedifferentieerdheid binnen het maatschappelijk econo-
misch geheel en zal door een organische inschakeling van alle
activiteiten het oriënterend karakter van het plan onder nor-
male omstandigheden voorop kunnen staan en een centrale
regeling van dwingend karakter slechts op de tweede plaats
kornen.

Wij dienen dus te onderscheiden de opstelling van het plan
- arbeid van statistische aard die door een Planbureau kan
worden verricht - en de uitvoering van het plan - taak op
het gebied der maatschappelijk economische politiek -.
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De uitvoering kan geschieden met behoud der particuliere

onderneming en de daartoe vereiste vrijheidssfeer, dus zonder

over te gaan tot een collectivistische organisatievorm i).

Uit de vrijheid spruit voor alle economische eenheden een

stimulans voort om hun beste krachten te geven aan de ver-
zorging der behoeften, het uiteindelijk doel van elke inspan-
ning, terwijl de publieke economische leiding het optreden
bindt en ordent op het maatschappelijk economisch doel. Het

is tenslotte overheidstaak er voor te waken, dat het inkomen

naar prestatie, zoals dat d.m.v. het prijzenstelsel als instru-

ment kan worden verzekerd, wordt geco~rdineerd met het
inkomen naar l~~hoefte, zodat gewaarborgd is de rationele voor-
ziening in de redelijke behooften van alle gemeenschapsleden.

Juist een aandachtige beschouwing der marktvormen stelt

de publieke economische leiding in staat om de verscheiden-
heid in het economisch leven te eerbiedigen. Teneinde te kun-
nen beoordelen welke maatregelen geboden zijn, zal de over-
heid ' de aard der monopolistische concurrentieverhoudingen
moeten analyseren. Het begrip 5fdoorvoering van nieuwe com-
binaties" vindt hier toepassing om de evolutie te verklaren.

Monopolistische stellingen kunnen worden veroverd door de
voortreffelijkheid der geboden economische prestaties. Een

onderzoek naar de bewerkende factoren kan dan leren, dát niet

het. streven naar een ma.ximale winst, maar veeleer het be-
houd der verworven positie met opoffering van de grootst mo-

gelijke winst de monopolist voor ogen staat. Ook het institu-
tionele kader zelf kán verhoudingen van afhankelijkheid, die
monopolistische posities doen ontstaan, bevorderen. In dit
]aatste geval, indien dus het monopolie voortvloeit uit in de
maatschappij gegroeide machtsverhoudingen, kan het gevaar-
lijker zijn irï zijn gevolgen voor de welvaart. Bouwend op deze
machtsverhoudingen kan het winststreven in grotere mate

worden doorgevoerd, olndat het behoud van de monopolistische
positie niet behoeft te steunen op de voortreffelijkheid der
prestaties. Juist dan kunnen een manipulatie met de organisa-
tievorm, met name door wettelijke bepalingsn, alsook een ver-
andering van het institutionele kader door het in het leven
roepen van instellingen op grond van in de maatschappij

1) Een dergelijke opvatting van de plan-economie, dus niet op collectivis-
tische grondslag, wordt o.a. verdedigd door C. Landauer: Theory of national
economic planning. Berkeley-Los Angeles 1944.
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groeiende behoeften '), de vestiging en het behoud van private
machtsposities tegengaan.

Indien een bepaalde situatie het wenseiijk maakt, dat de
publieke economische leid'uig, aan wie in aanleg alle economi-
sche inacht toekomt, de publieke ma~htsuitoefening versterkt
door zelf de productie ter hand te nemen - socialisatie der
productiemiddelen -, dan betekent dit in feite een concentratie
van macht bij een kleine groep met macht beklede ambtenaren,
een machtsconcentratie dus als men in private handen wil
bastrijden. De ervaring op privaat terrein heeft ons de gevaren
van misbruik leren kennen en zij zullen ook op publiek gebied
optreden. Ofschoon zij door de contróle, in een democratisch
staatsbestel op de geste van ambtelijke instanties uitgeoefend,
worden beperkt, betekent dit toch geen afdoende remedie.
Juist terwille van het gemeenschapsgoed handelt de overheid
daarom wijs door socialisatie te beperken tot die gevallen
waarin het maatschappelijk economisch doel het werkelijk eist.
Waar mogelijk dient zij de hantering van economische macht
te decentraliseren. De overheid kan de gewenste decentrali-
satie bevorderen door een hervorming van het recht ~n
de maatschappelijke organisatie, en zal dan in belangrijke
mate er toe kunnen bijdragen, dat het prijzenstelsel binnen de
marktvormen in hun verscheidenheid op een maatschappelijk
economisch juiste wijze functionneert en dat haar eigen taak
overwegend een toezichthoudende kan zijn.

1) Voorbeelden van het eerste bieden o.a. het arbeidsrecht met zijn bepa-lingen tot bescherming van de economisch zwakkeren en het xtrooirecht.dat enerzijds de octrooihouder beschermt, anderzijds de gemeenschap doetdelen in de vruchten der uitvindingeu.
Een voorbeeld van het tweede is de opkomst van het coiiperatieve ]andbouw-credietwezen om de afhankelijkheid der boeren van vroegere credielgevers(o.a. handelaren) te breken - ook dit vindt weer steun in wettelijke bepalingenbetreffende de coáperatieve verenigingen -.
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HOOFDSTLJK VI.

PROBLEEMSTELLING VAN EEN DYNAMISCHE
BESCHOUWING DER MAATSCHAPPELIJK

ECONOMISCHE ORGANISATIEVORMEN.

Niet de absoiute data op zich, maar wel de betrekkingen
tussen bewegingen in die data en in de economische structuur,
zullen de wetenschappelijke economie-beoefenaar interesseren.
Op de prestaties van Wagemann, die in verband met zijn con-
junctuuronderzoek is gekomen tot een practisch doelmatig
enderscheid tussen vorm-gevende en vorm-ontvangende struc-
tuurelementen, is reeds gewezen. Hij is ean der eersten, die
met het oog op een karakterisering van de bouworde der we-
reldhuishouding een dynamische structuuranalyse wil geven
en daarom gaat het ook voor ons doel hier om een belangwek-
kende indeling. De intensiteitstypen (zie hfdst. I~ 8) dienen
om de vorm-ontvangende elementen, door ~Vagemann schep-
pende krachten in het geheel der volkshuishouding genoemd,
in hun variaxxten te leren kennen. De scheppende krachten
kunnen op verschillende wijzen, dus volgens diverse regels of
beginselen, tot samenwerking worden gebracht, en dienover-
eenkomstig spreekt Wagemann van de regelende krachten van
het econoxnisch systeem en geeft hij een viertal typen van
organisatievormen, welke zijn gebaseerd op de beginselen, die
het streven naar behoeftenvoorziening economisch motiveren,
en op de mogelijkheden van verwerkelijking der beginselen
(vgl. hfdst. III 5 3) .

De intensiteitstypen worden naar de volgende kenmerken
schematisch overzichtelijk samengevat ' ) :

1) Zie E. Wagemann: Struktur und Rhythmus der Wellwirtschaft. blz. 24.
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Hoofdkenmerken „hoog- ,.half- „nienw- . ,niet-
kapitalisme" kapitalisme" k'apitalisme" kapitalis-

tische"
staten

Dichtheid groot groot gering gering
van

beVOlking

Aanwending groot gering middelmatig minimaal
van

machines

-Verkeer sterk gering sterk gering

Quotum groot gering middelmatig minimaalI
industrie-
arbeiders

Balans meer invoer onsamen- meer uiívoer meer invoer
hangend

Buiten- - Invoer middelmatig groot zeer groot zeer groot
landse Eind-
handcl roducten

- Uitvoer groot gering zeer gering zeer gering

Aandeel
per hoofd groot gering zeer groot gering

Indien de samenhang tussen intensiteitstypen en organisatie-
vormen wordt onderzocht, dus wordt nagegaan hoe bij de
vorm-ontvangende structuurelementen zich de vorm-gevende
factoren voegen en het geheel maken tot een structurele een-
heid, blijkt voor de „niet-kapitalistische" staten de gebonden
op behoeftendekking gerichte huishouding de overheersende
vorm te zijn, terwijl in de „half-kapitalistische" staten de vrije
op behoeftendekking gerichte huishouding overwegend voor-
komt. Vroeger gold dit laatste ook voor Rusland, maar Inoge
de overgang van het Russische rijk naar de gebonden op behoef-
tendekking gerichte huishouding ook een geweldig ontwik-
kelingsproces beduiden, toch is het wellicht een organische
voortzetting van vroegere vormen, ~vaaraan een collecti-
vistisch karakter niet vreemd was. In de „nieuw-kapitalisti-
sche" landen wordt de vrije op rentabiliteit gerichte lluishou-
ding het lneest aangetroffen, hetgeen Inet uitzondering van het
agrarisch kleinbedrijf, waar nog vaak sprake is van een vrije
op behoeftendekking gerichte huishouding overwegend voor-
de landbouw als voor handel en industrie. In tegenstelling
hierlnee geldt voor het gebied, dat valt onder het „hoog-kapi-
talisme", dat de landbouw - althans voor Europa - wordt
getypeerd als vrije op behoeftendekking gerichte huishouding,
en ten dele vrije op rentabiliteit gerichte huishouding, terwijl
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de industrie de vorm der gebonden op rentabiliteit gerichte
huishouding heeft aangenomen. Wanneer wij reeds vroeger (in
hfdst. III ~ 3) hebben vastgesteld, dat kapitalisme in strikte zin
bij Wagemann betrekking heeft op de organisatievorm der
vrije huishouding, verbonden met het intensiteitstype van het
„hoog-kapitalisme", dan neemt hij blijkbaar in de hoogste in-
tensiteitstrap een zodanige ontwikkeling waar, dat de vrije
vorm der op rentabiliteit gerichte huishouding evolueert naar
de gebonden vorm ' ) .

De beschouwingen van de gezaghebbende Duitse auteur
achten wij baanbrekend voor ons thema van onderzoek, maar
zij behoren meer geconcretiseerd te worden om te komen tot
een gefundeerd inzicht in de samenhang tussen data-structuur
en organisatievormen, zoals de wetenschappelijke vorsing dat
verlangt. Dit is begrijpelijk, zodra de structuur als een zelf-
standig studieobject wordt gesteld en niet voornamelijk als een
xniddel ter verklaring der conjunctuur.

Om de betrekkingen tussen de beweguigen in de absolute
data en in de economische structuur te analyseren, zal het
nodig zijn allereerst de absolute data in hun ontwikkeling en
verschuiving na te gaan en vervolgens de betrekkingen tussen
de absolute data-structuur en de eigenlijke gezegde economi-
sche structuur, met name de organisatievormen, vast te stellen,
Het aangeven der gezochte relaties zal worden bemoeilijkt,
doordat er vaak een wisselwerking optreedt tussen de ver-
schillende groepen van data en een wijziging in een der data-
groepen dikwijls veelvoudige effecten teweegbrengt.

Wijzigingen in de middelen - bevolking, natuur, stand der
techniek - en behoeften, waarbinnen zich het streven naar
behoeftenvoorziening voltrekt, zullen steeds invloed uitoefenen
op het economisch verzorgingsproces 2n op de conjunctuur-
beweging in het economisch leven, maar aan de bouworde van
het geheel niet per se een andere vorm verlenen, althans niet
op korte termijn bezien. Eerst ingrijpende veranderingen zullen
een wijziging in de economische structuur tengevolge hebben.
Zij kunnen zich vrij plotseling voltrekken, zoals bijv. bij het
uitbreken van een oorlog, maar over het algemeen zullen zij,

i) Deze conclusie stemt overeen met de reeds geconstateerde ontwikke-
lingsgang van het vrije kapitalisme naar de periode van het gebonden
kapitalisme. De rangschikking van de Verenigde Staten onder de vrije op
rentabiliteit gerichte huishouding, ofschoon het intensiteitslype overwegend
„hoog-kapitalístisch" is, achten wij vooral sinds de „New-Deal"-politiek,
ondanks het beleid in de laatste jaren, dat door minder diep ingrijpen
gekenmerkt wordt, niet langer verantwoord. Vgl. E. Wagemann, t.a.p., blz.
36 v.v.

16



242 PROBLEEiViSTELLING DYNAMISCHE ANALYSE

ook in een eeuw die gekenmerkt wordt door een betrekkelijk
dynamische ontwikkeling, indien men de verschuivingen bill-
nen een beknopt tijdsbestek beschouwt slechts oppervlakkig
lijken. Als zodanig veroorzaken zij veranderingen in het proces
der behoeftenvoorziening, doch een herordening der bouw-
delen is nog niet waar te nemen. De conjunctuurstudie zou
evenwel op dit laatste proces opmerkzaam kunnen maken,
inzover zij tot de conclusie voert, dat er wijzigingen optreden
in de aard van de conjunctuurcyclus. Een andere cyclus kan er
immers op wijzen, dat het kader van het welvaartsstreven niet
hetzelfde blijft.

De aanpassing van de economische structuur aan de veran-
derende data-complexen geschiedt ten dele door ondernemers,
die nieuwe wegen inslaan en nieuwe mogelijkheden zoeken
te verwezenlijken op economisch gebied, teweeggebracht door
nieuwe consumptiegoederen, nieuwe productie-methoden,
nieuwe markten - voor de inkoop van grondstoffen en de
afzet van eindproducten -, en een nieuwe organisatie - vesti-
ging van monopolies of doorbreking van monopolistische po-
sities -. Deze hantering van private economische macht brengt
teweeg, wat Schumpeter specifiek economische ontwikkeling
noemt: veranderingen in de baan van de economische kring-
loop, inzover deze spontaan voortvloeien uit het verzorgings-
proces en discontinu verlopen, alsmede verschijnselen die hier-
door in het leven worden geroepen. Economische ontwikkeling
treedt in deze gedachtengang uitsluitend op in de aan zich zelf
overgelaten volkshuishouding ' ) .

Het denkschema der volkomen concurrentie laat ons hier in
de steek. Verstoringen van het evenwicht leiden, zoals de mo-
derne dynamische theorie leert, niet autolnatisch tot even-
wichtsherstel. En de ontwikkeling zelf, teweeggebracht door
de verwezenlijking van nieuwe combinaties, verdraagt zich
kwalijk met volkomen mededinging, omdat de doorvoering
althans in de aanvang betekent de vestiging van monopolisti-
sche posities. Daar~nbovzn heeft ook de evolutie in de aan

i) ..Unter .. Entwickiung" sollen also nur solche Veránderungen des Kreis-
laufs des Wutschaftslebens verstanden werden, die die Wirtschaft aus sich
selbst herauszeugt, nur eventuelle Ver~nderungen der ..sich selbst iiberlassenen",
nicht von ~uszerem Anstosze getriebenen Volkswirtschaft".

J. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Miinchen-Leipzig
1935, blz. 95.

Wij zien hier af van het feit, dat Schumpeler werkt met al te abstracte
begrippen en o.a. de private economische macht een grotere rol speelt dan in
het optreden van ondernemers. Wij gaan niet in op de vraag, hoe de econo-
mische ontwikkeling verder verloopt indien geen nieuwe data-wijzigingen meer
optreden, zoals dat nader in de conjunctuurtheorie is ontwikkeld.
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zichzelf overgelaten volkshuishouding van vrij- naar gebonden
kapitalisme geleid tot een structurele aanpassing aan de ver-
anderende data.

Bedoelde aarrpassing is evenwel tevens bevorderd door de
overheid, de publieke economische leiding, die - spvntaan of
doelbewust - door de aanwending van publieke economische
macht de volkshuishoudelijke structuur zódanig beïnvloedt, dat
de organisatievorm harmoniëert, in meerdere dan wel mindere
mate, met de nieuwe constellatie der data. Een dergelijk in-
grijpen, dat van enger theoretisch standpunt als niet strikt
economisch wordt beschouwd, valt onder economische be-
moeienis en is, irr ruimere zin genomen, zeer zeker object van
economisch onderzoek, wijl het gericht is op economische doel-
einden. Wijzigt zich tengevolge van overheidsoptreden de orga-
nisatievorm, dan zal het verzorgingsproces ook dáárom anders
verlopen, en spreekt de theoretische economie evenzeer van
een data-wijziging als wanneer een der absolute buiten-econo-
rnische gegevens verandert. Van ruimer wetenschappelijk
standpunt wordt men nochtans gesteld voor een economisch
probleem.

Voorzover structurele aanpassingsverschijnselen, die het voor-
zieningsproces in geheel of ten dele nieuwe banen leiden, moe-
ten worden toegeschreven aan het ondernemersoptr~eden, vin-
den zij plaats in de vrijheidssfeer, die bepaalde data-complexen
laten en die een voorwaarde is voor het optreden van prijsvor-
ming en van conjtmctuurbewegingen. Vrijheid houdt een ver-
scheidenheid van mogelijkheden in, de aanpassing lcan op ver-
schillende manieren geschieden, en of een bepaalde mogelijk-
heid al dan niet verwerkelijkt wordt, hangt af van het initiatief
der ondernemers en van het streven van groepen van belang-
hebbenden. Het is mede de overheid, die de vrijheidssfeer af-
bakent, en daarom is de constellatie der gegevens van het pri-
vaat-economisch streven zelf weer gedeeltelijk effect van maat-
regelen der publieke economische leiding. Wijzigingen in de
economische structuur zijn derhalve het gevolg van tweeërlei
bewerkende oorzaken - van lagere èn van hogere rang -,
hetgeen door een voorbeeld zal worden verduidelijkt.

Lieftinck stelt in zijn dissertatie, waarin een dynamische
structuuranalyse wordt gegeven van de Amerikaanse industrie,
vast, dat een eenheid arbeid in de nijverheid der Verenigde
Staten in 1927 met ongeveer 2~:. maal zoveel kapitaal werkt als
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in 1899 '). Dit structureel verschijnsel, dat wijst op een sterke
verandering in de verhouding tussen arbeid en kapitaal bij de
totstandkoming van het physiek product, vindt ten dele zijn
oorzaak in het ondernemersinitiatief, dat nieuwe combinaties
wist door te zetten, o.a. door gebruik te lnaken van de evolutie
in de techniek. Tegelijk legden de immigratie-wetgeving en
het beschermend tarief, welke beide betrekking hebben op
het internationaal economisch milieu, een grondslag voor rela-
tief hoge lonen en bevorderden zodoende de mechanisatie. Het
uiteindelijk effect is reeds daarom, afgezien van andere maat-
regelen, mede toe te schrijven aan het optreden der overheid.

Naast de vraag door wie de aanpassing van de economische
structuur aan de zich wijzigende wereld der absolute data zich
voltrekt, zal het onderzoek, dat wij aan de hand van enige
voorbeelden willen houden, moeten leren, hoe deze aanpassing
kan geschieden. Veranderingen in de data-complexen kunnen
leiden tot spo~itane aanpassing in de organisatievorm. Een
dergelijke spontane groei, typerend voor de incidenteel gebon-
den, niet bewust geleide tussenvorm, kan ongewenst zijn, maar
behoeft niet per se verkeerd te wezen, zelfs al blijft de over-
heid afzijdig.

Gewenst en dikwijls geboden is het leidiny geven aan het
aanpassingsproces door doelbewuste maatregelen der overheid.
Een dergelijk optreden is kenmerkend voor de principieel ge-
bonden, bewust geleide tussenvorm. Dat de overheidsleiding
rliet altijd gericht blijkt te zijn op het maatschappelijk econo-
misch doel, geeft ook de economist aanleiding tot kritiek.

Niet gefingeerde-, maar reëel aanwezige of mogelijke wijzi-
gingen in de data-structuur vormen de aanleiding tot een ver-
antwoorde analyse. Het zou wetenschappelijk onvruchtbaar zijn
om inet een onbegrensd aantal gefingeerde veranderingen te
opereren.

Naarmate de gebondenheid groter is, blijft er minder ruimte
voor aanpassing in de private sfeer en worden aan de overheid
minder aanwijzingen geiaten omtrent veranderingen in de
data-structuur, welke immers in de spontane reacties der pri-
vate economische leiding tot uiting zullen komen. Intussen zal
de publieke economisch~ leidirg met de maatschappelijk eco-
nomische organisatievorm kunnen manipuleren, zij bezit de
mogelijkheid om de ecanomische structuur aan te passen aan

i) P. Lieftinck: Moderne struktuurveranderingen der industrie in de
Verenigde Staten van Amerika, Groningen-Den Haag-Batavia 1931, blz. 350.
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wijzigingen in de absolute data. Het principieel gebonden zijn
betekent als zodanig een grotere manipuleerbaarheid dan het
bestaan van incidentele bindingen, waar de ene maatregel de
andere kan uitlokken zonder dat op doeltreffende wijze wordt
aangestuurd op de handhaving van een zo groot mogelijke mate
van vrijheid.

Als voorbeelden van een dynamische structuuranalyse kie-
zen wij allereerst het modern concentratieverschijnsel. Het be-
lreft een algemeen optredende ontwikkelingstendenz, welke het
door ons onderzochte verband zeer zeker kan demonstreren.
Op de tweede plaats behandelen wij de Nederlandse landbouw-
cmisispolitiek 1930-1940, een verschijnsel op een meer beperkt
gebied, maar met oorzaken en gevolgen van een algemene
betekenis. Tenslotte willen wij de overgang van oorlogs- naar
vredeshnishouding beschouwen, speciaal vovr Nederland. Er
zal gelegenheid te over zijn om zowel de aanpassing op spon-
iane wijze als door doelbewuste leiding te laten zien. Het zal
daarbij gemakkelijker blijken een doelmatig-kritische beschou-
wing te geven, wijl zij grotendeels achteraf kan worden gebo-
den, dan structuurveranderingen in hun werking t.a.v. de
toekomst te projecteren en hieruit conclusies te trekken voor
een manipulatie met de organisatievorm. Indien wij niettemin
hopen, dat uit onze kritische beschou~n~ing van wat ten dele
verleden is, gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt die
voor de toekomst van rxut zijn, dan blijven voor het scheppend
vermogen van de staatsman en de wetenschappelijke intuïtie
van de economist nog voldoende ruimte voor een keuze van
doeleinden en middelen in concrete situaties.

Tal van economisten hebben reeds vruchtbaar gewerkt op
het gebied der dynamische structuursaxxalyse. Wanneer wij
hierop aan het slot hopen te wijzen, koesteren wij toch de ver-
wachting, dat onze uiteenzetting van de leer der organisatie-
vormen een a~:nsporing zal inhouden om het betreffende on-
derzoe)t meer systematisch onder te brengen binnen het geheel
der economische wetenschap. De uitwerking van enige voor-
beelden menen wij daartoe niet te kunnen missen.



HOOFDSTUK VII.

HET MODERN CONCENTRATIEVERSCHIJNSEL.

~ 1. Wat laet inhot~dt.

Het thema van onderzoek heeft voornamelijk betrekking op
de structuzcr der voortbre~zging. Terwijl de voortbrenging in
technisch opzicht geschiedt in het bedrijf als technische pro-
ductie-eenheid, vindt zij in economisch opzicht plaats in de
onderneminy als commerciële, op het privaat-economisch winst-
doel gerichte exploitatie-eenheid. T.a.v. de verhouding tussen
onderneming en bedrijf wordt, naargelang de onderneming één
of ineerdere bedrijven omvat, verschil gemaakt tussen de
enkelvoudiye en de samengestelde onderneming. De bedrijfs-
groepering binnen de samengestelde onderneming kan zowel
ontstaan door vertakking - uitbreiding der aanvankelijk en-
kelvoudige onderneming in één of ineer richtingen - als door
aa~aeensluiting - samenvoeging van bedrijven van onderne-
mingen, die elkaar voorheen rechtstreeks of zijdelings becon-
curreerden -.

De concentratie of samentrekking der productie, welke wij
gaan beschouwen, duidt op het verschijnsel dat economische
beslissingen aangaande, het voortbrengingsproces worden ver-
legd van een veelheid naar een kleiner aantal instanties en
mogelijk geheel of gedeeltelijk naar een eenheid, die het geheel
omvat. Op verschillende wijzen kan zich dit verschijnsel voor-
dcen.

Sinds het midden der vorige eeuw is de enkelvoudige onder-
neming gegroeid in de bestaande richting door vergroting van
de bedrijfsomvang, hetgeen een verlenging van de productie-
omweg en een meer overwegende rol der vaste kosten in het
voortbrengingsproces heeft teweeggebracht. Daarnaast is de
samengestelde onderneming een veelvuldiger voorkomend ver-
schijnsel geworden. Tenslotte moet ook het vooral sinds 1870 à
1880 optredende streven naar combinatie van ont~ernemingen,
die min of ineer zelfstandig blijven, maar die door eigendoms-
verhoudingen, door beheersregelingen of andere soorten van
overeenkomsten gebonden zijn, als een uiting van het concen-
iratieverschijnsel worden beschouwd.

De concentratietendenz voltrekt zich in horizontale richting,
indien zij een bedrijfsvergroting binnen de enkelvoudige on-
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derneming betreft of, in de beide overige gevallen, wanneer
binnen de onderneming bedrijven zijn gegroepeerd of wanneer
ondernemingen samengaan, die bedrijven exploiteren, welke
liggen op één trap in de laedrijfskolom. Voorzover dgl. eenheden
of combinaties behoren tot verschillende bedrijfstakken, die
produceren voor dezelfde markt maar op niet-concurrerend
gebied, wordt wel van evenwijdige concentratie gesproken ').
Concentratie in verticale richting heeft betrekking op achter-
eenvolgende trappen in de bedrijfskolom.

Wijzigingen in de structuur der voortbrenging hebben de
moderne onderneming gebracht als de typische organisatievorm
der productie. Het individu is als economische eenheid op het
gebied der productie ten dele verdrongen en vervangen door
een organisme, dat functioneel is opgebouwd en waarvan indi-
viduen of groepen van individuen als organen optreden, elk
afzonderlijk belast met leiding, uitvoerende arbeid en lcapi-
taalverschaffing, en alle onderworpen aan de objectieve doel-
stelling van het geheel.

De toevoeging „modern" aan het verschijnsel, dat wij in
dynamisch structureel opzicht gaan beschouwen, duidt op de
beperking van het onderzoek tot het tijdvak der volkshuishou-
ding van een moderne omvang en van een moderne data-
structuur, dus tot de kapitalistische maatschappelijk economi-
sche organisatievorm. Concentratie past typisch in de periode
van het gebonden kapitalisme '), maar ook in het tijdperk van
het vrije kapitalisme is het met naine de concentratietendenz,
die de kapitalistische slotphase inleidt.

~ 2. Concentratie en marktvormen.

Door het concentratieverschijnsel in zijn verschillende as-
pecten zijn de marktvormen sterk gewijzigd en geleidelijk ver-
der verwijderd van de toestand van volkomen concurrentie.
Het is de betrekking tussen concentratie en marktvormen, die
wij nader willen onderzoeken.

Zowel de vergroting van de bedrijfsomvang als de andere
vormen van concentratie, de groeiende samengesteldheid der
ondernemingen en het streven naar combinatie van econolni-
sche productie-eenheden, oefenen een betekenende invloed uit
op de ontwikkeling der Inarktvormen. De gedifferentieerdheid
der marktstructuur gaat alle typen van Inonopolistische concur-

il Vgl. P. Lieftinck, t.a.p., blz. 144.
s) Dit sluit niet in, dat in een toekomstige ev. niet-kapitalistische periodo

geen concentratie zou optreden.
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rentie in ruimere zin omvatten, met name ook de onvolkomen
markt.

Er is hier sprake van een merkwaardige wisselwerking, Zo-
lang de concurrentie volkomen is, zal de groei van het groot-
bedrijf afhankelijk zijn van de mogelijkheid om door vergroting
van de bedrijfsomvang de kosten te drukken. Blijkt de ontwik-
keling zóver voortgeschreden, dat de marktprijs door het optre-
den der onderneming beïnvloed wordt, of laat het zich aanzien,
dat zulks spoedig zal kunnen gebeuren, zodat de mededinging
monopolistisch is of dit stadium gemakkelijk kan bereiken, dan
wordt het voor de onderneming mogelijk een markt- en prijs-
politiek te gaan voeren. Een vergroting van de omvang van het
bedrijf wordt dan niet langer uitsluitend bepaald door de ten-
denz der afnemende kosten, maar is bovendien afhankelijk van
de vraag of zodoende de markt in geringere of grotere mate
beheerst kan worden.

De vergroting van de bedrijfsomvang brengt een uitbreiding
van de productie-capaciteit, welke vooral bij een teruglopende
conjunctuur het evenwicht tussen aanbod en vraag verstoort
en de ondernemingen bedreigt met inrentabiliteit. Een bedrijfs-
politiek die deze ongunstige situatie poogt te ontgaan door een
vergroting der capaciteit, verstoort het evenwicht slechts in
ernstiger mate. Er wordt met de prijs gemanipuleerd lnet als
marge de bereikbare opbrengstprijs min de lopende exploitatie-
kosten, d. z. de variabele kosten èn de constante kas-kosten
hetgeen typerend is voor een toestand van monopolistische
concurrentie. De capaciteitskosten, die ten dele in de opbrengst
geen vergoeding meer vinden, worden verder opgeofferd aan
het streven om mededingers in de concurrentiestrijd te over-
~vinnen. De samengestelde ondernemingen en het kartel moeten
uitkomst brengen in deze strijd.

Inzover het grootbedrijf zijn optimale omvang gaat bereiken,
wordt de groei der samongestelde onderneming niet uitslui-
tend of niet overwegend een kwestie van afnemende kosten,
maar zal het streven naar een optimale grootte voor de onder-
neming, alsook de opkomst der kartelpolitiek, er vóór alles op
gericht zijn om de concurrentie te beperken en op de afzet in-
vloed uit te oefenen. Dat de ver~vantschap tussen de doelstel-
lingen van trusts en kartels in de periode van het gebonden
kapitalisme groter is dan in het voorgaande tijdperk') interes-

1) In de periode van het vrije kapitalisme heeft de trust in de opgaande
conjuitctuurphase een offensief karakter, gericht op het behalen van zo groot
mogelijke monopoliewinsten; het kartel, dat met name tijdens de neergaande
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seert ons in dit opzicht minder dan het feit, dat beiderlei vor-
men van conèentratie, ontstaan onder van volkomen concur-
rentie afwijkende voorwaarden, zelf weer oorzaak zijn dat de
monopolistische trekken der mededinging sterk gaan toene-
men. '). Dat is de merkwaardige wisselwerking: concentratie-
verschijnselen roepen monopolistische concurrentie in het le-
ven, en monopolistische concurrentie is zelf weer oorzaak van
voortschrijdende concentratie.

Monopolistische concurrentie, die tengevolge van concen-
tratie op een of andere markt werkelijkheid wordt, zal vanwege
de verbondenheid der markten weer andere markten beïnvloe-
den en zo op de gehele marktstructuur haar werking uitoefe-
nen. Daarenboven kan concentratie de markt onvolkomen
maken, doordat de betrokken bedrijfstak zich dan gemakke-
lijker leent tot het voeren ener politiek van prijsdifferentiatie,
alsook van product-differentiatie e, d. De omvang der markt
wordt voor de betreffende deelnemers in zekere zin verkleind
en dientengevolge hun positie versterkt.

Een beperking van het aantal deelnemers aan de concurren-
tie leidt allereerst tot een oligopolie, al dan niet gedeeltelijk.
Er mag dan onder zeer bepaalde omstandigheden een betrek-
kelijke mate van stabiliteit aanwezig zijn, over het algemeen
zal ter markt een evenwicht ontbreken en is de toestand ze~r
labiel, mist hij bestendigheid. De oligopolisten bestrijden el-
kaar, ~vijl er geen marktprijs en evenmin een monopolieprijs
bestaat -) . Veelal zal het uitlopen op een - mogelijk gedeelte-
]ijk - monopolie, hetzij in de vorm ener samengestelde onder-
neming, hetzij in een meer of millder ontwikkelde kartelvorm.

Welke van deze vorlnen tot stand zal komen, hangt af van
de overheid, die bijv, in de Verenigde Staten de kartels ver-
bood en zodoende permanente concentratievormen bevorderde,
in Duitsland daarentegen de kartels wel regelde ]naar niet
tegenwerkte. Het hangt bovéndien af van de mentaliteit der
ondernemers, die in grote of geringe mate of in het geheel niet
conjunctuurbeweging wordt opgericht, is dan va~i een defensieve aard, opge-
zet om de ondernemingen voor destructieve concurrentie te behoeden.Gedurende het tijdperk van het gebonden kapitalisme worden beiderlei con-centratievormen monopolistische organisaties om de prijzen te stabiliseren ende mazkt te beheersen door voor het groter wordend productievermogenruimere afzetmogelijkheden te verwezenlijken. De ontwikkeling van datechniek, die de kapitaalintensiviteit van het productie-apparaat sterk vergrooten daarom de starheid der aanbodfactoren verhoogt, beoogt men doelbew~istaan te passen aan de evolutie van de behoeften, welke in grotere mate deinvloed der conjunctuurwisselingen ondergaan. Inzover hebben trustvormingen kartellering dezelfde strekking en dezelfde diepere oorzaken.

1) Vgl. L. Miksch: Wettbewerb als Aufgahe, Die Grundsátze einer Welt-
6ewerbsordnung, Stuttgart-Berlijn 1937, blz. 59 v.

-) ,.Das Oligopol ist so labil, dasz es fast nur als Ubergangszustand
vorkommt". L. Miksch: a.w., blz. 79.
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op onderlinge samenwerking is ingesteld en als zodanig veran-
kerd ligt in de historisch-culturele omgeving. De geestesgezind-
heid, die in bepaalde omstandigheden overheersend is, vormt
evenwel een gegeven, dat niet geheel onafhankelijk is van de
structuur var andere data. Noch het historisch materialisme,
dat de organisatievorm geheel als resultaat ziet van zakelijke
factoren en aan de geestesgezindheid geen oorzakelijke invloed
toekent, noch de opvatting, die de mentaliteit beschouwt als
een volkomen zelfstandige beïnvloedingsfactor, achten wij
juist. Binnen de zakelijke elementen der structuur ligt een
zekere ruimte voor inwerking door factoren, die wij onder de
historisch-culturele omgeving rangschikken. Bewegingen in
de absolute data-structuur kunnen de onderlinge afhankelijk-
heid der productie-organen vergroten, zo de ondernemers,
ofschoon zij vrijheid van beweging begeren voor de verwezen-
lijking hunner concepties, in veelvuldig contact met elkaar
brengen en hun inzicht verschaffen in de betekenis van het
overleg. Soms komen de ondernemers tot samenwerking in
verenigingen voor andere doeleinden dan in kartels op de voor-
grond staan, als met name de regeling der arbeidsvoorwaarden
of het gedwongen lidmaatschap van publiekrechtelijke organi-
saties. Dit kan hun mentaliteit voor een samengaan met het oog
op doeleinden, die tengevolge van het concentratieverschijnsel
op de voorgrond treden, ontvankelijk maken.

Op enige uit structureel oogpunt belangwekkende verschijn-
selen moeten wij nog wijzen. Concentratie in het bedrijfsleven
is gepaard gegaan aan concentratie in het bankwezen. De bank-
concentratie is echter een factor geworden, die de concentratie
op andere gebieden, alsmede de versterking van de machts-
positie der ondernemers t.a.v. de aandeelhouders, ten zeerste
heeft gestimuleerd. De ophoping van kapitaal in weinig handen,
gekoppeld aan het vermogen tot geld- en credietschepping,
heeft aan betrekkelijk weinigen de macht gegeven om crediet
toe te bedelen volgens normen, die grote ondernemingen en
combinaties van ondernemingen bevorderen maar tegelijk de
werkelijke diensten van het bank-apparaat aan het bedrijfs-
leven niet hebben vergroot, integendeel tot geringer proporties
hebben teruggebracht. Daarnaast heeft de relatief sterke groei
der collectieve besparingen d.m.v. institutionele beleggers de
overheidsfinanciering bevorderd. De structuur der kapitaal-
markt is onder invloed van de geschetste concentratie ingrij-
pend gewijzigd. Er is geen spral~e meer van een homogene
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Inarkt, maar van een aantal deelmarkten, die niet langer recht-
streeks met elkaar verbonden zijn. De rente (credietprijs)
vervult de regelende functie niet meer, die haar in de vrije
ruilverkeershuishouding kon worden toegeschreven. Een ver-
andering in de marktvormen kwam al heel typisch tot uiting
in de oprichting van het Beleggersfront in Nederland in 1938,
waardoor aan de aanbodzijde van de „open kapitaalmarkt" een
gedeeltelijk monopolie ontstond: één grote aanbieder (het be-
leggerskartel) en een groot aantal relatief kleine particuliere
beleggers.

Het toenemend concentratieverschijnsel heeft ook op de
structuur der arbeidsmarkt zijn invloed uitgeoefend. Staan de
arbeiders tegenover de individuele werkgevers geduren~le de
bloeiperiode van het vrije kapitalisme vrij zwak'), toch wordt
het loonpeil nog relatief gunstig beïnvloed door de vrij gelijk-
matige spreiding van economische macht over de veelheid van
ondernemingen. Wanneer in het latere gedeelte van het vrije
kapitalistische tijdperk - de jaren 1870 à 1880 - tengevolge
van optredende concentratie-strevingen zich in de structuur de
gebondenheid gaat aftekenen, komen van de zijde der arbeiders
de vakverenigingen tot ontwikkeling. Zij fungeren als aanbods-
kartels ') op de arbeidsmarkt, collectieve monopolies, aanvan-
kelijk opgezet als afweermiddel tegenover de opeenhoping van
private economische macht met dientengevolge een monopolis-
tische concurrentie-structuur aan de vraagzijde. Een dergelijke
structuur wordt dan ook typerend voor de aanbodzijde. De
overheid neemt hiertegenover een passieve houding aan. Later
worden de vakverenigingen, in hun ontwikl~eling positief ge-
steund door de overheid, meer bewust aangewend als een
middel om de lonen en andere arbeidsvoorwaarden te ordenen
met behulp van het instituut der collectieve arbeidsovereen-
komsten. Met de groei der vaste kosten, waardoor de vraag
naar arbeidskrachten, zeker op de korte duur beschouwd, meer
onelastisch wordt, zal ook aan ondernemerszijde het verlangen
naar collectief optreden toenemen. Het vrije prijzenstelsel
wordt zodoende steeds meer doordrongen van monopolistische
elementen.

i) De werkgever kàn het loon beïnvloeden. dus van volkomen concurrentie
is ook dan geen sprake. De omvang der vele, miu of ineer verbonden, arbeids-
markten ís t.o.v. de individuele vragers naar arbeidskrachten betrekkelijk
gering.

-) Sommigen achten de naam kariel hier onjuisL Voor ons doel maakt dit
weinig verschil.
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~ 3. Concentratie en economisch~ bewegingen (conjunc-
tuur).

Het optreden alsmede de beoordeling van het concentratie-
verschijnsel en van de daarmee verbonden monopolistische con-
currentie als marktstructuur houdt verband met de beweging
der conjunctuur. Dit geldt niet slechts het cyclisch conjunc-
tuurverloop, maar niet minder de lange golven welke, ofschoon
het hier een nog weinig ontgonnen gebied betreft, in hun op- en
nedergang inzicht kunnen verschaffen in de op lange termijn
optredende ontwikkeiingstendenzen.

De tegenstelling tussen volkomen rnededinging èn monopo-
listische concurrentie met monopolie als grensgeval is niet ana-
loog aan die tussen vrijheid en dwang. Men kan het vrijheids-
begrip als element van het maatschappelijk economisch doel
een constante inhoud toekennen, inzover het als maatschappe-
lijk ideaal de vereffening van private economische machtspo-
sities behelst. In de opgaande golfbeweging wordt een zodanig
ideaal benaderd door een evolutie in de richting van concur-
rentie, welke dan het geëigend middel vormt om te komen tot
een gelijkmatige machtsspreiding en zodoende tot een ont-
plooiing van economische krachten. De gebondenheid behoeft
minder ver te gaan omdat dwang op grond van macht minder
zal te vrezen zijn, Het monopolie verschijnt daartegenover als
middel om machtsstellingen op te bouwen en te versterken ten
koste van anderen. In de neergaande golfbeweging zal daaren-
tegen een ontwikkeling in ~nzonopolistische richting een middel
kunnen zijn tot evenwichtige machtsverdeling, dat meewerkt
tot het behoud van vele ondernemingen, De vrijheid moet wor-
den beperkt, wil de ideale inhoud van het begrip werkelijkheid
blijven. Juist de gebondenheid voorkomt de dwang, die de
economisch machtigen anders tegenover de zwakkeren zouden
uitoefenen. Concurrentie betekent dan de tandenz om de eco-
nolnische macht der grote ondernemingen en ondernemings-
combinaties uit te breiden.

Dynamisch beschouwd valt een concurrentie-tendenz nooit
samen met volkomen vrijheid, noch een monopolistische ont-
wikkelingsgang met een toestand van volkomen gebonden-
heid '), en daarom hebben wij juist aan de typering der orga-
nisatievormen door Akerrnan een eigen betekenis toegekend.

il „Erst in der Entwicklungsperspektive erscheinen uns die beiden Orga-
nisationsformen als relative Freiheit und relative Bindung", aldus J. Dobrets-
berger in zijn reeds vroeger aangehaald werk, dat speciaal het verband iussen
organisatievormen en conjunctuur analyseert.
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Onder de bovendrijvende stroming is er ook een verloop in
tegengestelde richting'). Het is mogelijk, dat de opgaande cotl-
junctuur door bepaalde ondernemers wordt aangewend tot
vestiging van monopolies teneinde de voordelen, door de econo-
mische vooruitgang gebracht, voor zich te reserveren '). Zo
kan in de neergaande conjunctuur concurrentie worden gehan-
teerd als middel tot versterking der eigen machtspositie ten-
einde een gedeelte van het al te grote aantal ondernemingen -
de zwakkere - het veld te doen ruimen. Machtsstellingen wor-
den in het eerste geval opgebouwd d.In.v. monopolie, in het
tweede d.m.v. concurrentie.

In de phase van expansie, die, ook over een langere tijd
beschouwd, typerend is voor het opgaand verloop, is het geheel
overwegend geporteerd vóór een ontwikkeling in de richting
van concurrentie, omdat het machtsevenwicht er door ver-
sterkt wordt. Daarom is de opkomende klasse dan gekant tegen
belelncneringen. Bepaalde onderneminyen, die reeds een mach-
tige plaats innemen, zijn in htm streven evenwel monopolis-
tisch geóriënteerd, wijl dit de ongelijke machtsspreiding be-
vordert, en dit is dan ook de reden, waarom de gezeten klasse
zo gesteld is op het behoud der bestaande bindingen. Geduren-
de de periode van consolidatie, die, ook op de duur bezien,
typisch past in het neergaand verloop waarin immers gezocht
wordt naar een stabiliserend evenwicht, liggen de verhoudin-
gen juist andersom. Dan zal het geheel het Inonopolistisch stre-
ven steunen, omdat het evenwicht in econolnische macht er
door verstevigd wordt. De ondernemingen die Inet uitschake-
ling worden bedreigd, vinden zodoende hun plaats beveiligd.
Bepaalde ondernemingen, die zich verzekerd weten van een
sterke positie, verlangen naar de concurrentiestrijd, waarvan zij
een grotere machtsongelijkheid verwachten. Zij beogen de
druk van zich af te schuiven die de ondersteuning van zwak-
kere ondernemingen voor hen betekent.

Hoewel de feitelijk bestaande machtsverhoudingen zullen
beslissen over de vraag, of de ontwikkeling in de richting van
concurrentie of van monopolie het sterkst is, zal toch op de
dtcur in het eerste geval het streven naar concurrentie, in het
tweede dat naar monopolie overheersen.

i 1 Hierop wordt door pobretsberger op meerdere plaatsen van zijn werk
de aandacht gevestigd.

-) Men denke bijv, aan de tendenz naar integratie in de richting der
inkoopmarkt gedurende perioden van stijgende prijzen om een voordeliger
inkoop te verkrijgen dan op de vrije markt mogelijk is.
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Wij vinden het bovenstaande, ofschoon niet altijd gemakke-
lijk te herkennen, door de ervaring bevestigd. Kartels, als
„kinderen van de nood" geboren en getogen gedurende de
periode van economische nedergang, worden weer ontbonden
in de phase der opgaande conjunctuur.

Toch zijn in Duitsland ook dan vaak kartels ontstaan en ver-
sterkt. Zij beperken het aanbod om meer winst te maken en
later, gedurende de depressie, machtiger posities in te nemen.
Tijdens de neergaande conjunctuur gebeurt het omgekeerde en
worden kartels ontbonden, een „vríjbuiters"-politiek gevoerd
teneinde zwakkere ondernemingen het leven onmogelijk te
maken. Concentratieverschijnselen zullen derhalve in iedere
conjunctuurphase op de concurrentie een monopolistische in-
vloed uitoefenen, maar deze invloed zal gedurende de ene
periode uit maatschappelijk economisch oogpunt als weldadig,
tijdens de andere als schadelijk worden ondervonden.

Ook het onderzoek van Lieftinck naar moderne structuurver-
anderingen in de Amerikaanse industrie levert voor de trust-
beweging een soortgelijke ervaring op. Op grond van nog ge-
brekkig statistisch materiaal, dat betrekking heeft op de periode
1900-1930, merkt hij op, hoe gedurende het tijdvak 1900-1919
bedrijfsvertakking meer naar voren komt, terwijl voor het tijd-
perk dat daarop volgt bedrijfsaaneensluiting weer voortgang
maakt, waarbij bovendien binnen de periode 1919-1928 een
paralleliteit met het cyclisch conjunctuurverloop wordt waar-
genomen. Het eerste gedeelte is dus blijkbaar een phase van
expansie, waarin overheerst het agressief type van concentra-
tievormen, dat de prijs beoogt op te voeren tot boven het peil,
dat de kosten en een normale ondernemerswinst voor de grens-
onderneming goed maakt. Zij wordt gevolgd door een conso-
lidatieperiode, met het defensief type van concentratievormen,
dat een daling van de prijs beneden het boven gesteld niveau
tracht tegen te houden. Het „schadelijk" en „weldadig" mono-
polie volgen elkaar op. Uit een tweetal onderzoekingen van
latere datum blijkt, dat de graad van monopolisatie tijdens de
depressie van 1929-1932 is toegenomen, wat de bovendrijven-
de tendenz demonstreert. Uit één ervan blijkt deze evolutie
bovendien voor het langere tijdperk van 1913-1935, wat een
bevestiging betekent van Lieftinck's conclusie ').

Het zijn vooral tijdperken van een or~gewoon grote opbloei
en van een buitengewoon ernstige inzinking, die typerend zijn

i) Zie J. Tinbergen: Beperk~e concurrentie, blz. 120.
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voor de langere phasen met een overwegend expansief of
consoliderend karalcter ') .. Naargelang de phase zal het concen-
tratieverschijnsel anders verlopen en bovendien worden ge-
plaatst onder een belichting vanuit tegenovergestelde gezichts-
hoeken. Wordt een bepaald evenwicht bereikt, dan zal het van
de omstandigheden, met name van de conjunctuurphase, afhan-
gen, of dit resultaat moet worden toegeschreven aan een ont-
wikkeling in de richting van monopolie of van concurrentie.

Dat de oorzaken niet altijd scherp worden gezien blijkt o.a.
uit de discussies in de Vereniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek (1928), waarbij uit de tcen uniforlne benzine-
prijs werd geconcludeerd zowel tot scherpe concurrentie tussen
grote maatschappijen als tot monopolistische afspraken -) .
Een dergelijk voorbeeld vermeldt ook J. M. Clark. De Federal
Trade-commissie wou uit het ieit, dat verschillende onderne-
mingen in de vleeswarenindustrie dezelfde prijs betaalden
voor levend vlees, concluderen dat er monopolistische afspra-
ken bestonden. De ondernemingen zelf beweerden, dat zulks
wees op een scherpe concurrentie vanwege de leer, dat op één
lnarkt op eenzelfde lnoment één prijs bestaat ~) . Beide voor-
beelden bewijzen dat concurrentie en monopolíe onder ver-
schillende omstandigheden tot dezelfde resultaten kunnen voe-
ren. Dat zij onder gelijke omstandigheden tot uiteenlopende
resultaten kunnen leiden, is eveneens een aannemelijke con-
clusie. Eerst een dynamische structuuranalyse zal het inzicht
kunnen verscherpen in wat als werkelijke oorzaak van gecon-
stateerde verschijnselen moet worden beschouwd, omdat zij
ons inzicht verschaft' in de bewegingen der data.

Dat de dynamiek in de economische structuur kan worden
herleid tot een ontwikkeling in de bouworde der absolute
data, welke samenhang een uiteenlopende belichting verklaar-
baar maakt, zullen wij tenslotte in het kort trachten samen
te vatten.

Het expansieve stadium met zijn tendenz in de richting
van concurrentie vindt aan de vraagzijde zijn verklaring in een
relatief grote uitbreiding der behoeften, waarop de productie
in het betrokken economisch gebied zich kan richten. F.en der-
gelijke evolutie kan worden veroorzaakt door een betrekkelijk

i) Binnen dergelijke structureel min of ineer homogene perioden beleke-
nen de cyclische conjunctuurgolven viil. slechts verschuivingen van kwan-
titatieve aard.

-) Verslag der vergaderiug, 's Gravenhage 1929, blz. 55 v.v.
3) The economics of overhead costs. blz. 417.
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snelle groei, dus een progressieve tcename der bevolking, en
door de opening van nieuwe terreinen van afzet door ontdek-
kingen en kolonisatie. Aan de aanbodzijde werkt in dezelf-
de richting de opvoering van het prestatievermogen der tech-
niek door nieuwe vindingen naast verbetering van het be-
staande, Op kortere termijn beschouwd speelt ook de kapitaal-
vormiing een rol, wijl een opeenhoping van grote hoeveelheden
kapitaal in de vorm van vlottende middelen die naar belegging
zoeken, het sireven naar expansie in de hand zal werken. De
data bieden dus een verklaring van het streven naar vrije
krachtsontplooiing, die grote èn kleine ondernemingen voor-
uitbrengt en vooral de grote machtsposities doet bouwen langs
de weg van bedrijfsvertakking. De rijkelijk toestromende win-
sten worden geïnvesteerd in de zich met name op deze wijze
uitbreidende ondernemingen.

Beschouwen wij daartegenovèr de langere phase met een
overwegend consoliderend karakter, dan valt aan de vraagzijde
op een betrekkelijke afname der behoeften door een relatieve
teruggang der bevolking, en door een vernauwing van afzet-
gebieden, hetgeen op enger of breder terrein een situatie van
overproductie in het leven roept. Aan de aanbodzijde heeft de
techniek een zekere mate van algemene verbreiding en stabili-
teit gevonden. De mogelijkheden van kapitaalvorming worden
erdoor verkleind, terwijl de vastleggillg van toenelnende hoe-
veelheden kapitaal in duurzame productiemiddelen het aanpas-
singsvermogen van het voortbrengingsapparaat aan de wisse-
lende vraag geringer maakt, dus voor kortere perioden bezien
een verstarring teweegbrengt. Vandaar het streven naar gebon-
denheid, het vooral in deze phase optreden van concentratie
door bedrijfsaaneensluiting en kartellering met, vanwege de
overkapitalisatie, een teruggang van nieu~ve investeringen.
Gevormde econolnische machtsposities zoekt lnen te beveili-
gen '). Zulks gaat, vooral bij de concernvorming, niet gepaard
met een effectieve bestrijding der te grote capaciteit. De soe-
pelheid in het aanpassingsverlnogen wordt niet hersteld, het
selectief karakter der markt vermindert, in sommige sectoren
wordt een concurrentiestrijd gestreden die feller is dan ooit,
terwijl als gevolg van dit alles de rentabiliteit van het produc-
tieapparaat ver blijft beneden die der voorafgaande phase. Te-
genover een grotere mate van stabiliteit in de sector der mono-
poloïde prijzen, die vooral in h~t internationaal economisch
milieu gezien de aanpassing aan een prijsdaling op de wereld-

1) Vgl. J. Dobrelsberget: a.w., blz. 141 v.v.
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markt belemmert, komt de prijsdaling geaccentueerd tot uiting
in de vrije sector van het economisch leven.

De versnelling van het tempo der ontwikkeling leidt tot een
spoediger bereiken van de consolidatie-periode. Valt de aan-
vang dezer phase samen met de hausse uit de cyclische conjunc-
tuurbeweging, die dan abusievelijk wordt beschouwd als een
ontwikkelingsgang op langere termijn, dan treden overcapaci-
teit met een gebrekkig aanpassingsvermogen des te sneller op
en sluiten zij grotere gevaren in voor een gezande ontwikkeling.

Het gehouden onderzoek leert, dat het concentratieverschijn-
sel in de opeenvolgende conjunctuurphasen, ook en vooral als
bewegingen op langere termijn bezien, onderscheidene aspecten
vertoont en tevens anders wordt gewaardeerd. Het is vooral
deze waardering, die ons de wenselijke mate van vrijheid en
gebondenheid doet beoordelen naar de binnen een gegeven
tijdsbestek bestaande feitelijke situatie. Zij maakt een doel-
Inatig-kritische beschouwing mogelijk, waarin aan de taak der
publieke econolnische leiding de nodige aandacht kan worden
besteed.

~ 4. Doelmntigheidsbeoordeling.

De ordening der volkshuishouding gedurende de eerste helft
der negentiende eeuw berust op principes, die voor vele West-
Europese Staten in de wetgeving zijn vastgelegd, De organisa-
tievorm der vrije ruilverkeershuishouding, uitgewerkt in een
maatschappelijk-economisch rechtssysteem, stemt een aantal
decennia overeen met de bouworde der absolute data (vgl.
hfdst. I. ~ 8) . Opruiming der vrijheidsbeperkingen, ook indien
zij door private organisaties zijn ingevoerd, past geheel bij de
marktvorm der volkomen concurrentie. In dit licht beschouwd
zijn verboden van kartellering en van andere vormen van eco-
nolnische samenwerking zeer belangrijk, en er bestaat aan col-
lectieve monopolies dan ook geen wezenlijke behoefte. Intussen
kan hetzelfde niet worden beweerd van de vakverenigingen der
arbeiders, en daaroln betekent, inzover volkomen concurrentie
van meet af heeft ontbroken, het coalitieverbod een misken-
ning der Inaatschappelijk economische werkelijkheid. Een
zelfde oordeel kan worden geveld voor een situatie, waarin het
coalitieverbod forlne~l wordt opgeheven, maar de vakvereni-
gingen vanwege de overheid in hun vrijheid van beweging
naar alle zijden worden beperkt.

Het nadien optredend concentratieverschijnsel verleent van-

I7
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af zijn aanvang aan de concurrentie monopolistische trekken.
die allengs sterker gaan spreken. De structuur der markt wordt
gewijzigd: zij beantwoordt steeds minder aan het ideale beeld
der volkomen concurrentie, welk feit zelf wederom een voort-
gang der concentratie bewerkstelligt. Door Marx en, mede
onder diens invloed, door tal van anderen is geleerd, dat de
concentratie voortdurend verder zou voortschrijden. Op de
duur zouden slechts het individueel- naast het collectief mono-
polie overblijven.

De relatieve toename der vaste kosten t.a.v. de variabele
kosten wordt veelal aangevoerd als de overheersende oorzaak
van de concentratietendenz. Niet slechts vanuit algemeen
economisch, maar oolc vanuit bedrijfshuishoudkundig gezichts-
punt wordt deze stelling gepropageerd, Met name Schmalen-.
bach heeft het probleem als bedrijfshuishoudkundige benaderd
en aan de door hem aangenomen zowel absolute als relatieve
groei van de omvang der vaste kosten op het gebied der politiek
de consequentie verbonden, dat de economische maatschappij
op weg is naar de centraal geleide huishouding.

Het staat intussen wel vast, dat de verwachtingen, door Marx
e.a. t.a.v. de concentratietendenz gekoesterd, niet in vervulling
zijn gegaan. Het streven naar concentratie, hoe zeer ook aan-
wezig, wisselt met de economische phasen van op- en neder-
gang en het neemt niet zodanige afinetingen aan, dat de zelf-
standige kleine en middelgrote ondernemingen van de markt
worden verdrongen '). Niet alleen de conjuncturele bewegin-
gen, ook de techniek, de mogelijkheid van beheer onder één
centrale leiding, de financiering en de omvang der markt vor-
men factoren, die bij de bepaling van de optimale grootte der
onderneming een rol spelen. De economische structuur hangt
nauw samen met de bouworde der absolute data en zo zal het
conceritratieverschijnsel in grote landen als Amerika en Rus-
land meer uitgebreide vormen aannemen dan in de middelgrote
en kleine staten, waar in ruimere mate ondernemingen van
beperkte omvang de meest efficiënte zullen blijken te zijn.

Juis~ onderzoekingen op het grensgebied van bedrijfshuis-
houdkunde en algemene economie blijken in dit opzicht leer-

i) Van een noodzakelijke ontwikkeling in de ric}iting van een steeds verder
gemonopoliseerde productie kan niet worden gesproken. concludeert J. Tin-
bergen: De les van dertig jaar, blz. 171. Mechanisatie leidt niet per se tot
een vergroting van het bedrijf, maar kan ook voeren tot decentralisatie,
is het besluit van P. Lieftinck. t.a.p., blz. 44 v. Ook tal van andere moderne
schrijvers wijzen op dit verschijnsel, bijv. E. A. G. Robinson: The structure
of competitive industry, Londen-Cambridge, 1941.
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zaam te zijn. Ofschooll het werk van Verdoorn over „De ver-
starring der productiekosten" door verschillende critici op be-
paalde ptínten is bestreden '), mag het deze schrijver als een
~restatie worden aangerekend, dat hij de door velen aangehan-
gen Schmalenbachse wet van het stijgend aandeel der constante
kostenquote tot een op zijn minst niet overtuigend bewezen
stelling heeft teruggebracht. Ondanks de meer kapitaalintensief
wordende productie blijken er krachten aan het werk, die het
groter kapitaalgebl-uik per arbeider compenseren, De tendenz
tot stabiliteit of zelfs tot relatieve stijging, die de loonquote
vertoont, wordt behalve door Verdoorn ook door Lieftinck,
Tinbergen en tal van andere schrijvers waargenomen. Dat de
motivering van dit verschijnsel kan worden gevonden in een
daling van de grensproductiviteit en de daarmee overeenstem-
mende beloning van het kapitaal tegenover een stijgende grens-
productiviteit van de arbeid -) kunnen wij met Van Berkum
moeilijlc aanvaarden als een overtuigende stelling. Meer waarde
willen wij hechten a~l de ook door Verdoorn erkende beteke-
rlis der kapitaalsrationalisatie, welke het mogelijk maakt hogere
lonen te betalen zonder een relatieve stijging der vaste kosten
;e veroorzaken.

`Tan Berkum legt de betekenis van de ontwikkeling der
techniek t.a.v. de aanbodsverstarring in een toename der vaste
kosten niet in relatieve, maar in absolute zin. Het lijkt ons een
verdienste van de kritische beschouwingen, door Verster aan
dit thema gewijd, oln daarenbaven de stijging van de omloop-
snelheid van het kapitaal aarl te halen als een factor, die in zijn
werking niet beperkt blijft tot een verlichting van de druk der
constante kosten, maar de verliesmogelijkheid per eenheid
kapitaal doet toenemen, dus verstarrend werkt t. a. v. het
aanbod. Daarnaast zal naar onze mening op andere factoren
van structurele aard de aandacht moeten worden gevestigd om
de verstarringsverschijnselcn en het geschetste effect t.a.v, de
verdeling tussen kapitaal en arbeid meer volledig te kunnen
verklaren.

i) Vgl. P. P. van Berkum: Het vraagstuk der vaste kosten, Ecmiomie IX.
Jrg. 1943-'44, blz. 105 v.v.

P. J. Verdoorn: Drie kanttekeningen inzake de constante : :osten. Economie IX.
Jrg. 1943--'44, blz. 213 v.v. met: Antwoord van Van Berkum, blz. 232 v,

J. B, L. Verster: De verstarring van het aanbod. Economie IX. Jrg. 1943-'44,
blz. 241 v.v.

F. A. G. Keesing: Boekbespreking, De Economist. 92. Jrg. 1943 blz. 477 v.v.
-) Wij vinden deze motivering ook bij J. Tinbergen: De les van dertig

jaar. Amsterdam 1944, blz. 94 v. en 170 v. Vgl. eveneens P. Lieftinck, t.a.p..
blz. 367 v.v. Hq vult de aan J. B. Clazk's leer der grensproductiviteit ont-
leende verklaring aan met tal van op realistisch onderzoek gebaseerde con-
clusies
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Ten aanzien van de macht der geconcentreerde ondernemin-
gen is de positie der arbeidersvakverenigingen voortdurend
sterker geworden en het loonpeil omhoog gebracht ondanks het
optreden ener massale werkloosheid in het decennium vóór de
tweede wereldoorlog '). Hiertegenover is het objectieve winst-
streven der moderrle onderneming er op gericht om de winst-
uitkeringen zoveel lnogelijk te beperken. Als doelstelling der
winstpolitiek is de eigen instandhouding en uitbreiding der
onderneming naar voren gekomen, hetgeen heeft geleid tot een
reservering (z.g. interne financiering) op grote schaal, die de
besparingen in sterke mate bevordert, maar de investeringen
tevens heeft onttrokken aan de oriënterende invloed der markt.
Daarom zal hier in een opgaande conjunctuurphase gemakke-
lijk overkapitalisatie optreden.

Omdat het in de geconcentreerde bedrijfstakken gaat om
grote ondernemingen en ondernemingscomplexen, speelt de
interne financiering er uiteraard een belangrijke rol. Minder
goed georganiseerde bedrijfstakken wordén aangewezen op een
nauwer wordende credietmarkt en zullen financieel in grotere
afhankelijkheid gerakan dan de geconcentreerde bedrijfstak-
ken, vooral ook omdat grote ondernemingen op deze markt
gemakkelijker en goedkoper kapitaal kunnen verkrijgen dan
kleinere ondernemingen. Inzover bevordert de structurele ver-
andering der credietmarkt zelf weer de monopolistische ont-
wikkeling.

In het algelneen kan worden aangenomen, dat in de phase
der consolidatie het streven naar interne financiering een voor
het kapitaal t.a.v. de arbeid, wat de uitkeringen betreft, on-
gunstiger wordende verdeling heeft bevorderd. Intussen con-
stateert Tinbergen, ofschoon hij geen aanwijzingen heeft dat
de inkomens der ondernemers-kapitalisten als geheel beslag
leggen op een groter wordend deel van het nationaal inkomen,
dat op een beperkter waarnemingsveld monopolisatie sociaal

i ~ In Amerika, waar de macht van de arbeidsvakverenigiugen minder tot
ontplooiing is gekomen, althaus zeker tot de New Deal-politiek van Roosevelt
de vakorganisaties positief gaat bevorderen, hebben de ondernemers, mede
onder invloed van de in eigen kring gepropageerde leer dat hoge lonen de
welvaart opvoeren, in het tijdperk lussen de beide wereldoorlogen een voor
de arbeiders gunstige loonpolitiek gevoerd, zij het ook, dat in verband hiermee
de rationalisatie werd bevorderd en de werkloosheid allerminst geremd. De
werkloosheid na 1932 is nog in de hand gewerkt door afkerigheid van
Roosevelt's politiek, welke het ondernemersinitiatief heeft verzwakt. Immi-
gratie-wetten naast protectie hebben het relatief hoge loonniveau begunstigd
(vgl. hfdsL VI). Ten overvloede merken wij op, dat het ongebruikt laien van
productie-capaciteit en de massale werkloosheid, die ín de betreffende periode,
ook buiten Amerika, is opgetreden. noch op grond van theoretisch onderzoek,
noch op grond van de feiten met zekerheid aan monopolisatie kan worden toe-
geschreven.
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minder gunstige gevolgen teweegbrengt. Uit dividendcijfers
van een aantal Nederlandse N.V.'s blijkt n.l., dat er een vrij
aanmerkelijk verschil in uitkeringen bestaat tussen monopo-
listische- en niet-monopolistische bedrijfstakken '). De beknopt
geschetste structurele wijzigingen hebben dus ook de verdeling
beïnvloed.

Het privaat-economisch machtsstreven, zoals dit in het mo-
derne concentratieverschijnsel tot uiting komt, is uiteraard
gericht op privaat-economische doeleinden en het schiet daar-
om vanuit maatschappelijk economisch gezichtspunt tekort om
de bereiking der welvaart te verzekeren. De méér of minder
gunstige beoordeling zal samenhangen met de conjunctuur-
situatie, waarin het verschijnsel zich voordoet, doch ordening
vraagt onder alle omstandigheden méér dan wat lnet concen-
tratie wordt nagestreefd, zij vraagt een evenwichtige rang-
schikking van de privaat-economische oogmerken van hande-
len, t.a.v. de maatschappelijk economische welvaart en de in-
passing van het economische als dienende factor in de hiërar-
chie van het verticaal opgebouwde geheel der doeleinden.

Steeds behoort aan de overheid de constante inhoud van het
vrijheidsbegrip voor ogen te staan, de handhaving van harmo-
nische verhoudingen tussen de private machtsstellingen als
grondslag van een doeltreffende werking van het prijzenstel-
sel, als voorwaarde tevens voor de bereiking van 's mensen
geluk, dat de aanpassing van het vrije menselijk streven in het
geheel der doeleinden vereist. Kennis van de marktvormen
alsmede van de data-constellatie, die, statisch en vooral dyna-
misch gezien, de marktvorm bepaalt, is een eerste vereiste om
de taak der publieke economische leiding helder te stellen en
bewust uit te voeren.

Ook andere sectoren der economische politiek dan het beleid
t.a.v. de marktvorm, met name de geld- en credietpolitiek, spe-
len hierbij een rol. Zo is de prijsval in de depressie-periode
mede toe te schrijven aan een inperking van de geld- en cre-
dietomvang en vormt de organisatie van het geld- en crediet-
verkeer een zelfstandige oorzaak van mogelijke verstoringen
van markten. Het aanpassingsvermogen van het met veel vaste
kosten bezwaarde bedrijf zal namelijk worden bemoeilijkt door
de deflationistische werking van de geld- en crediet-inschrom-
peling tijdens de neergaande conjunctuurperiode. Toch zullen
wij ons onderzoek naar de rol der publieke economische leiding

il Beperkte concurrentie, blz. 121 v.
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vnl, beperken tot het beleid, dat zich met het typische ver-
schijnsel der private machtsconcentratie bezighoudt.

Voor dit verschijnsel ontstaat in economische wetenschappe-
lijke beschouwingen eerst algemene aandacht in de dertiger
jaren, wellicht voorbereid door een kritische belangstelling voor
de gevaren van het private machtsstreven, met llame van
socialistische en katholiek-sociologische zijde '). Dat een
dusdanig tekort aan begrip voor de reële ontwikkeling gedu-
rende zovele decennia moet worden vastgesteld en in de school
van Mises en Hayek nog voortleeft tot op onze dagen, heeft
niet alleen het aanzien der economische wetenschap geschaad,
maar bovendien - wat betreurenswaardiger is - aan de
overheid het instrument onthouden om door doelmatige leiding
de organisatievormen welbewust aan te passen aan de ontwik-
keling in de data-structuur.

Gelukkig zijn wij thans in een nieuw stadium der weten-
schapsbeoefening aangeland, tvat hoop geeft voor de toekomst.
Wat wij van de publieke economische leiding t.a.v, het concen-
tratieverschijnsel om redenen van lnaatschappeJijk economische
doelmatigheid verwachten, komt tenslotte neer op decentrali-
satie van private economische macht, waar mogelijk, en recht-
streeks staatstoezicht of staatsleiding, in uiterste gevallen zelfs
socialisatie, waar noodzakelijk.

De analyse kan onmogelijk blijven staan bij de kwantitatieve
zijde der marktfactoren. De daarachter liggende betrekkingen,
die de concurrentie monopolistisch maken en de spreiding der
private economische macht bepalen, zijn van kwalitatieve aard.
Het theoretisch denken moge deze betrekkingen als een datum
hebben aanvaard, het economisch handelen zelf, voorwerp van
studie, verandert onder invloed van de kwalitatieve zijde van
de facturen der prijsvorming. De monopolistische relaties tus-
sen marktpartijen vormen daarom ook een economisch pro-
bleem, en hetzelfde geldt van het overheidsoptreden. Indien
wij ons afvragen, welke maatregelen in gegeven omstandig-
heden dienen te worden getroffen oln de cancentratie tegen te
gaan of in zijn nadelige gevolgen te bestrijden, dan openen zich
perspectieven voor een studieveld, dat de betrekkingen binnen
het kader van de tus.Senvorm analyseert en de publieke leiding
richtlijnen kan verschaffen voor een doelbewust optreden.

i) Herinneren wij slechfs aan de bekende passage in Quadragesimo Anno,
nr. 105-109.
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De oorzaken der private machtsposities en de daardoor ge-
schapen lnonopolisti9che relaties zullen lnoeten worden opge-
~poord. Ondernemers die slagen in de verwezenlijking van
nieuwe combinaties, reserveren zich bevoorrechte stellirtgen,
en streven dan naar het behoud hunner monopolistische positie
als een gewichtiger doel dan de grootst mogelijke winst. De
machtspositie zelf schept weer nieuwe afhankelijkheidsverhou-
dingen, die door verplichtingen opgelegd aan leveranciers van
grondstoffen e.d., aan arbeiders, aan afnemers, bijv. d.m.v.
credietverlening, worden geëffectueerd. Spontane reacties blij-
ven niet uit door de oprichting van nieuwe machtsformaties als
afweermiddel. Dergelijke verschijnselen behoeven een gron-
dige analyse. Het statistisch onderzoek zal moeten worden ge-
perfectionneerd om tot een duidelijker beeld te komen dan
thans nog kan worden gevormd ').

Ontegenzeggelijk kunnen wij het concentratieverschijnsel
voor een deel beschouwen als een reactie van het bedrijfsleven
op de onvolkomenheid en niet zelden ondoeltreffendheid van
het z.g. vrije concurrentie-stelsel. Deze reactie heeft intussen het
conjunctuursverloop in zijn geheel dikwijls niet kunnen tem-
peren, gezien de geaccentueerde beweging in de niet-monopo-
loïde sectoren van het prijzensysteem. De geleidelijk voort-
geschreden staatsbemoeiing heeft vele en velerlei oorzaken,
Inaar één daarvan is zeker het private concentratiestreven. Het
optreden der private economische leiding werkt vaak even-
wichtsverstorend en vraagt om interventie. Intussen heeft het
ingrijpen der overheid op dit gebied in veel gevallen de mono-
polistische tendenz niet tegengewerkt maar juist bevorderd. In
ordening schuilt nu eenmaal het gevaar van monopolisatie en
zowel in het kader der oorlogshuishouding alsook onder niet
door de oorlog bepaalde omstandigheden heeft staatsbemoeiing
dit verschijnsel dikwijls in de hand gewerkt. Grote lichamen
kunnen gemakkelijker en hechter contacten leggen met ambte-
lijke instanties dan kleine, hun invloed reikt soms tot in de
politieke sfeer en hun leiding streeft meer bewust en conse-
quent gestelde doeleinden na dan zulks het geval is met een
overheid, die spontaan reageert op tot ernstige proporties uit-
gegroeide verstoringen tengevolge van concentratieverschijn-
selen. Kleinere ondernemingen zijn door deze ontwikkeling
niet zelden in een relatief zwakkere positie geraakt.

i) Tinbergen bijv. concludeert: Beperkte concurrentie, blz. 123 v.. dat wij
betreffende het belang der monopolies en oligopolies voor het huidig econo-
misch leven nog goeddeels in het duister tasten.
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Alleen de politiek der Sovjet-Unie is tot nu toe het voorbeeld
ener doelbewust doorgevoerde nationalis'atie van het bedrijfs-
leven, gepaard gaande aan een systematische bevordering van
de productie in de vorm van het grootbedrijf. In de Westerse
~n~ereld is socialisatie (nationalisatie) tot nu toe een middel,
dat met uitzondering van verder strekkende pogingen na de
oorlog in sommige West-Europese Staten, slechts incidenteel
is aangewend om voor bepaalde bedrijfstakken de gevaren der
concentratie te bezweren. De vroeger ontwikkelde bezwaren
tegen een centraal geleide huishouding vooropgesteld, interes-
seert ons vooral een kritische beschouwing der maatregelen,
die zijn beproefd om het concentratieverschijnsel te beïnvloe-
den langs andere wegen. Er bestaat in dit opzicht een opval-
Iend verschil tussen Amerika en West-Europa. In de Verenigde
Staten zijn een reeks van Anti-Trustwetten uitgevaardigd oIn
economische machtsconcentratie tegen te gaan. Amerika is
geporteerd voor de ideologie der „vrije concurrentie" en heeft
zich met uitzondering van de periode van Roosevelt's „New
Deai"-politiek steeds gekeerd tegen Inaatregelen „in restraint
of trade", Deze opvatting komt nog duidelijk tot uiting in de
na de jongste oorlog door de Verenigde Staten gepubliceerde
„Proposals for expansion of world trade and employment". Wij
spreken hier van een ideologie, omdat de werkelijkheid niet
beantwoord aan de voorwaarden, die voor de bestaanbaarheid
van volkomen concurrentie moeten worden gesteld. In de
praktijk zijn de kartels steeds sterker bestreden dan de trusts.
De toepassing der Amerikaanse wetgeving heeft intussen niet
gevoerd tot een terugkeer van de begeerde vorm van concur-
rentie. Ontbinding van kartels bleek niet altijd een effectieve
maatregel en vooral de data-structuur bevorderde daar te lande
meer dan in Europa de ontwikkeling van het individuële mo-
nopolie, volledig of onvolledig. In het, ook wat de arbeiders-
kringen aangaat, nog altijd individualistisch en optimistisch
denkende Amerika valt op het gemis van een realistisch dyna-
mische structuuranalyse, die de overheid in staat zou moeten
stellen om in samenwerking met het bedrijfsleven een doelbe-
wuste politiek te voeren ook t.a.v. het vrij omvangrijk en diep-
gaand concentratieverschijnsel. De historisch-culturele omge-
ving maakt dit begrijpelijk, inzover de vrijheidszin nog altijd
diep geworteld is in het volkskarakter en de klasse der onder-
nemers nog voortdurend wordt aangevuld uit de lagere groe-
peringen der samenleving. Indien wij voorts acht slaan op de
structuur der data, die enerzijds het aanbod, anderzijds de



Hr',T MODF.RN CONCENTRATIEVERSCHIJNSEL 265

vraag bepalen, zijn er sinds de dagen der „New Deal" wederom
grote expansie-mogelijkheden voor het bedrijfsleven, al moeten
structurele wijzigingen ook nauwlettend in het oog worden
gehouden.

Voor de West-Europese Staten heeft het kartelinstituut veel
meer betekend. H~t privaat-economisch machtsstreven der kar-
tels is als zodanig niet gericht op het Inaatschappelijk econo-
misch doel. Zijn ontbreken zou evenwel de bereiking van dit
laatste doel Ineer hebben benadeeld en zijn aanwezigheid is in
dit opzicht over het algemeen minder schadelijk gebleken dan
de machtsconcentratie van trusts en dgl. instituten, ook al
hebben de kartels slechts ten dele een conjunctuur-stabilise-
rende invloed uitgeoefend. In vele landen is ean kartelwetge-
viny in meer of Ininder ontwikkelde vorm ingevoerd, aan-
vankelijk hier en daar om hun invloed te verminderen,
maar in ieder geval later overwegend om te bevorde-
ren, dat de kartels in hun streven de maatschappelijk
economische welvaart zouden eerbiedigen. Dit doel is slechts
zeer ten dele bereikt. De ontwikkeling van wetenschap en
economische politiek bleek nog te weinig voortgeschreden om
de vraagstukken op dit terrein meester te worden. Toch heb-
ben de kartels, nationaal zowel als internationaal, naast scha-
delijke effecten zeer zeker ook maatschappelijk gunstige gevol-
gen teweeggebracht, Slechts een realistische beoordeling der
feitelijke werking kan ons de weg wijzen naar een doeltreffend
toezicht. Voorop staat het onderzoek naar de aard der machts-
posities. Het beleid zal er op gericht dienen te zijn een spreiding
van macht te bevorderen, ook zonder dat zulks altijd inhoudt
een terugkeer naar volkomen concurrentie, en daarbij reke-
ning moeten houden met de conjunctuurbeweging. Voor ons
land heeft de praktijk van de wet op de ondernemersovereen-
komsten nog slechts geringe ervaring opgeleverd in dit opzicht.

Voor een doelmatig-kritische beschouwing van het concen-
tratieverschijnsel is ook de handelspolitiek van gewicht. Naar-
mate in de internationale economische betrekkingen de vrijheid
hersteld wordt, wordt de kartellering voor met ontwrichting
bedreigde bedrijfstakken van meer betekenis en zullen inter-
nationale kartels zeker niet kunnen worden verboden, ofschoon
wel onder toezicht gesteld.

De wetgeving op de vennootschappen, met name de regeling
der naamloze vennootschap is een aangelegenheid, die met
het oog op een bestrijding van het concentratieverschijnsel in
7ijn ongunstige gevolgen een nauwkeurige beschouwing zal
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vragen. De naamloze vennootschap heeft als rechtsvorm de
concentratie bevorderd. Eigenlijk zou deze vennootschapsvorm
in zijn toepassing moeten worden beperkt tot die gevallen,
waarin het maatschappelijk belang grote ondernemingen eist.
Zeker is, dat de wetgeving de groei der onderneming niet heeft
meegemaakt. Om de economische evolutie op dit gebied te
kunnen beoordelen, dienen naast prospecti en jaarverslagen
ook de statutaire bepalingen te worden bestudeerd. Zij regi-
streren de invloed van economische tendenzen scherp en het
eerst. Zij brengen een levend recht, dat niet meer strookt met
het geschreven recht, en stuwen naar een herziening, die geba-
seerd is op de moderne economische constellatie '). De zo
gewenste kritische houding tegenover het concentratieverschijn-
sel zal op de toekomstige wettelijke regeling der vennootschap-
pen van invloed moeten zijn. Hetzelfde kan worden opgemerkt
van de wetgeving op patenten en octrooien.

Een positief overheidsbeleid zal de groei der kleine en mid-
delgrote ondernemingen kunnen bevorderen en de ontwikkeling
van geconcentreerde bedrijven kunnen tegengaan door tal van
rrlaatregelen. Ook in de moderne technische ontwikkeling schui-
len - zoals wij reeds zagen - factoren die een decentralisatie
begunstigen, en de overheid kan daarmee in zijn optreden
rekening houden. Voorzover de gedifferentieerdheid binnen
de bedrijfstak een veelheid van marktvormen vraagt en met
name concentratie op een of andere wijze onvermijdelijk blijkt,
zal toezicht moeten worden uitgeoefend om het maatschappelijk
economisch doel te doen eerbiedigen, Het gaat tenslotte om een
bevordering van de mobiliteit der productiefactoren. Gebrek
aan beweeglijkheid doet het economisch organisme verstarren.
„The very essence of life and progress is change" -) .

i) Zie A. B. A. van Ketel: Inwerking van de economische evolutie op wet
en statuten der naamloze vennootschappen. 1931, blz. 17 v.v,

'-) The transiiion from war to peace economy, Report of the Delegation on
economic depressions, Part. I, blz. 18 v.



HOOFDSTUK VIII.

DE NEDERLANDSE LANDBOUWCRISISPOLITIEK
1930-1940.

~ 1. De les van het verleden.

De ernstige moeilijkheden, die de Nederlandse landbouw in
het decennium 1930-1940 heeft moeten dragen, en de politiek,
die door de overheid is gevolgd om deze moeilijkheden te over-
winnen, dcen ons denken aan de economische depressie, waar-
onder de landbouw heeft geleden gedurende het laatste gedeelte
der vorige eeuw, alsmede aan de wijze waarop toen een bevre-
digende situatie bereikt is. Wij gaan daarom terug naar de
periode, die in de kringen der boeren berucht is gebleven als
de landbouwcrisis van 1878-1895 en stellen ons de vraag, wat
het verleden ons heeft te leren t.a.v. het onderwerp dat ons
bezig houdt: het verband tussen data-structuur en organisatie-
vorm. Met crisis wordt dan niet bedoeld de hevige storing,
~velke de overgang van de hausse naar de baisse inleidt, maar
een depressieperiode, die, moge zij al zijn verdiept door de
cyclische conjunctuurbeweging in dalende richting die in 1873
werd ingezet, voornamelijk moet worden toegeschreven aan
structurele veranderingen.

De hoofdzaak van de landbouwcrisis van 1878 en de daarop
volgende jaren is gelegen in technisch.~ factoren, die de ontwik-
keling van het massatransport bevorderen. Wanneer spoorweg-
ondernemingen, tevens landmaatschappijen, de iminigratie in
Amerika begunstigen, daarin gesteund door de overheid, ver-
oorzaken zij bovendien een wijziging in de bevolking, die
de evolutie van de landbouw in de Verenigde Staten in de
hand werkt. De ongeremde tcename der agrarische productie is
in Amerika gestimuleerd door de historisch culturele omgeving,
waarin een geestelijke gezindheid past, die veel gemakkelijker
dan de Europese boerenmentaliteit is ingesteld op de toepas-
sing van roofbouw.

Als gevolg van de ontsluiting der nieuwe productiegebieden
- na de Verenigde Staten, Rusland en nog later Argentinië -
treedt allereerst een sterke prijsdaling van granen in De prijs-
daling breidt zich later verder uit over andere landbouwvoort-
brengselen alsook over veeteeltproducten.

Voor de algemene agrarische depressie zijn bovendien ne-
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venoorzaken aan te wijzen. Wijzigingen op het gebied van de
teohniek brengen nog meer gevolgen met zich. De ontwikkeling
der toegepaste natuurwetenschappen leidt tot een vervanging
van de natuurlijke kleurstof uit meekrap door chemische verf-
stoffen, van raapolie uit koolzaad, voor verlichtingsdoeleinden
gebezigd, door aardo]ie en gas, terwijl de opkomende marga-
rinenijverheid de natuurboter gedeeltelijk gaat verdringen. Het
is daarenboven niet slechts de graanbouw, die de gevolgen van
de ontsluiting van nieuwe gebieden ondervindt, ook de tabaks-
teelt, op bepaalde plaatsen in Nederland uitgeoefend, wordt
door de invoer van uitheemse tabak bedreigd. De ingetreden
malaise bevordert voorts veranderingen in het internationa,al
economisch milieu. Engeland, ofschoon het zijn traditionele
vrijhandelspolitiek blijft volgen, bemoeilijkt „om sanitaire
redenen" de invoer van vee, en, wat ons nog meer benadeelt,
Duitsland gaat onder Bismarck in 1879 tot protectie over en
belemmert o.a. de invoer van gemeste runderen.

Het intreden en de duur van de landbouwcrisis valt voor een
groot deel samen met de in 1873 aangevangen lange golfbewe-
ging in dalende richting, waarop mogelijk ook de goudschaarste
als factor heeft ingewerkt.

De aanpassing aan de structurele wijzigingen geschiedt in de
landbouw nog bezwaarlijker dan in de nijverheid. De vraag
naar agrarische producten bezit over het algemeen slechts een
vrij geringe elasticiteit. Hetzelfde kan worden opgemerkt van
het aanbod. De afzon,derlijke producten zullen wel reageren
op prijsveranderingen maar bij een algelneen ongunstige situa-
tie zal de aanpassing niet gemakkelijk geschieden, in het
bijzonder niet voor de totaliteit der voortbrengselen. Daaren-
boven is de uitslag mede afhankelijk van natuurinvloeden.

Wat de arbeid aangaat speelt het loon in de landbouw een
relatief geringere rol dan in de industrie, inzover het werk
geschiedt door eigen gezinsleden en niet geldt als een vaste
last, die betaald moet worden. De aanpassingsmogelijkheid is
voor de lonen daaroln vrij gering, tenminste voor het klein-
bedrijf, Voor de grotere bedrijven, waar zij de belangrijkste
uitgaafpost vormen, wordt dit enigszins anders. In het alge-
meen kan van de personen, die in de landbouw werkzaam zijn,
worden opgemerkt, dat zij veel meer aan hun bedrijf gebonden
zijn dan de industrie-arbeiders. Het vlottend kapitaal loopt in
de agrarische sector, vergeleken met de industrie, traag om, en
in verhouding tot het vast kapitaal is het betrekkelijk gering,
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vooral in veeteelt en t.uinbouw. Ook neemt in de verhouding
tussen bruto-opbrengst en vast kapitaal dit laatste een nog
grotere plaats in dan gemiddeld in de nijverheid, hetgeen de
inperking der productie ter aanpassing aan een afnemende
vraag tegenhoudt. Doch niet alleen vraag- en aanbodfactoren
belemineren een aanpassing in de agrarische sector, ook de
veelheid van producenten staat hier in de weg aan een beheer-
sing der markt door kartel-politieke maatregelen ').

Uit zichzelf ~is de landbouw slechts in geringe mate in staat
tot verweer vanwege de werkelijk achterlijke toestand, waarin
het boerenbedrijf geraakt is en vanwege de steeds slechter wor-
dende schuldpositie der eigengeërfde boeren, die ten dele
afhankelijk worden van kapitalisten die hun boerderijen op-
kopen en aan de oorspronkelijke eigenaars verpachten. Wat zij
zelf trachten te bewerken, is allereerst de wijziging van he't
teeltplan van halm- naar bladgewassen, een steeds aanwezige
ontwikkelingstendenz, die door de crisis wordt verhaast, bene-
vens de overschakeling op veeteelt. Nochtans wordt de prijsda-
ling hierdoor niet tegengehouden, maar op andere gebieden
overgebracht. Op de tweede plaats gaan zij over naar een meer
intensieve teelt door het achterwege laten van werkzaamheden
en een vermindering van de intensiteit der bewerking - men
denke aan de wet der afnem~nde technische productiviteit -.
Afdoende verbetering brengt dit niet, omdat een overschrij-
ding van de grens der rentabiliteit niet aanstonds wordt opge-
merkt, de overgang naar een intensieve bebouwing vaak niet
rationeel geschiedt en oude pachtsominen en (hypothecaire)
schulden nog blijven voortbestaan.

De overheid blijft voor een belangrijk deel doctrinair vast-
houden aan het S,laissez faire"-standpunt. De desiderata gaan
ten aanzien van haar optreden in tweeërlei richting. De ene
richting vraagt om protectie, in het bijzonder om graanrechten,
maar aan deze roep wordt - in tegenstelling met de houding
der overheid in Duitsland en Frankrijk - geen gevolg gege-
ven. De andere richting verlangt een bevordering van kennis
en een technische verbetering van het bedrijf. Aangespoord
door wat de internationale landbouwtentoonstelling, te Amster-
dam in 1884 gehouden, demonstreert aangaande de achterlijk-
heid van de nationale agrarische }sedrijfstak, gaat de overheid
althans op dit punt belangstelling tonen. Zij stelt in 1886 een

i) Vgl. Z. W. Sneller e.a.: Geschiedenis van de Nederlandse landbouw
1795-1940, Groningen-Batavia 1943, hfdst. III, Z. W. Sneller: Anderhalve eeuw
in vogelvlucht. blz. 83 v.v.
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staatscommissie in, de z.g. landbouwcommissie, teneinde de
toestand te onderzoeken en adviezen ter verbetering uit te
brengen, De commissie schetst in haar rapporten een treurig
beeld van de situatie en adviseert als maatregelen om een
meer gezonde toestand te bevorderen de instelling van een
goed georganiseerd landbouwonderwijs, de oprichting van
proefstations, maatregelen tegen knoeierijen die met name aan
boter, maar ook aan tuinbouwproducten in de vreemde een
slechte naam hadden gegeven, en maatregelen ter verbetering
van het landbouwcrediet, van het paardenras,~ van de land-
bouwstatistiek, van de heffing van belastingen, van het pacht-
wezen en van het grondgebruik ').

Wat beoogd wordt, is derhalve het aanbrengen van verbete-
ringen in de data der ~niddelen. De maatschappelijk economi-
sche organisatievorm is en blijft die der vrije ruilverkeershuis-
houding. Aan het vrije prijsvormingsmechanislne blijft men
vast.houden, omdat dit de grootst mogelijke economische wel-
vaart moet garanderen, ook wanneer tengevolge van de struc-
turele verschuivingen de graanbouw ten onder dreigt te gaan.

Langs de weg van een meer rationeel bedrijfsbeheer is ten-
slotte een aanpassing tot stand gekomen aan de gewijzigde
omstandigheden. De overheid heeft het streven der boeren
naar een technische verbetering van hun bedrijf steun ver-
leend, en gelukkigerwijs valt dit streven samen met de lange
conjunctuurgolf in opgaande richting, welke in 1895 een aan-
vang neemt.

Is de organisatievorm in hoofdtrekken dezelfde gebleven -),
in de vorm-ontvangende structuurelementen hebben zich op-
vallende wijzigingen voorgedaan. Het boerenbedrijf heeft zich
meer gespecialiseerd in diverse richtingen, waarbij het ver-
edelingskarakter van landbouw en veeteelt op de voorgrond
komt en dientengevolge de arbeidsintensiviteit een grotere rol
gaat spelen. De opkomst der industrie vergroot in Amerika de
binnenlandse vraag en vermindert er de export, terwijl zij
in West-Europa ons land tot een uitvoergebied maakt van
dierlijke voortbrengselen, boter, kaas, varkensvlees, eieren,
groenten, fruit, bloembollen, bloemen. Kijkt lnen naar de jaren
tot aan de wereldoorlog, dan kan met Kcenen worden inge-
stemd, dat de specialisatie gegaan is in „zeer juist gekozen rich-

i) Uitvoeriger: zie o.a. S. Koenen: Inleiding tot de Iandhuishoudkunde,
Haarlem 1924, blz. 173 v.v.

1) Het groeiend coóperatiewezen heeft de organisatie van de landbouw en
daarmee zijn marktpositie verbeterd en zal op de marktvorm enigerlei invloed
hebben uitgeoefend in de richting van monopolistische concurrentie.



NED. LANDBOUWCRISISPOLITIEK 1930-1940 271

tingen" '), doch ziet men verder, dan zal worden ervaren, dat
er ook in de voorspelling van de landbouwhuishoudkundige
J, Smid een element van waarheid steekt. Hij acht deze ont-
wikkeling een gevaarlijke, vanwege de afhankelijkheid van het
buitenland, welke er door vergroot wordt -). De juiste keuze
wordt bepaald door data, die in de periode vóór de oorlog
1914-1918 sterk afwijken van het nadien intredende tijdperk.
Zij die menen, dat voor het crisistijdperk 1930-1940, dat wij
thans gaan onderzoeken, de oplossing ener vorige generatie
overweging verdient '), zien voorbij, dat de expansiemogelijk-
heden en de overgang naar een meer intensieve cultuur, die
toen hulp hebben gebracht in de nood, binnen de latere data-
constellatie als redmiddel tekortschieten. Overigens merken
wij volledigheidshalve op, dat de gunstige ontwikkeling tussen
1895 en 1930 is doorkruist door de factor ener relatief sterke
uitbreiding van het aantal kleine - vaak te kleine - boeren-
bedrijven.

5 2. Oor.zaken va~a de landbouwcrisispolitiek 1930-1940.

De directe aanleiding voor het nemen van landbouwcrisis-
maatregelen moet worden gezocht in de ongunstige situatie,
waarin de agrarische bedrijfstak in de jaren 1929, 1930 en 1931
geraakt is. Kiezen wij het jaar 1929 als uitgangspunt, dan houde
men in het oog, dat reeds vóór de Septembercrisis, uitgebroken
ter beurze, een prijsval kan worden opgemerkt, en in 1928 het
prijsverloop van akkerbouwproducten al ongunstig is. Nadien
neemt de val der prijzen ongekend grote afinetingen aan.

Een geringe prijsmutatie zou slechts wijzigingen teweeg-
brengen in het economisch verzorgingsproces: productie en
verdeling passen zich aan de veranderde marktsituatie zonder
uigrijpende gevolgen aan. Een daling evenwel als ons nu voor
ogen staat, heeft - ook al hebben twee opeenvolgende opval-
lend overvloedige oogsten in 1929 en 1930 het aanbod in buiten-
gewone mate vergroot - oorzaken van structurele aard en
brengt zelf weer veranderingen teweeg in de economische struc-
tuur. Welke zijn de oorzaken van een zo grondige verstoring?

Uit Nederland importerende landen gaan om economische
1) s. Koeneu, t.a.p. blz. 219.
-1 Vgl. Z. W. Sneller, t.a.p. blz, 91.
.;) In de grote handelssteden verdedigen velen dan de mening, dat deze crisis

op dezelfde wijze moest worden overwonuen als zijn voorgangers, dus door
..uitzieken". Zie Z. W. Sneller: a.w., hfdsL XX, G. Minderhoud: Crisis en
crisiswetgevina 1930-1940, hlz. 507.
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en ook andere motieven zelf produceren wat zij voorheen
invoerden, terwijl daarnaast voorheen niet-exporterende lan-
den of landen die niet naar West-Europa uitvoerden, wel gaarl
exporteren of ook naar de West-Europese Staten hun uitvoer
gaan richten. Voor onze landbouw betekent dat een aantasting
van het exportgebied, waarop hij in grote mate was aangewe-
zen, want voor een deel worden deze afnemers zelf voortbren-
gers van de betreffende producten en voor een ander deel
worden wij in landen, die in Nederland tot dusver goederen
hebben betrokken, sterker beconcurreerd. Het onheil, dat J.
Smid in 1897 ziet komen, wordt werkelijkheid. Het wordt wer-
kelijkheid allereerst vanwege de structurele verschuivingen,
die aan de aanbodzijde optreden.

De uitgesproken dynamische bouworde der data, typerend
voor de periode van het gebonden kapitalisme, komt bij de
aanbodfactoren al heel sterk tot uiting. De voornaamste factor
is de intensivering van de krachten der natuur in landbouw,
inclusief tuinbouw en veeteelt, alslnede de lnechanisatie, die
ook op agrarisch gebied en bij de rechtstreei~se verwerking der
producten, bijv. bij de boter en kaasbereiding, wordt toegepast.
De revolutionnaire ontwikkeling der techniek en de toepas-
sing van technische vondsten ook op de landbouw betekent een
nog grotere investering van vast kapitaal, dat reeds in een
vroeger stadium zo'n dominerende rol speelde (vgl. ~ 1) . Zij
veroorzaakt derhalve een lneer kapitaalintensieve structuur
van het landbouwbedrijf, ofschoon hier, in tegenstelling lnet de
industrie, gecombineerd met productie op kleine schaal ') .

De brede marge boven de „out-of-pocket-expenses" recht-
vaardigt lnaar al te zeer de vrees voor wat J. M. Clark zo type-
rend „cut-throat-competition" noemt '). Wat de variabele kos-
ten betreft vergroot afnemende omvang van het bedrijf de
relatieve betekenis van de arbeid, die door de landbouwer en
zijn gezin wordt verricht. Dit houdt een aanpassing van het aan-
bod aan de vraag tegen. T.a.v. het arbeidsloon, zoals wij reeds
constateerden de voornaamste uitgaafpost voor de agrarische
grootbedrijven ~;), dient de mogelijkheid van aanpassing met
name aan de verhoudingen in het internationaal ruilverkeer,
afzonderlijk te worden nagegaan. Nu leiden onderzoekingen

t) ..The total fixed investment in farms is large - far larger in proportion
to output than in any major class of industries, except railroads and public
utilities". J. M. Clark: Economics of overhead costs, blz. 344.

-) J. M. Clark, t.a.p.. blz. 345.
:{) Zie bijv. de cijfers verstrekt door G. Minderhoud: De landbouwcrisis als

element der algemene economische depressie, praeadviezen voor de Ver. voor
de Staathuishoudkunde en de Statistiek. I. dl., 's Gravenhage 1931, blz. 189.
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van het moderne bedrijfsleven, waarin over het algemeen
onder de variabele kosten het arbeidsloon een zeer belangrijke
rol speelt, tot de conclusie, dat van een starheid der loonver-
houdingen moet worden gesproken '). Van deze conclusie kan
het loonniveau der landarbeiders niet worden uitgesloten. Wel
]igt het in doorsnee lager dan in de overige bedrijfstakken,
maar het vertoont toch een zekere samenhang lnet de alge-
mene loonverhoudingen. Zonder het optreden der landarbei-
dersorganisaties zou het verschil met de beloning der industrie-
arbeiders groter zijn geweest. Dat het peil lager ligt - althans
in de oudere landen - dan noodzakelijkerwijze voortvloeit uit
de verhoudingen op de arbeidsmarkt, vindt zijn verklaring in
het feit, dat de agrarische bevolking om psychologische redenen
gehecht is aan het land. In het algemeen kent de landbouwende
bevolking een relatief groot geboorte-overschot en neemt zij
meer toe dan het gemiddeld bevolkingsaccres. Stijgende wel-
vaart trekt een naar verhouding groter deel der bevolking naar
handel en nijverheid, zodat aan de landbouw voortdurend ar-
beidskrachten worden onttrokken, doch tegen een hogere reële
beloning. In de loonpremie, die de agrarische producten op deze
~lvijze genieten, ziet R. F. Harrod een tendenz tot relatieve
bverproductie in de landbouw -), hetgeen, afgezien van de
starheid der loonverhoudingen, de handhaving van het even-
wicht tussen voortbrenging en vraag voor de agrarische sector
extra bemoeilijkt ').

Daarnaast komen in landen, die als nieuwe deelnemers op
de wereldmarkt verschijnen, extensieve of althans minder ka-
pitaalintensieve bedrijven op, kenmerkend voor pas geculti-
veerde gebieden. Zij vergroten het totale aanbod en bezitten
nog een soepeler aanpassingsmogelijkheid aan de fluctuerende
prijsverhoudingen dan de oude met grotere kapitaallasten l~e-
zwaarde bedrijven, welke omstandigheid hen als concurrenten
gevreesder maakt. Bovendien bevordert de oorlog 1914-1918
structurele veranderingen aan de aanbodzijde. De afsluiting of
belelnmering van voordien gebruikelijke toe- en afvoerwegen
brengt een reorganisatie van de industriële gebieden teweeg.
Het is misschicn als tijdelijk bedoeld, maar bij het beëindigen
van de oorlog blijkt, hoe het prijsgeven van de doelstelling der
oorlogshuishouding niet betekent, dat de verworven positie

1) Zie o.a. P, P. vau Berkum: De betalingsbalans. Amsterdam 1938, b1z.70v.v.
2) Hierop beroept zich P. Lieftinck: De toekomst der wereldmarkt-

huishouding, Groiiingen-Den Haag-Batavia 1934, blz. 13 v.
::) In de situatie na de jongste oorlog is het loonpeil in de landbouw in het

kader vaii hel algemeen loonbeleid opgevoerd tot een iiiveau, dat het loon
der industrie-arbeiders vrijwel benadert. Zie hfdst. IX.

18
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door de landbouw in de vredeshuishouding zal worden verla-
ten. Nadien wordt in vele staten, met name in de dictatoriaal
bestuurde landen Duitsland en Italië, de vredeshuishouding
wederom gewijzigd in een oriëntatie van het bedrijfsleven op
oorlogsdoeleinden, wat een bevordering van de landbouw ter
verschaffing van de nodige voedingsmiddelen en grondstoffen
insluit.

Het streven naar zelfvoorziening wordt nog bevorderd door
die ontwikkeling van de techniek, welke het meer dan voor-
heen mogelijk maakt om allerlei producten zelf te vervaardi-
gen, die vroeger op grond van de wetten der internationale
arbeidsverdeling op daarvoor van nature geschikte voortbren-
gingsgebieden waren aangewezen. De vele nieuwe staten die
ontstaan en in sterke mate gericht zijn op een voorziening in
eigen behoeften, kunnen dit, gezien de technische vooruitgang,
ook gemakkelijk doorvoeren.

Bezien wij de vraagzijde dan kan men de vrij geringe elasti-
citeit der vraag - hoewel voor de verschillende producten nog
tamelijk uiteenlopend -, gepaard gaande aan een tengevolge
van de toegenomen kapitaalintensiviteit en van een grotere
starheid der loonverhoudingen minder elastisch wordend aan-
bod 1), beschouwen als de oorzaak van een sterke flexibiliteit
der prijzen. Een betrekkelijk gering verschil in de aangeboden
hoeveelheid brengt dan een groot verschil in prijs teweeg,
zodat de omvangrijke wereldoogsten van 1928 en 1930 - voor
Europa ook 1929 - op zich al een sterke tendenz tot prijsdaling
inhouden. Voorts speelt ook de fluctualiteit der vraag een rol,
de mate waarin de vraag naar voedingsmiddelen en grondstof-
fen, die door de landbouw worden voortgebracht, fluctueert
met het conjunctuurverloop. Hoewel de betekenis van de af-
name der vraag als oorzaak der prijsinzinking door sommigen
is overdreven -) , is de fluctualiteit der vraag naar agrarische
voortbrengselen als crisis-oorzaak niet zonder gewicht. Zij
heeft dan ook een grote rol gespeeld bij de ernstige conjunc-
tuurinzinking in de jaren na 1929.

De tcename van het aanbod en de veranderingen in de op-
bouw en de geografische spreiding van het productieapparaat
aan de ene zijde ~'), benevens - zij het in mindere mate - de

1) Op korte termijn bezien is de elasticiteit van het aanbod van agrarische
producten altijd gering.

?) Hierop wijst G. Minderhoud, t.a.p., blz. 145 v.v.
a) Grote oogsten zijn als zodanig slechts tijdelijk werkeude oorzaken.
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eigenschappen der vraag aan de andere zijde, verklaren het
vooral in de laatste decennia optredende overmatige aanbod
van tal van agrarische producten. Vanwege de grote ongelijk-
matigheid in de economische ontwikkeling is het vrije ruilver-
keersmechanisme niet langer in staat om de aanpassing van ~
het aanbod aan de vraag op bevredigende wijze te bewerken.
De ongunstige rentabiliteit leidt tot een opvoering der produc-
tie om de constante kosten om te slaan .over een grotere phy-
sieke opbrengst, hetgeen vanwege de algemene toepassing de
wanverhouding tussen aanbod en vraag tot omvangrijker pro-
porties doet uitgroeien.

In het kader van de geschetste ontwikkeling zal het interna-
tionaal economisch milieu ernstige wijzigingen ondergaan. De
handelspolitiek krijgt een uitgesproken protectionistisch ka-
rakter, soms met autarkische bedoelingen. Onze export wordt
bemoeilijkt door de heffing van hoge invoerrechten enerzijds
en door het treffen van productie-stimulerende maatregelen
naast de verlening van directe uitvoerpremies door het buiten-
land anderzijds '). De exportpositie van de nationale land-
bouw, die door de crisis ernstig wordt bedreigd, ondervindt
daarna de gevolgen van de depreciatie van het Engelse Pond
in .1931 en van een soortgelijke monetaire politiek of van maat-
regelen als deviezenrestrictie en clearing in Duitsland en an-
dere landen. De ontwikkelingsgang van het modern internatio-
naal betalingsverkeer houdt verband met veranderingen in de
absolute data en in de economische structuur, zoals deze voor
een deel geschetst zijn. De voorwaarden voor een goede func-
tionnering van de gouden standaard, welke als systeem de zich-
zelf automatisch regulerende betalingsbalans tot gelding brengt,
komen te ontbreken.

Aan de overspanning vall het nationalisme, typerend voor
Europa na de oorlog 1914-1918, is als verklarend element van
de veranderde opbouw van het economisch leven soms een te
grote betekenis toegekend. Toch vormt het een zelfstandige
factor in het geheel der verklaringsmiddelen, die is terug te
brengen tot de historisch culturele omgeving. Zonder het ten
top drijven van de nationale sentimenten zou voor een codrdi-
natie van het economisch belang van eigen land met dat van
andere staten meer begrip zijn betoond.

Samenvattend kunnen wij concluderen, dat onze analyse de
i) Een belangrijke bijkomstige factor is hervatting van de exporten van

graaii door Rusland in 1930. Vgl. G. Minderhoud. t.a.p., blz. 166 v.v.
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oorzaken van de landbouwcrisis terugvoert tot veranderingen
in de data der middelen (natuur en stand der techniek) , be-
hoeften, internationaal economisch milieu en historisch cul-
turele omgeving.

~ 3. Data-wijzigingen en organisatievormen in de periode
1930-1940 ' ) .

Nederland, traditioneel een vrijhandelsland, wil, ook nadat
de veronderstellingen van het „vrije-concurrentie"-schema niet
langer kloppen met de werkelijkheid, de vrijheid van ruilver-
keer en de hierop gebaseerde economische structuur handha-
ven. De maatregelen, die de overheid noodgedwongen neemt
wanneer de gevolgen van de economische crisis zich in de
landbouw in voortdurend ernstiger mate doen gelden, beteke-
nen eerl geleidelijk veelvuldiger voorkomend colnpromis tussen
het doctrinair beginsel en de afwijkende eisen der realiteit.
Terwijl in naam aan de vrijhandel wordt vastgehouden, slaan
wij voor het agrarisch bedrijfsleven in feite de weg in van een
protectionisme, waaraan de Staten-Generaal geaarzeld zouden
hebben hun toestemming te geven, indien het onder het juiste
etiket was aangediend.

De starheid van het aanbod, gepaard gaande aan de labiliteit
der vraag, nog versterkt door het uitblijven van de vroegere
expansiemogelijkheden in andere richtingen, zouden hebben
geleid tot het ontstaan van collectieve monopolies in de vorm
van kartels, indien niet het grote aantal der aanbieders het
streven naar kartellering in de landbouw had belemmerd. Nu
het .,vrije-concurrentie"-systeem met zijn fundamentele econo-
miséhe instellingen in zo geringe mate harmoniëerde 2net de
dynamischo verhoudingen van het naoorlogs tijdperk, moest de
publieke economische leiding wel ingrijpen. Zij doet dit aan-
vankelijk incidenteel, naar aanleiding van de nood, zoals deze
zich op een gegeven moment in een bepaalde sector openbaart.
Het ingrijpen in de hoogst nodige gevallen met de verwachting
van een spoedig intredend prijsherstel, getuigt van een typisch
interventionistische doelstelling. Het eerste stadium der land-
bouwcrisispolitiek, dat aanvangt in 1931 en duurt tot in 1934
de Landbouwcrisiswet in werking treedt, kunnen wij daarom
karakteriseren als de periode der incidentele steunregelingen.

1) Zir: De landbouw-crisiswetgeving, beknopt overzicht van de totstand-
koming en werking van de landbouw-crisiswetgeving in Nederland vanaf
1929, samengesteld in opdracht van het Departement van Economische Zaken,
3 delen, 's Gravenhage 1937-1938-1940. M. P. L. Steenberghe: Landbouw-
crisispolitiek (radiovoordrachten), 's-Gravenhage 1939..
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Vóór 1930 geldt, speciaal voor de agrarische bedrijfstak, nog
bij benadering een vrije ruilverkeershuishouding, want het
prijzenstelsel functionneert in hoge mate vrij onder een toe-
stand van betrekkelijk volkomen concurrentie. De economische
leiding der overheid is relatief weinig omvattend. Er treden
met het ingrijpen via het toenemend samenstel van landbouw-
crisismaatregelen grote veranderingen op. Met deze maatrege-
len wordt beoogd een handhaving van de bestaande spreiding
van economische macht en het hierop gebaseerde maatschappe-
lijk economisch evenwicht. Zij dragen een typisch behoude~nd
karakter. Zonder dit optreden, dat een scheiding teweegbrengt
tussen de binnenlandse en buitenlandse markt, zouden de eco-
nomische samenhangen in de nationale volkshuishouding, de
prijsverhoudingen zoals zij bestonden, grondig zijn gewijzigd
en het evenwicht verstoord. Wat anders de vrije markt bewerk-
stelligt, de codrdinatie der afzonderlijke huishoudplannen,
wordt, niet geheel maar ten dele, door de overheid overgeno-
men. Daarom functionneert de tussenvorm, die beantwoordt
aan de kenmerken van het incidenteel gebonden, niet bewust
yeleide type. ~

De steunmaatregelen van suiker en aardappelen betekenen
tot op zekere hoogte een handhaving van de productieplannen,
zoals zij in de vrije vorm bestonden. Het maal- en menggebod
op grond van de Tarwewet 1931 gaat verder; het schept voor
binnenlandse producenten een collectief aanbodsmonopolie op
de nationale markt. Het is gevormd op initiatief der overheid
met een publiekrechtelijke vaststelling van de prijs en betekent
een garantie van afzet en prijs. Omdat de tarweprijzen ver-
knoopt zijn met het gehele netwerk van prijzen van agrarische
voortbrengselen en de productie zich in relatief sterke mate
gaat oriënteren op tarwe, vormt de regulering van het aanbod,
door het stellen van een maximum voor de met tarwe te be-
bouwen grond, een nieuwe schakel in de keten der overheids-
bemoeiing. Ook op het gebied van de tuinbouw ontstaat met
steun van de overheid een collectief aanbodsmonopolie, waar-
door het aanbod wordt gereguleerd en met name een uitbrei-
ding wordt tegengegaan. Tevens wordt beoogd de boeren een
geldelijke opbrengst te verzekeren, die bij de vroeger op de
vrije markt geldende prijsverhoudingen aansluit.

Het geheel van bepalingen, getroffen op grond van de Zui-
velwet 1932, leidt ook t.a.v. de zuivelproductie en de substi-
tuerende artikelen tot de schepping van een collectief aanbods-
monopolie, steunend op de publieke economische leiding, die
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de spreiding van economische macht, zoals deze onder „nor-
male" omstandigheden bestaan heeft, zo veel mogelijk in stand
wil houden. Het verschil met de tarweregeling hangt samen
met het feit, dat de behoefte aan tarwe voor een groot deel
gedekt wordt door het buitenland en het kwantum, in het
eigen land voortgebracht, op de binnenlandse markt wordt
afgezet, terwijl de zuivelproductie geheel voorziet in eigen
behoeften en bovendien voor een belangrijk part op de export
is aangewezen. Een harmonische belangenverzorging eist, dat
met de bestaande industrieën van vervangende artikelen wordt
rekening gehouden, mede om de daarin geïnvesteerde kapita-
len en daarbij betrokken werkgelegenheid te beschermen. In
dit verband belemmert de overheid de oprichting van nieuwe
fabrieken en verleent zij goedkeuring aan onderlinge regelin-
gen van producenten en geeft zij zodcende aan private monopo-
listische marktvormen een publiekrechtelijke sanctie ').

Ook de toepassing der Crisis-Varkenswet 1932 leidt tot een
collectief aanbodsmonopolie, dat alweer steunt op het initiatief
der overheid. Het brengt zeer ver ingrijpende regelingen met
zich en kan de voorheen bestaande spreiding van economische
macht niet volledig tot gelding brengen.

In het geheel der maatregelen, gedurende het eerste tijdperk
getroffen, past tenslotte ook de Crisis-Pachtwet 1932, welke het
mogelijk maakt om de pachtprijzen, die niet pasten in de econo-
mische verhoudingen der crisisperiode, onder bepaalde voor-
waarden te herzien. Door de mogelijkheid die zij schept om
lasten op de verpachter af te wentelen, betekent de wet een
ingrijpen in de inkomensvorming.

De tweede pvriode wordt ingeleid door de Landbouwcrisis-
wet 1933, welke in 1934 in werking treedt. Deze wet geeft een
co~rdinatie der reeds genomen steunlnaatregelen en tevens
een ordening van het algemene crisisbeleid. Meer dan voorheen
staat thans naast de steunverlening op de voorgrond de orde-
ning en sanering van de agrarische bedrijfstak ter aanpassing
aan de crisisomstandigheden. Speciaal tengevolge van de mis-
lukking der Economische Conferentie, in 1933 te L.onden ge-
houden, wordt eindelijk ingezien, dat de depressie van langere
duur en van ernstiger aard is dan men aanvankelijk heeft ver-
ondersteld.

Hoofdbeginsel blijft het streven om het landbouwbetirijf in

t)- Dit betreft de oprichting van mazgarinefabrieken en de z.g. spijsolie-
conventie en vetconventie.
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stand te houden door de geldelijke opbrengst te verhógen. Het
wordt niet alleen een groepsbelang geacht, maar tevens een
eis die voortspruit uit het maatschappelijk economisch doel.
De boer behoort zijn redelijk te achten productiekosten vergoed
te krijgen, in de wet aangegeven als „onmisbare" productie-
kosten, in de praktijk geïnterpreteerd als „noodzakelijke" pro-
ductiekosten.

Dit wordt allereerst nagestreefd door het treffen van prijs-
maatregelen, op directe wijze en langs indirecte weg. Naast de
prijzen worden in veel gevallen vraag en~of aanbod geregu-
leerd. Hoewel het vanuit maatschappelijk economisch oogpunt
gewenst zou zijn de consumptie te stimuleren, worden derge-
lijke maatregelen belemmerd door de geringe elasticiteit der
vraag. Een voorbeeld van regtllering der vraag levert de tar-
we. Als aanvulling op de prijsregelingen is een ordening van
de teelt of productie veelal noodzakelijk. Hierop sluit weer aan
een stelsel van in- en uitvoermaatregelen '). Tenslotte maakt
de bijzondere, samenhang der prijzen ook maatregelen nood-
zakelijk t.a.v. substitutie-artikelen.

Wat ons uit de incidentele maatregelen van de eerste periode
der landbouwcrisispolitiek bekend is, wordt thans meer syste-
matisch tot een geheel samengevoegd.

Een politiek van prijsdifferentiatie moet worden gevolgd in
verband met de tweeërlei bestelnming, die aan sommige voort-
brengselen kan worden gegeven naargelang zij als eindproduct
van de akkerbouw direct de menselijke consumptie dienen of
als veeyoeder een productieve bestemming krijgen ~). Er ont-
staat dan als gevolg van overheidsingrijpen een onvolkomen
markt. Als consequentie der getroffen maatregelen zal de con-
sument voor de goederen, die hij verbruikt, zoveel mogelijk de
Nederlandse productiekosten moeten betalen. De verbruikers-
premie, die hij anders zou genieten, wordt overgeheveld naar
de producent. Om echter de minst draagkrachtigen te ontzien,
past de overheid ook op dit gebied prijsdifferentiatie toe door
voor de betreffende bevolkingsgroepen bepaalde producten
tegen lage prijzen ter beschikking te stellen. Ook door deze
maatregel maakt zij zodcende de markt onvolkomen.

Kenschetsende eigenschappen van de structurele ontwik-
i) De ten behoeve van de regulering van de in- en uitvoer ingestelde

..monopolies" nemen als Centralen de in- en uitvoer gewoonL~jk niet zelf
ter hand, het z~jn behoudens enige uitzonderingen geen „echte" monopolies.
maar zij heffen lasten of verstrekken uitkeringen en geven de nodige voor-
schriften.

z) Zo wordt om te voorkomen dat de verhoogde binnenlandse graan-
pr~jzen die bedrijven belasten, welke granen aan vee vervoederen, aan de
houders van varkens en pluimvee een denaturatietoeslag verleend.
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keling zijn een vrij sterke toename van de zelfvoorziening met
agrarische voedingsmiddelen, in het bijzonder tarwe, en een
inkrimping van de export van de hoogwaardige producten
van onze landbouw. In de laatste jaren van het door ons be-
schouwde decennium treden de autarkische oogmerken, die
inherent zijn aan de economische verdediging der Nederlandse
volkshuishouding in verband met de dreigende oorlogsgevaren,
sterker naar voren en wordt de instandhouding van het land-
bouwbedrijf als doelstelling opgenomen in het algemeen doel:
de voedselvoorziening van het gehele Nederlandse volk veilig
te stellen. De crisispolitiek ontwikkelt zich tot voedselvoorzie-
ningspolitiek. De crisismaatregelen, uiting ener „overvloeds-
economie", worden door verschuivingen in de wereld der data,
die de economische defensie in het leven roepen, tot voedsel-
voorzienings- en distributiemaatregelen, uitvloeisel ener
„schaarste-economie".

Onder invloed van de geschetste ontwikkeling in de kring
der absolute data is in de lnaatschappelijk economische tussen-
vorm een geleidelijke evolutie waarneembaar. Gedurende de
eerste periode der landbouwcrisispolitiek wordt het overheids-
ingrijpen incidenteel bepaald door de actuele gebeurtenissen,
uniformiteit in de steunmaatregelen is moeilijk te ontdekken,
met de gevolgen van meer verwijderde aard, die door de ge-
troffen voorschriften teweeg worden gebracht, is weinig reke-
ning gehouden - de invoering der Tarwewet en Crisiszuivel-
wet heeft geleid tot uitbreiding der voortbrenging -, en de
verlening van steun geschiedt met behulp van sterk verschil-
lende methoden. Thans wordt de leiding in plaats van statisch
meer dynamisch ingesteld en tracht zij de gang van het agra-
rische bedrijfsleven in zijn snelle en diepgaande reacties per-
manent te volgen, haar bemoeienis met de landbouw gaat,
rekening houdend met de technisch uiteenlopende omstandig-
heden, a11e sectoren omvatten, en er komt wat meer systema-
tische salnenhang in de genomen maatregelen.

In de volgende paragraaf zullen wij de politieke gedragslijn
in zijn ontwikkeling kritisch beschouwen en tevens nagaan in-
hoever hij correspondeert met het beleid, dat t.a.v, de overige
gebieden der volkshuishouding gevoerd is, en inhoever hij past
in het gehe~l der overheidsleiding. Intussen kunnen wij wel
vaststellen, dat van een tussenvorm van het principieel ge-
bonden, bewl~.st yeleide type in de strikte zin van het woord
zeker nog niet karl worden gesproken,
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De econo~nische structuur, die onder leiding der overheid is
ontstaan, kan worden getypeerd als een stelsel van collectieve
aanbodsmonopolies, met een ten dele directe, ten dele indirect~
regeling der prijzen, mede in dit verband een ingrijpen in de
productiesfeer, een verregaande bescherming der binnenlandse
markt en een welbewuste activiteit tot instandhouding van de
uitvoer. Het netwerk der binnenlandse prijzen vormt als het
ware een eiland temidden van het veranderend niveau der be-
weeglijke prijzen op de internationale markt, Wat beoogd
wordt, is een handhaving, voorzover mogelijk en gewenst, van
de spreiding van economische macht zoals deze in een vooraf-
gaande periode bestaan heeft. Ware de organisatievorm dezelfde
gebleven, dus had de overheid niet ingegrepon, dan zouden de
machtsverhoudingen totaal scheefgetrokken zijn, aan de ene
kant een samenballing van economische macht zijn ontstaan,
aan de andere een zodanige afhankelijkheid, dat de maatschap-
pelijk economische welvaart ten zeerste geschaad zou zijn. Om
de machtsspreiding te behouden moest de organisatievorm,
juist vanwege de dynamische en diepgaande verschuivingen
in de wereld der data, fundamenteel gewijzigd worden. Onze
dynamische structuuranalyse doet blijken, hoe de organisatie-
vorm, die op grond van het maatschappelijk economisch doel
een evenwicht in de economische machtsverhoudingen wil
waarborgen, tenslotte afhankelijk is van de constellatie der
absolute data.

S 4. Doelmatigheidsbeoordeling.
De landbouwcrisismaatregelen kunnen- op zich zelf worden

bezien en ook worden beschouwd in het kader van de econo-
mische politiek in haar geheel. In beiderlei opzicht heeft aan
een vooruitziende blik, die verband houdt met een juiste visie
op de diepere aard van het crisisprobleem, veel ontbroken.
Beperken wij onze beschouwingen voorlopig tot een beoorde-
ling der getroffen maatregelen op zich zelf, dus alleen lettend
op de agrarische sector, dan valt het op, hoe de overheidsbe-
moeiing ni.ot berust op een inzicht in de komende ontwikkeling
maar achter de f eiten aankomt, de repercussies van haar op-
treden niet voldoende en vooral niet tijdig in het oog houdt,
~loodgedwongen met haar ingrijpen gaat reiken tot binnen de
interne sfeer van het boerenbedrijf en haar maatregelen nivt
of slechts onvoldoende weet te coórdineren.

Zo heeft de prijsvalorisatie der akkerbouwproducten aanvan-
kelijk een uitbreiding der veehouderij bevorderd, welke beter
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zou zijn voorkomén. 7'al van maatregelen beogen toestanden
te verbeteren, die als reactie op een vroeger ingrijpen in het
leven zijn geroepen en werken mee tot een zich voortdurend
uitbreidende overheidszorg. Uit de verwachtingen díe Minister
Colijn tot aan de Economische Conferentie van Londen 1933
koestert, volgt, dat de overheid gedurende de eerste jaren der
landbouwcrisispolitiek is ingesteld op een spoedige terugkeer
der „oude" verhoudingen en het structurele karakter van de
crisis zeker vooralsnog niet wordt opgemerkt. Intussen nemen
de bemoeiingen toe in omvang en diepgang. Hoewel het begrij-
pelijk is, dat de landbouwcrisispolitiek rekening moet houden
met een veelheid van factoren, met name met de positie van
in- en uitvoer, de elasticiteit der vraag en de al of niet geva-
riëerde bestemming van het product '), wekt de verscheiden-
heid der genomen maatregelen enige verbijstering. Blaisse
komt in het aangehaalde artikel tot een zestal vormen, n.l.
afzetgaranties d.m.v. een menggebod (tarwe, boter) , minimum-
prijzen en oppervlaktebeperking (tuinbouw), opvoering van de
prijs door kunstmatige beperking van het aanbod (beperking
van rundvee-, pluimvee- en varkensstapel; aankoop van over-
schotten o.a. voór vee en bloembollen) , denaturatietoeslagen
(consumptieaardappelen en rogge), prijsgarantie gecombineerd
met teeltbeperkingen en prijstoeslagen (suiker, melk, fabrieks-
aardappelen) en toeslag óp export (boter, varkens, eieren) .
Een dergelijk overzicht tekent wel het al te omslachtig karak-
ter van het ingrijpen.

Wijzigingen in de marktverhoudingen tijdens de duur van
contracten die voor een langere termijn zijn afgesloten, bren-
gen voorts frictieverschijnselen teweeg t.a.v, de verhouding
tussen het binnenlands en buitenlands prijspeil. Daling van de
buitenlandse prijs zal bijv. leiden tot een verhoging van de
invoerheffingen. Geschiedt dit betrekkelijk snel, dan wordt het
de handel onmogelijk gemaakt om prijzen voor de vóórverkoop
te berekenen. Gebeurt de aanpassing relatief langzaam, dan
kunnen de binnenlandse richtprijzen niet worden gehandhaafd.

Tenslotte brengt het ambtelijk en gecentraliseerd karakter
van het apparaat zijn bezwaren mee. Niet alleen eist ieder
artikel zijn maatregelen, maar ook de controlerende instanties
worden omvangrijk. Er ontstaat een moeilijk hanteerbaar qver-
heidsapparaat, hoewel moet worden erkend, dat het in de latere
jaren van oorlogsvoorbereiding en oorlog goede diensten heeft

1) Vgl. P. A. Blaisse: De Nederlandse laiidbouw- en industriepolitiek in
het decennium vóór de oorlog. E.S.B.. 2S. Jrg. 1943, blz. 392 v.v.
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bewezen. Bovendien levert de concentratie van economische
macht bij de overheid, d.i, in concreto bij ambtenaren, in een
mate als op grond van de landbouwcrisiswetgeving is geschied,
gevaren van misbruik op, die indien enigszins mogelijk moes-
te worden voorkomen. Symptomen in een richting die maat-
regelen doet nemen door bedrijfsgenoten, altijd onder het ver-
eiste toezicht der overheid, zijn de consumptiemelk-regelingen,
ter hand genomen door de belanghebbenden zelf. Een verder
strekkend pogen in deze richting, dat de totstandkoming en
uitvoering der maatregelen geleidelijk meer en meer overlaat
aan het georganiseerde landbouwbedrijf zelf, wordt met name
door Minister Steenberghe wel gesteunci 1), maar tot een ver-
wezenlijking der plannen is het, ondanks voorstellen in deze
geest van de in 1935 ingestelde Commissie-Van Loon, niet ge-
komen.

De diepste oorzaken van de ontoereikendheid der over-
heidsbemoeiing met de agrarische problemen worden ons
blootgelegd door haar te beschouwen binnen het raam van de
economische politiek in haar geheel. Als een gewichtige factor
geldt het ontbreken van die algemene visie op de problemen
in hun samenhang, welke tot een coërdinerende politiek naar
vaste richtlijnen zou hebben geïnspireerd. Ook voor ons land
geldt de conclusie, die Sir Arthur Salter trekt op grond van
zijn ervaringen bij de Volkenbond opgedaan: „During years
of negotations at Geneva I came to the conclusion that the
greatest obstacle to international agreement was not a conflict
of national interests, but the fact that governments were not
masters in their own home; not a conflict of national policies
but the fact that there were no policies as a whole - that
there was merely a complex of ineasures improvised under the
pressure of sectional groups or successive emergencies ').

De latere ontwikkeling heeft aangetoond welke voordelen
een bewuste leiding biedt boven het spontaan reageren op zich
voordcende data-wijzigingen. Directe regeling van prijzen en
meer nog van productie (aanbod) en vraag blijkt voor de
landbouw noodzakelijk. Het partiëel ingrijpen, zowel de indi-
recte beïnvloeding als de rechtstreekse regulering, door Van
~ i) T.a.p. blz. 10.

-) Aangehaald door J. v. Gelderen, praeadvies voor de Vereniging voor de
Staalhuiskuude en de Statistiek over de vragen: Welke wijzigingen zijn
gedurende de laatste 25 jaren ingetreden in de verhouding tussen de hier
te lande verbruikte binnenlands geproduceerde goederen en die welke uil
het buitenland worden ingevoerd? Is het te verwachten, dat deze wijzigingen
in de komende jaren in dezelfde richting zullen voortzetten? Welke ~evolgen
dienen deze wijzigingen te hebben voor de door Nederland te volgen handels-
politiek? 's-Gravenhage 1939, blz. 25 (cursivering van ons).



284 NED. L.ANllBOUR"CRISISPOLITIEK 1936-1940

Gelderen gekenschetst als „het bijkans onoverzienbaar geheel
van meer of minder fragmentarisch ingrijpen" '), zou even-
wel minder ver behoeven te zijn gegaan, indien welbewust
was gestreefd naar een cobrdinatie met de overige gebieden
der economische politiek.

Daar is allereerst het monetair beleid. In het decennium
vóór de tweede wereldoorlog wordt gezocht naar een mone-
taire politiek, die de mogelijkheid schept om voor het binnen-
lands economisch leven een vaste basis te behouden en tege-
lijk de wisselkoersen kan beheersen om aan het internatio-
naal ruilverkeer een zodanige stabiliteit te verschaffen als
verenigbaar is met de doelstelling der eigen volkshuishouding.
Het verlangen gaat uit naar een economisch beleid op natio-
nale grondslag, een conjunctuurpolitiek, die niet volkomen
autonoom kan zijn, maar toch niet langer steunt op het auto-
matisme van de gouden standaard en de daarmee verbonden
voorwaarden voor een internationaal ruilverkeer. Het vast-
houden aan een monetair systeem, dat niet meer past bij de
gewijzigde economische structuur, noodzaakt de overheid hier
te lande tot het voeren ener deflatiepolitiel~. Op de eerste
plaats moeten de binnenlandse prijzen worden gedrukt tot
beneden het buitenlands prijspeil. Dit sluit voor de interne
verhoudingen in een verlaging der kosten tot beneden het
niveau der gedaalde opbrengsten. Aan de prijsdaling op de
buitenlandse markt wordt als storende oorzaak toegevoegd de
deflationistische prijsdruk in het binnenland. Om de ergste
consequenties hiervan te ontgaan komt Minister Colijn tot het
vaak bekritiseerde dualisme in zijn politiek, dat vooral t.a.v.
de landbouwcrisismaatregelen zo sterk spreekt. De Regering
verdedigt het dualisme met een beroep op het bijzonder laag
prijspeil in de agrarische sector rondom 1933. Later wordt
geleidelijk een verlaging der prijzen beoogd ter aanpassing
aan de gewijzigde data, maar dit kan slechts zeer ten dele
worden doorgevoerd.

Het door velen bepleite verlaten van de gouden standaard,
dat tenslotte in 1936 „noodgedwongen" plaats vindt, zou in
1931 het geëigende micidel zijn geweest om, systematisch toe-
gepast en in overeenstemming gebracht met een actief over-
heidsoptreden ter bevordering van een gunstige conjunctuur
d.m.v, een centrale bankpolitiek, binnenlandse marktpolitiek,
en buitenland~e handelspolitiek, de Nederlandse volkshuis-

i ) T.a.p., blz. 14.
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houding aan te passen aan het veranderde data-complex. Een
gunstige verhouding tussen kosten en opbrengsten en, mede
in dit verband bezien, een evenwicht in de betalingsbalans,
zou dan veel gemakkelijker zijn gehandhaafd, vooral indien
daarbij een ruimhartiger politiek was gevolgd t.a.v. de over-
heidsuitgaven tot stimulering van het conjunctuurherstel ').

Intussen betekent de depreciatie van de gulden nog geen
baanbreken van het hier bedoelde synthetisch inzicht. Terwijl
de Landbouwcrisiswet de overheid practisch de middelen aan
de hand doet om de kosten van levensonderhoud te bepalen,
en verwacht mag worden, dat de depreciatie in 1936 wordt
beschouwd als een welkom middel om de steunbedragen te
verminderen, vrezen kritici met recht, dat de Regering op
dit moment de gewenste consequenties niet of althans niet
tijdig waarneemt -) . De stagnatie die in 1937 optreedt na de
aanvankelijke opleving, leidt tot een hernieuwde belangstel-
ling voor de vraag naar het meest wenselijk algelneen con-
junctureel beleid, maar de ,;onmiskenbare neiging tot conser-
vatisme en traditionalisme" in de economische overheidspolitiek,
waarvan Keesing gewaagt ~), blijft tot in 1939 voortdurén.

Omdat de ruilverhoudingen tussen landbouw en industrie
voor een belangrijk deel de structuur der arbeidsverdeling
binnen de volkshuishouding bepalen, is het zeker gewenst het
door olls onderzochte beleid te vergelijken met de gevolgde
industriepolitiek. Wij moeten hierbij vooropstellen dat de agra-
rische overheidsbemoeiing zich ook heeft uitgestrekt tot de
direct bij de landbouw betrokken industrie en handel in voe-
dingsmiddelen, dus voor deze bedrijfstak de gewone industrie-
politiek niet gevoerd is.

Het staat wel vast, dat het probleem van de overvloed
voor de landbouw een ernstiger crisis teweeg heeft gebracht
dan voor de industrie. Dientengevolge lopen de prijzen der

i) Keesing komt tot de conclusie. dat de monetaire politiek de moeilijk-

heden hier te lande belangrijk heeft vergroot en dat de aanpassingspolitiek de
oorzaak is geweest, dat Nederland langer dan de meeste landen in malaise

heeft verkeerd. F. A. G. Keesing: De conjuncturele ontwikkeling van Neder-
land en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939 (de
Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen, III), blz. 279.

z) Zie M. P. L. Steenberghe: Devaluatieproblemen. kosten van levens-
onderhoud en landbouwcrisispolitiek, Economie 2e Jrg. 1936-'37, blz. 53 v.v.
De schrijver vermeldt, hoe bijv, voor sommige artikelen zoals eieren de
heffing op de in te voeren voedermiàdelen niet verlaagd is, doch de prijs
in guldens belangrijk is gestegen. Door het verbod om de eierprijs te ver-
hogen. wordt de spanning ten nadele der kippenhouders ondraaglijk, Zou cen
verhoging van de eierprijs worden toegestaan in plaats van de heffing op
voedergranen te verminderen. dan wordt het probleem aan de verkeerde
kant opgelost.

Ï ) T.a.p. blz. 283.
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agrarische producten sterker terug dan die der industriële
voortbrengselen. De prijsschaar, die ontstaat door de dalende
koopkracht der landbouwartikelen tegenover de productie
der nijverheid, heeft zich geleidelijk verwijd '). De verklaring
hangt ten dele samen met het feit, dat in de beginperiode van
de crisis de organisatievorm van de landbouw kon worden
getypeerd als een vrije ruilverkeershuishouding met betrek-
kelijk volkomen concurrentie, terwijl de economische structuur
van de nijverheid monopolistische trekken vertoont.

Blaisse benadrukt de onderlinge verschillen van intern
structurele aard, t.w. de relatief grote betekenis voor de land-
bouw zowel van de natuurlijke invloeden met dientengevolge
een geringe reguleerbaarheid der productie en een sterkere
afhankelijkheid van de tijdfactor voor de bestaande veelheid
van kleinbedrijven, als van de gemiddelde omvang der con-
stante kosten -) . Het onderscheid in de interne economische
structuur maakt evenwel duidelijk, waarom de bouworde der
markt in de nijverheid veel meer een monopolistisch karakter
draagt dan in de landbouw. Ofschoon de monopolistische prijs-
beïnvloeding in de industrie moet worden verklaard uit een
conjunctuurpolitiek oogpunt en niet de bedoeling voorzit om
de ruilverhoudingen tussen industriële en agrarische voort-
brengselen te verstoren, is toch het daadwerkelijk gevolg van
de concent.ratieverschijnselen in de nijverheid geweest, dat de
landbouw in een relatief ongunstiger positie kwam.

Het koopkrachtvolume der bevolking heeft zich in een naar
verhouding grotere mate naar de industriële dan naar de agra-
rische producten gericht. Wanneer wij thans de economische
politiek, die t.a.v. de nijverheid is gevoerd, gaan vergelijken
met het landbouwcrisisbeleid, kunnen de aangeduide factoren
het dualisme der overheidsbemoeiing op beiderlei terreinen
wel niet geheel rechtvaardigen, maar toch verklaarbaar maken.

De bescherming der industrie geschiedt in hoofdzaak door
handelspolitieke maatregelen, met name door contingentering.
Het herstel moet hier dus bereikt worden door de activiteit van
het bedrijf zelf, behalve dan de éne factor, in de contingente-
ringsmaatregelen belichaamd. De instandhouding van het voort-
brengingsapparaat, dat door de contingentering wordt beoogd,
is een doel, dat in wezen overeenstemt met dat der landbouw-

i) Zie de grafiek bu E. Wagemann: Wirtschaftspolitische Strategie, blz. 252.
-) Vgl. hierboven onder g 1. Bedoelde factor wordt nog versterkt door de

iiikrimping van de buffer der variabele kosten in de vorm van loonarbeid.
Zie P. A. Blaisse; Cotirdinatie van landbouw- en industriepolitiek E. S. B..
28 Jrg. 1943, blz. 392 v.v. De schrijver miskent o.a. de betekenis van de
c~slende koopkracht van de agrarische tegenover de industriële producten.
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crisispolitiek. Hetzelfde kan worden gezegd van het middel:
niet de individuele producent maar het bedrijf wordt gesteund.
Echter mist de overheidsbemoeiing met de nijverheid het veel-
omvattend en diep.ingrijpend karakter der landbouwcrisis-
maatregelen. Het aanbod vanuit het buitenland op de binnen-
landse markt wordt in zijn omvang beperkt, niet alleen door
het naar gewicht of waarde vaststellen van goederenquota op
grond van de Crisis-Invoerwet, maar ook door wat hiervan
essentieel niet verschilt, n.l. de bepaling van deviezenquota in
het raam der deviezenrestrictie- of clearingmaatregelen. Of-
schoon de binnenlandse markt met zijn ten dele monopolistisch
karakter verder vrij wordt gelaten, betekent toch de contin-
gentering in tegenstelling met het systeem der invoerrechten
de introductie van een nieuwe factor in de handelspolitiek, die
de binnenlandse prijsvorming, evenzeer als dat op agrarisch
gebied plaats vindt, tot op zekere hoogte onafhankelijk maakt
van de prijs op de buitenlandse markt. De regulering der quota
brengt dus ook een wijziging teweeg in de economische struc-
tuur, welke niet slechts kan worden beschouwd als een factor
die het vroeger automatisch bereikte evenwicht in de inter-
nationale economische betrekkingen handhaaft, maar tevens
kan worden gewaardeerd als een constructief middel om onder
veranderde structurele verhoudingen de relaties tussen devolks-
huishoudingen te ordenen ') . Men denke slechts aan de in 1933
ingevoerde wijziging in de Crisis-Invoerwet, die de contingen-
tering van de invoer wil dienstbaar maken aan de bevordering
van de uitvoer op grond van de wederkerigheidsgedachte. De
contingenteringsmaatregelen hebben de illdustrie behoed voor
de ondergang en er toe medegewerkt, dat de afzet zich in
grotere lnate kan richten op de binnenlandse markt om de
afnemende uitvoermogelijkheden althans ten dele te compen-
seren. Wel wordt de contingentering, geleidelijk meer gehan-
teerd als wapen bij het voeren van onderhandelingen, van min-
der betekenis als middel tot steun van het bedrijfsleven, en
daarom wordt het nodig door een protectionistisch tarief de
contingenteringsmaatregelen te ondersteunen. Dit vindt eerst
plaats in 1937, als de tarieven der invoerrechten worden ver-
hoogd tot maximaal 20 pct., vrij matig dus vergeleken lnet de
in feite zwaar protectionistisch gesteunde landbouw. Daarbij
moet men bedenken, dat invoerrechten op agrarisch gebied
worden geheven door de Minister op advies ener Commissie

i) Vgl. P. P. van Berkum, t.a.p.. blz. 93 v.v.
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van grotendeels belanghebbenden, vrijwel zonder contróle van
de zijde van het Parlelnent, en dat bij een gebrekkige kostprijs-
bepaling ' ) ,

Het effect der industriepolitiek stemt dus met dat der land-
bouwcrisismaatregelen overeen inzover in beide gevallen posi-
tief wordt bevorderd, dat de economische structuur meer in
overeenstemming wordt gebracht met de zo grondige wijzigin-
gen in de wereld der data. Voor de nijverheid evenzeer als voor
het agrarisch bedrijf wordt evenwel gemist de principieel ge-
bonden, bewust geleide tussenvorm, omdat een duidelijk in
hoofdlijnen getrokken algemeen economisch plan met een
coërdinerende en aanvullende functie t.a.v. de private huis-
houdplannen door de overheid nooit is gesteld. In de gegeven
omstandigheden ontbreel~t nog het klaar besef en het geëigend
apparaat om de economische structuur doelbewust aan te pas-
sen aan de zo fulldamentele data-verschuivingen. Wat bereikt
wordt, geschiedt intussen voor de industriële sector - behou-
dens dan de bedrijfstak der voedingsmiddelen - op een be-
trekkelijk veel minder omslachtige wijze. Dat onl deze reden
]nag worden betwijfeld of het uitgangspunt der landbouw-
crisispolitiek wel juist is, zouden wij niet durven beweren '),

Haar beperkte doelstelling om het Nederlandse landbouw-
bedrijf voor ondergang te behoeden, is zeer zeker bereikt. Het
vertrouwen der boeren, dat de moeilijkheden kunnen worden
overwomlen, is versterkt.

Uitgaande van partiële oplossingen moet het ingrijpen in de
agrarische sector wel dieper reiken dan in de industrie. In
dat partiëel karakter, dat incidenteel optreden der overheid
telkens waar en wanneer de urgentie der moeilijkheden er
toe nopen, zit evenwel de hoofdfout. Groepstegenstellingen
worden geaccentueerd door onvoldoende acht te slaan op het
geheel, en - wat wij reeds als een ernstig tekort aangaven -
het ingrijpen wordt meer gecompliceerd en verder reikend.

De „planning" van afzet en productie voor de eigen en
buitenlandse lnarkten, vooral wat de zuivel betreft uiterst

i) Inzake calculatie stond de landbouw ver ten achter bij de industrie, die
gewend is aan nauwkeurige berekeningen. H. M. Hirschfeld: Actieve econo-
mische politiek in Nederland in de jaren 1929-1934, Amsterdam. 1946, blz. 137.
wijst er op, dat men met dit grote gevaar van de Landbouwcrisispolitiek nog
met voldoende rekening heefl gehouden.

") Blaisse, die deze twijfel uit, onderschat o.i. de moeilijkheden van de aan-
bodzijde in de landbouw. Indien hij erop wijst, hoe gedurende de oorlog met
de prijs werd gemanipuleerd om de productie te stimuleren van die gewassen.
waaraan de sterkste behoefte bestaat. en hiermede wil aantonen dat prijs-
manipulaties dieper ingrijpende regelingen kunnen vervangen, dan maakt hij
onvoldoende onderscheid tussen de data der .,schaarste-economie" en die der
,.overvloeds-economie". Vgl. P. A. Blaisse, t.a.p.. blz. 410.
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bezwaarlijk doorvoerbaar, de zich uitbreidende sfeer der di-
recte bemoeienis, welke er mee samenhangt, de teruggang
der kwaliteit, als gevolg van prijspolitieke maatregelen, t.a.v.
de export '), de kritiek van het buitenland op onze als „dum-
ping" betitelde afzetmethoden, al deze moeilijkheden hangen
tenslotte samen met het ontbreken ener welbewuste leiding,
die zijn co~rdinerende lnaatregelen weet te nelnen op grond
van een realistisch onderzoek der data in hun dynamisch ver-
loop. Het resultaat van dit alles is, zeker voor de landbouw-
sector, een uitgesproken monopolistische marktvorm onder
zodanige econolnische overheidsleiding, dat een sterke collecti-
vistische inslag aanw-ezig is.

De meest wenselijke economische structuur eist herstel van
de functies van concurrentie en prijsvorming en daartoe een
organisatievorm, waarbij de publieke leiding zich welbewust
richt op een zodanige beïnvloeding der marktvormen, 3at
bedoelde functies doeltreffend kunnen worden verricht. Het
objectieve doel der volkshuishouding sluit in, dat al haar
leden in hun redelijke behoeften (met als begrenzing naar
beneden het sociaal minimum) kunnen voorzien.

Indien de overheid dit nastreeft in haar algemeen conjunc-
tuurbeleid en haar politiek van structuurbeheersing, dan kun-
nen de mate van vrijheid en gebondenheid een wisseling
vertonen, lnaar wordt de landbouw ongetwijfeld geholpen en
hevige staornis brengende depressies zeker ook op dit gebied
voorkomen ') , Gaan wij tenslotte na wat een dergelijke be-
invloeding van het kader, waarbinnen de boer zijn bedrijf
uitoefent, in algelneene trekken inhoudt.

De optimale omvang der onderscheidene typen van agrari-
sche bedrijven moet worden vastgesteld. Deze zal verschillen
naargelang de data, maar gewaarschuwd moet worden tegen
een te kleine bedrijfsolnvang. Daarnaast dient de kapitaal-
grondslag gezond te zijn, hetgeen door maatregelen ter voor-
koming van een te zware belasting met schulden en van over-
kapitalisatie kan worden verzekerd. R~pke `) , die aan dit
vraagstuk uitvoerige aandacht besteedt, wijst voor de West-
Europese industrielanden op de betekenis der kwaliteitspro-
ducten in tegenstelling tot de stapelproducten als koren; de
ligging in de nabijheid van verbruikscentra als de natuurlijke

~) Hirschfeld t.a.p., blz. 137. acht het niet uitgesloten. dat deze nadelen
op de lange duur nog sterker lot uitdrukking waren gekomen.

-) Vgl. The transition from war to peace economy, Report of the Delega-
tion on Economic depressions, Part. I, blz. 14 v.v.

.;) Zie W. Rápke: Civitas humana, blz. 317 v.v., en idem: Die Gesellschafts-
krisis der Gegenwart, blz. 323 v.v.

19
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standplaats der boerenbedrijven, die dan een veelzijdige inten-
sieve cultuur moeten uitoefenen; de behoefte juist aan kwa-
liteitsvoortbrengselen bij de stedelijk-industriële bevolking;
een tot het behoud van de vruchtbaarheid van de grond die-
nende techniek; een grote verscheidenheid van producten om
het bedrijf ineer bestand te maken tegen conjunctuurschom-
melingen als verkoper zowel als koper; een arbeidsstructuur
die de betekenis van de kostenfactor der geldlonen vermin-
dert en een geringer afhankelijkheid van crises verzekert
door bevordering van huisvlijt en handwerk; de aanwezigheid
van reserves van de kant der vraag, welke kunnen worden
ontsloten door een daling der consumptieprijzen van kwalita-
tief hoogstaande voedingsmiddelen en cíoor een stijging der
koopkracht van de stedelijk industriële consumentenbevol-
king; de hierdoor geactiveerde „afgeleide" vraag naar stapel-
producten, die in een veredelingsproces worden verwerkt; de
sociaal gunstige invloed van een welvarende boerenstand en
de reserve die een dergelijke agrarische structuur voor de
industrielanden betekent in oorlogstijd. De internationale
arbeidsverdeling wordt zodoende in deze sector verminderd,
maar dit is dan het gevolg ener gewenste en rationele struc-
tuurwijziging, die noch de marktvorm monopolistische trek-
ken verleent, noch het internationaal ruilverkeer met machts-
middelen afsluit.

Een agrarisch program, als hier ontwikkeld, is in de jaren
1930-1940 niet gesteld, en evenmin heeft men zich tcen een
algemeen economisch plan voor ogen gehouden als past in de
bewust geleide tussenvorm, maar wij menen dat de doorvoe-
ring ervan een zo groot mogelijke vrijheid van concurrentie
en prijsvorming kan verzekeren, een decentralisatie van pri-
vate economische macht, terwijl de publieke leiding kan zor-
gen voor een zodanige beheersing der structuur, dat versto-
ringen, als zich in de door ons beschouwde jaren voordeden,
worden voorkomen. Tengevolge van de gegroeide economi-
sche. afhankelijkheid tussen de volkshuishoudingen zal even-
wel de taak der overheid van de onderscheidene landen langs
de weg van internationaal overleg moeten worden gecoër-
dineerd 1).

i) In deze politiek wordt allereerst een oriëntatie op West-Europa voor-
gestaan door vele deskundigen die een oriëntatie op de wereldmarkt niet
rationeel doorvoerbaar achten. Indien de steun, die exploitatie binnen het
West-Europees kader economisch mogelijk moet maken. langs directe weg
- d.m.v. een stelsel van subsidiëring - kan worden gegeven, zou dit de
voorkeur verdienen. Er blijft in dat geval meer ruimte voor de function-
nering vau concurrentie en prijzenstelsel dan bij toepassing van een complex
van indirect ingrijpende overheidsmaatregelen.



HOOFDSTUK IX.

VAN OORLOGS- NAAR VREDESHUISHOUDING.

~ 1. Data-wijzigingen in oorlogstijd.

In onze beschouwingen over de indelingen van de tussen-
vorm hebben wij o.a, onderscheid gemaakt tussen „schaarste-
economie" en „overvloedseconomie" (hfdst. V~ 2, sub 8) .
De in het vorige hoofdstuk onderzochte periode kunnen wij
kenschetsen als een tijdperk van „overvloedseconomie", ter-
wijl de hierop volgende oorlogsjaren kunnen gelden als een
tijdperk van „schaarste-economie". In beide gevallen gaat het
om kwantitatieve verhoudingen tussen behoeften en middelen
die niet beantwoorden aan een normaal economisch evenwicht
tussen beide data. Wat „normaal" is kan slechts worden vast-
gesteld door uit te gaan van gegeven prijs-, kosten- en inko-
mensverhoudingen als vorm-gevende elementen van de feite-
lijk bestaande structuur der economische maatschappij.

Tot de organisatievorm behoort mede de economische lei-
ding, zij functionneert als principale bewerkende oorzaak en
wij zien haar daarom niet als datum maar als factor van het
economisch systeem '). Het in de gegeven realiteit functionne-
rend stelsel kent als resultaat van het optreden van beiderlei
bewerkende oorzaken - economische leiding en prijzenstelsel
- een tendentie naar evenwicht in de zin van een gepropor-
tioneerde structuur van economische samenhangen. Deze ten-
dentie is een typisch dyrlamisch verschijnsel en daarom zal de
lnate van vrijheid in de sfeer van het economisch handelen, die
door de leiding van hogere en lagere rang wordt gelaten, wis-
selen naargelang de bewegingen in de data. Het aan het objec-
tieve doel der volkshuisvesting getoetste maatschappelijk eco-
nomisch evenwichtsbegrip levert ons de norm voor een doel-
matigheidsbeoordeling van de functie die in feite toekomt aan
de bewerkende oorzaken. Voor een zodanige beoordeling moe-
ten de bewegingen in de data worden geanalyseerd.

Betrekkelijk geringe verschuivingen in de kring der data
i) Keesing, die de overheidsleiding als datum aanneemt, komt to[ een

verwerping van de evenwichtstendentie in de werkelijkheid. F. A. G. Kéesing:
Het eveuwichtsbegrip in de economische literatuur, Purmerend 1939. In hfdst.
I g 3 hebben wij onze bezwaren tegen een te nauwe objectsbepaling der
economie, die Keesing overigens zelf ook erkent, reeds geuit. Op diens even-
wichtsbegrip wordt hier niet nader ingegaaii.
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zullen doorlopend optreden. De verhouding tussen leiding en
prijzenstelsel zal er lichtelijk door gewijzigd worden, maar
evenwichtsverstorende gevolgen roepen zij niet in het leven,
er zijn geen typische veranderingen in de economische struc-
tuur, de organisatievorm blijft gehandhaafd. Wat wij evenwel
in perioden van „overvloeds-" en „schaarste-economie" waar-
nemen, duidt op ernstige mutaties in de wereld der data, welke
dientengevolge het bestaande evenwicht grondig verstoren.
Om herstel van evenwicht te bereiken treedt in de verhouding
tussen de bewerkende oorzaken der economische structuur,
dus in de organisatievorm, een grondige wijziging op. Wij
hebben dit waargenomen voor het tijdperk van relatieve over-
vloed, en gaan het thans onderzoeken voor het tijdperk van
betrekkelijke schaarste.

Als eerste element der data-structuur hebben wij leren
kennen het geheel der r~edelijke behoef ten. Over de redelijkheid
van de oorlog zal in het algemeen door de overheid worden
beslist. Inzover de oorlog redelijk is, zullen ook de door de oor-
log geschapen behoeften redelijk zijn. Urgentieschema's inzake
de behoeften worden door de publieke leiding vastgesteld.
Hun bevrediging geschiedt volgens de gestelde preferentie-
schalen met behulp van maatregelen welke de contróle over
de productie en consumptie verzekeren. Gaat de overheid tot
oorlogsvoering over, dan zal zij intussen als fundamentele eis
van redelijkheid moeten erkennen, dat alle mensen in staat
behoren te zijn tenminste in hun essentiële levensbehoeften
te voorzien. Een dergelijke eis wordt in feite in veel gevallen
gerespecteerd en is steeds, ook waar hij veronachtzaamd mocht
worden, een ethische norm. Zijn veronachtzaming wreekt zich
in een geringere bevrediging der strikte oorlogsbehoeften, om-
dat van ondervoede mensen geen behoorlijke arbeidsprestatie
mag worden verwacht. Bovendien schieten de dwingende mid-
delen der overheid tekort om een bevrediging der strikte oor-
logsbehoeften te verzekeren in zodanige omvang, dat met een
verzorging van het naakte bestaan geen rekening wordt ge-
houden. Dan neemt immers de z.g. illegale sector, die het bege-
leidend verschijnsel is van alle „geleide economie", in grote
mate toe. Beiderlei consequenties zijn reële verschijnselen, die
met het vroeger besproken objectief karakter van het redelijk-
heidsbeginsel samenhangen. Ook de oorlogsvoering veronder-
stelt een economische orde, dus een „ordelijke" behoeften-
voorziening.
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Uiteraard .zal de voorziening in de essentiële levensbehoef-
ten een minimale zijn om zoveel mogelijk productieve krach-
ten te richten op de militaire doeleinden in strikte zin. Er
treedt een toestand in van bijzondere schaarste.

De hier aangeduide verandering in de wereld der behoeften
kan abrupt geschieden en betekent in ieder geval een diep-
gaande wijziging, niet slechts in de behoeftensfeer, maar in
het gehele complex van data. De dynamiek der data is in de
gegeven omstandigheden zeer groot en de voorheen bestaande
spreiding van economische macht, de satnenhangen die in de
gegeven prijs-, kosten- en inkomensverhoudingen tot uitdruk-
king kwamen, zij dreigen plotseling hun steunpunten te ver-
liezen. Hoe groot ook voordien de mate van economische vrij-
heid was, deze situatie noopt de publieke leiding tot verre-
gaand ingrij pen.

In de wereld der middelen worden aan de arbeid krachten
onttrokken voor de oorlogsvoering en de overblijvende per-
sonen, ook zij die voorheen geen productieve arbeid verricht-
ten (vrouwen), worden zó tewerkgesteld, dat het nuttig effect
voor de aangegeven doeleinden zo groot mogelijk is. Ook de
natunr en de voorhanden kapitaalgoederen worden hieraan
dienstbaar gemaakt. Daarom tekenen zich grondige structu-
rele wijzigingen af op het gebied der middelen. De productie
wordt enerzijds opgevoerd - oorlogsdoeleinden -, anderzijds
zal zij sterk afnemen - vredesbehoeften -. De doelmatigheid
van het voortbrengings- en handelsproces alslnede de instand-
houding van het productievermogen zullen worden geschaad
door de rigoreuze eisen der oorlogsvoering met haar nood-
zakelijk straffe leiding en de uitschakeling of althans vermin-
derde betekenis van de stimulansen en oriëntatiemiddelen,
die in een relatief vrij systeem van concurrentie en prijsvor-
Ining gelegen zijn. A1 gaat de overheid over tot het uitvaardi-
gen van prijs- en rantsoeneringsvoorschriften, gericht op een
zo goed mogelijke instandhouding van het bedrijfsleven, toch
zal in de sectoren der vredesbehoeften van behoud, laat staan
normale uitbreiding van het productie- en handelsapparaat
geen sprake kunnen zijn. In een dergelijke situatie passen
verboden van vestiging en uitbreiding, alsmede sluiting van
bedrijven.

Het economisch verkeer met het buitenland kan deels niet
worden gehandhaafd en zal anderdeeLs, met name wat de
invoerbehoeften aangaat, door de oorlogseisen worden be-
ïnvloed, Tengevolge van de afsluiting van vroegere markten,
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alsook tengevolge van de nieuwe rangorde der behoeften,
ondergaat daarom het internationaal econo~nisch milieu ingrij-
pende wijzigingen.

Wat de historisch-culturele omgeving betreft, wordt de ge-
zindheid van het volk sterk beïnvloed door het grote, alles te
bovengaande oogmerk oIn de oorlog te winnen. Niet alleen
aan de fronten, maar ook in de bedrijven worden eensgezind
offérs gebracht. Alleen dit verantwoordelijkheidsbesef, en niet
de dwangmaatregelen, biedt een bevredigende verklaring voor
het feit dat het bedrijfsleven zich zó weet te voegen naar de
directieven der overheid. Strikt algemeen is de eensgezindheid
evenwel niet, want de winzucht krijgt bijzondere gelegenheid
om zich uit te leven. De sterke gebondenheid wordt door velen
verdragen vanwege het grote vaderlandse doel, maar zij biedt
„onvaderlandslievende schobbers" ook de gelegenheid tot uit-
oefening van de duistere praktijken van de „zwarte handel".
In bezette gebieden, waar het vaderlands motief niet in dezelf-
de mate geldt als in de oorlogvoerende staten, bestaan er min-
der remmen om de winzucht te beteugelen. Zodoende worden
eigenschappen gekweekt, die de productieve kracht van het
volk mede met het oog op de toekomst ernstig schaden.

De vraag werpt zich op, welke rol in een systeem met een
zo sterk dominerende publieke leiding nog toekomt aan het
prijzenstelsel, dat onder meer normale omstandigheden zulk
een gewichtige functie vervult. Tengevolge van de verregaan-
de vrijheidsbeperkingen van producenten en consumenten ver-
richten de prijzen niet meer de functies van voorheen. De prijs
wordt vastgesteld op een punt, dat ligt beneden de evenwichts-
prijs tussen vraag en aanbod, hetgeen daarom noodzaakt tot
het omslachtig systeem van distributietoewijzingen van con-
sumptie- en productiegoederen (grondstoffen e.d.). Toch doen
de prijzen nog dienst als rekenstelsel. Door vast te houden
aan en voort te bouwen pp vóór-oorlogse prijsverhoudingen
worden economische samenhangen in acht genomen, zoals
deze vroeger bestonden. De uitsluitende hantering van distri-
butiemaatregelen e.d. met afschaffing van prijzen - de con-
sequent doorgevoerde centraal geleide huishouding - zou de
taak der overheid onnoemelijk veel zwaarder maken en het
herstel van Ineer normale betrekkingen na de oorlog onnodig
belemmeren. Bovendien is het economisch leven doorweven
van in geld uitgedrukte verplichtingen, welker grootte der-
halve samenhangt met het geheel der prijsverhoudingen. De
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prijzen blijven oriëntatiepunten, hun regelende functies worden
niet volkomen uitgeschakeld.

Volledigheidshalve wijzen wij in dit verband op de zwarte
markt, waar de prijsvorming blijft overgelaten aan het spel
van vraag en aanbod en de evenwich~tsprijs uiteraard (soms
ver) boven het voorgeschreven maximum ligt. Het verschijnsel
moet worden beschouwd als een reactie op de gebondenheid,
die feller wordt, naarmate de leiding dieper ingrijpt ').

De enorme staatsuitgaven in oorlogstijd worden behalve
door belastingen en leningen gedekt door geldcreatie. Mede
hierdoor zal de geldstroom zich grotelijks verbreden, terwijl
de goederenstroom veel smaller wordt. Er is in dit verband
sprake van een diepgaande verandering in de functies van het
geld. In de vrije verkeershuishoudíng en de betrekkelijk vrije
tussenvorm betekent geld een drievoudige beschikkingsvrij-
heid, welke betreft de richting der besteding, het tijdstip en de
plaats van aanwending - zowel binnen de nationale grenzen
als daarbuiten -. In oorlogstijd wordt deze vrijheid danig in-
geperkt. De richting der besteding is gebonden aan het systeem
van distributievoorschriften en van vergunningen voor vesti-
ging en uitbreiding van bedrijven. Ten aanzien van het tijdstip
zullen geldbezitters ten dele gedwongen zijn om, voorzover
zij niet hun toevlucht zoeken op de zwarte markt, over te
gaan tot onvrijwillige kashouding -„zwevende koopkracht"
- en „zwevende beleggingen". En wat de plaats aangaat wordt
het internationaal verkeer door deviezenrestrictie aan een
dírecte regulering onderworpen en kan t.a.v. de uitoefening
van koopkracht binnen de nationale grenzen worden verwe-
zen naar de opmerking betreffende de richting der besteding.

~ 2. Vergelijking van de situatie onder en na de beide we-
reldoorlogen.

Aanpassing aan de sterk dynamische wijzigingen in het data-
complex, zoals deze optreden in oorlogstijd, zal, hetzij spon-
taan, hetzij doelbewust, het gevolg zijn van de werkzaamheid
der productie- en consumptiehuishoudingen en vooral der
overheid. De wijze waarop deze aanpassing onder en na de
beide wereldoorlogen hier te lande is geschied, loopt tamelijk
opvallend uiteen, en mede daarom zullen wij in dit opzicht de

i) Grote afwukingen op deze betrekkelijk nauwe markten kunnen er
intussen op duiden, dat het geleide systeem tamelijk doeltreffend is in de
beoogde gevolgen, zodat er voor de zwarte markt slechts weinig ter beschik-
king blijft.
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toestand na de jongste wereldoorlog vergelijkan met wat er na
de eerste wereldoorlog is geschied.

Het toenmalig economisch stelsel in Nederland is gekenmerkt
door een relatief grote vrijheid. Prijsbeheersing wordt slechts
in geringe mate en op een beperkt gebied toegepast - met name
voor de eerste levensbehoeften en huren -. Er blijft voldoende
economische bewegingsvrijheid om het conjunctuurverloop
voortgang te laten vinden. De optredende prijsstijging is vrij
sterk, maar draagt een cyclisch karakter. De hausse, die voor
een goed deel debet is aan de uitbreiding der geldcirculatie '),
wordt enige jaren na de oorlog gevolgd door een baisse, waarna
de prijzen terecht komen op een niveau, dat talnelijk veel hoger
ligt dan vóór de oorlog. In dit beeld past een aantal onregelmatig
optredende in strijd afgedwongen loonsverhogingen. Typerend
is voor het gehele verloop „de weg van de minste weerstand",
die in spontane reactie op de verschuivingen in de data geko-
zen is. De bestedingsmogelijkheden van het geld blijven over
het algemeen voortbestaan en daarom is ook het verschijnsel
der zwevende koopkracht onbekend. De beweging van de ren-
tevoet is met die van de prijzen in overeenstemming. Hij stijgt
]net de hausse in de prijsbeweging, hoewel onvoldoende om
niet telkens bij de waardedaling van het geld ten achter te blij-
ven ') . Eerst in de beide laatste oorlogsjaren worden voor de
belangrijkste voedingsmiddelen distributie-beschikkingen ge-
troffen en crisis-instellingen opgericht oin grondstoffen toe te
wijzen en productie-resultaten te verdelen.

Toch bleef het ingrijpen der overheid zeer beperkt, indien
men het vergelijkt met de situatie onder en na de tweede
wereldoorlog. Deze brengt in technisch, financiëel en psycho-
logisch opzicht onnoemelijk veel meer schade en verstoring.
Profiterend varl de les, die het verleden ons gegeven heeft,
oefent de publieke leiding een veel grotere invloed uit. Reeds
in de jaren van economische oorlogsvoorbereiding - wij spre-
ken in 1939 en 1940 van „economische verdediging van de Ne-
derlandse volkshuishouding" - geeft de overheid stevige direc-

i) Deze uitbreiding is n.l. slechts voor een deel het gevolg van de ioe-
genomen staatsuitgaven.

") In de inflatielanden als Duitsland. Frankrijk en Italië heeft zich een
ontwikkeling voorgedaau, die sterk afwijkt van het verloop in het merendeel
der staten. Hier wordt in het geheel geen weerstand geboden op een weg
welke leidt tot algehele of vrij grote geldontwaarding. Het prijsverloop is geen
regulator meer t.a.v. het herstel der productive krachten en leidt tot een totaal
willekeurige verdeling der oorlogslasten. Interessante gegevens omtrent de
toenmalige evolutie verstrekt J. R. M. van den Brink: De ontwikkeling van
de prijzen en de rentestand na de oorlog, Prae-advies Kath. Wetensch. Ver.
1944, en Toelichting 1946.
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tieven aan het gebeuren. Er bestaat dan een intensief contact
tussen overheid en b~drijfsleven, de Regering beschikt reeds
over een organisatorisch apparaat, lnet name ten behoeve van
de voedselvoorziening, en zij bezit een grote hoeveelheid sta-
tistische en andére gegevens om de organisatie te vergemak-
kelijken.

Prijsbeheersing en distributie worden onder en na de oorlog
systematisch doorgevoerd, onderworpen aan een centraal plan
voor welks opstelling en uitvoering de overheid allereerst
verantwoordelijk is. Voor een cyclische conjunctuurbeweging
wordt geen ruimte gelaten en prijsverhogingen worden
slechts toegestaan in verband met stijging van kosten-bestand-
delen. De relatief veel grotere kosten en schade, door oorlog en
bezetting veroorzaakt, leiden tot een uitbreiding der geldcir-
culatie die in verhouding tot de eerste oorlog aanzienlijk veel
groter is, maar deze uitbreiding is thans het uitsluitend gevolg
der staatsuitgaven. De ontwikkeling van de rentevoet is in
dalende richting gegaan. De overheid beheerst de kapitaal-
markt volkomen en als vrij~vel de enige credietnemer gedu-
rende een lange tijd weet zij een goedkoop-geld-politiek door
te voeren. Ook de beweging van het loonpeil wordt binnen
bepaalde perken gehouden. Over het algemeen kunnen wij
vaststellen, dat de overheid, de omvang en ernst der gevolgen
van oorlog en bezetting in aanmerking genomen, de economi-
sche ontwikkeling veel beter in de hand heeft en dat het in-
grijpend verschil met de organisatievorm tijdens en na de
oorlog 1914-1918 zich duidelijk heeft gedetnonstreerd.

Wel worden wij gesteld voor het vraagstuk der „zwevende
koopkracht" en „zwevende beleggingen" en vormen de staats-
uitgaven vooral ook wat de rente der absoluut en relatief sterk
toegenomen staatsschuld betreft, een in verhouding tot het
nationale inkomen uitzonderlijk zware last.

Onmiddellijk na de bevrijding is het overheidsapparaat ge-
hanteerd om aan het noodzakelijk omschakelingsproces een
doeltreffende leiding te geven. De beschikbare arbeidskrachten
worden betrekkelijk spoedig weer dienstbaar gemaakt aan de
productie, en zowel prijs- als loonvorming blijven gebanden
aan de voorschriften der overheid '). Als leidraad voor de
prijsvorming fungeert de in het Prijsvormingsbesluit- 1941 ge-
formuleerde norm, dat de prijzen ~n vergoedingen voor goede-

1) Het verlies op de voorraden vervangingsgoederen (surrogaten), dat vooralvoor de handel wordt gevreesd, is beneden de verwachting gebleven.
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ren en diensten zodanig moeten worden gevormd, dat deze
beantwoorden aan de eisen welke het algemeen belang, in het
bijzonder met betrekking tot de oorlogsomstandigheden, stelt.

Het omschakelingsproces is de inleiding tot de periode Van
herstel en aanpassing, die door de zin „Van oorlogs- naar Vre-
deshuishouding" wordt aangeduid. Herstel zonder meer houdt
de suggestie in, die Vele politici gedurende de decennia tussen
de beide wereldoorlogen misleid heeft, alsof aangestuurd zou
moeten worden op terugkeer Van „het oude". Zeker Vormt het
herstel der productieve krachten - wederopvoering der ar-
beidsproductiviteit, kapitaalvorming, en herstel Van de bodem
- de allereerste taak Voor de overgangstijd. Reeds het aan de
orde stellen Van het industrialisatievraagstuk toont evenwel
aan, dat bij het herstel der productieve krachten ook gezocht
wordt naar aanpassing bij nieuwe emstandigheden. De recht-
Vaardige Verdeling Van de lasten Van de oorlog over alle leden
der gemeenschap, die wij zien als de tweede taak in deze over-
gangstijd, houdt eveneens een aanpassing in bij de gewijzigde
situatie; een Verdeling der armoede, die intussen aan de op-
Voering der productiviteit niet in de weg mag staan. Tenslotte
accentueert het schokkend oorlogsgebeuren, hoe het maat-
schappelijk economisch systeem afhankelijk is Van de wisse-
lingen in de wereld der data, omdat een dergelijk gebeuren
gepaard gaat met sterke en snelle Verschuivingen. Beheersing
der structuur door een doelbewuste beïnvloeding Van de maat-
schappelijk economische organisatievorm is dan meer dan ooit
„eis des tijds".

S 3. Onderzoek naar de voorwaarden van een vrijer stelsel.

Met de overgang van oorlogs- naar vredeshuishouding wordt
niet bedoeld Van 'een toestand Van „schaarste-economie" over
te stappen in een situatie Van „overvloedseconomie" maar in
een economisch maatschappij-type waarin tussen behoeften en
middelen wederom „normale" betrekkingen heersen in een
relatief Vrij functionnerend economisch proces. Bedcelde over-
gang kan onmogelijk een aangelegenheid zijn, die geheel door
de keuze Van mensen wordt bepaald. Slechts indien hij uitslui-
tend afhankelijk was Van de menselijke wil, zou het zin heb-
ben de vraag, hoe deze overgang zich dient te Voltrekken, in
haar beantwoording te benaderen door een formulering van
grieven tegen een „gebonden stelsel" tegenover een opsomming
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van verdiensten van een „vrij systeem" '). Wij zijn niet in
staat een stelsel zonder meer te „maken", tenzij een centraal
geleide „dwang"-huishouding, maar dan met opoffering van de
maatschappelijk economische doelmatigheid. Willen wij, juist
uit een oogpunt van doelmatigheid, de krachten tot gelding
brengen, die in het prijzenstelsel tot uiting komen, dan blijkt
onze keuze mede bepaald te worden door de data-structuur. Wij
zullen dit voor het tijdsbestek na de jongste wereldoorlog gaan
onderzoeken.

De vraag is, bij welke veranderingen in de bouworde der
data een grotere vrijheid kan worden toegestaan en de ge-
bondenheid kan terugtreden. Ten dele zullen de vereiste wij-
zigingen door het nemen of intrekken van bepaalde maatrege-
len worden bewerkstelligd, ten dele zal de overheid dit voor-
alsnog niet of slechts onvolledig kunnen beïnvloeden. Onder-
zocht moet worden onder welke voorwaarden het prijzenstelsel
zijn traditionele functies kan vervullen, en inhoever deze door
het uitvaardigen of intrekken van overheidsvoorschriften in
het leven kunnen worden geroepen. Wij achten het zeer be-
langrijk om ons deze voorwaarden voortdurend voor ogen te
houden, omdat het uit maatschappelijk economisch oogpunt
gewenst is om de vrijheid niet verder af te bakenen dan strikt
noodzakelijk is.

Wij stellen dus voorop de aanwezigheid van de gebonden
structuur, typerend voor de oorlogshuishouding, en vragen ons
af onder welke voorwaarden naar een vrijer stelsel kan worden
overgegaan -) .

Allereerst zullen wij het, wat de redelijke behoeften aangaat,
zoveel mogelijk eens moeten zijn over de doeleinden die wor-
den nagestreefd, dus over de inhoud van het maatschappelijk
economisch doel, over de vraag wat een ordelijke behoeftevoor-
ziening inhoudt. Vredesdoeleinden lopen gemakkelijker uiteen
dan oorlogsdoeleinden, die als zodanig aanzetten tot een
gemeenschappelijke krachtsontplooiing. Ons betoog in het
eerste hoofdstuk wil aannemelijk maken, dat omtrent de
inhoud van het maatschappelijk economisch doel een grotere

i) Een dergelijke fout maakt H. J. Keus in zijn Prae-advies voor de Ver-
eniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statisliek, 's-Gravenhage 1947.
over de vraag: Gesteld. dat men tezijnertijd het huidige systeem van geleide
economie weer geheel of gedeeltelijk door een stelse] van vrije economie zal
willen vervangen, welke voorwaarden moeten dan zijn vervuld en welke maat-
rgelen zullen daartoe moeten worden genomen, respectievelijk iugefrokken?

j) Vgl. hierover J. Tinbergen: Praeadvies voor de Vereniging voor de Staat-
huishoudkunde en de Statistiek 1947. Anders dan Keus gaat Tinbergen recht-
streeks op de gestelde vraag in.
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mate van eenstemmigheid voorstaat dan uit „politieke" tegen-
stellingen zou worden afgeleid.

In de behoeftenschaal treedt na de beëindiging van de oorlog
een grote wijziging op ten aanzien waarvan wij ons afvragen
onder welke voorwaarden een vrije prijsvorming weer kan
worden hersteld. Het antwoord zal luiden: Zodra de bijzondere
schaarste is overwonnen, d.i, de schaarste die bij een gegeven
prijs-, kosten- en inkomensstructuur het aanbod deed achter-
blijven bij de vraag. Het aanbod moet dan toereikend zijn om
te voorzien in de vrije vraag, d.w.z. een niet door distributie-
maatregelen beperkte vraag ' ) .

Er zijn goederen en diensten, waarvoor nooit distributie is
ingevoerd. Zij dragen een luxe karakter en hun productie zal
zijn toegestaan, omdat zij betrekkelijk weinig stoffen en krach-
ten aan een gew~ichtiger bestemming onttrekken. Inhoever wel
gedistribueerde artikelen zijn- of kunnen worden toegelaten
op de vrije markt, kan slechts worden onderzocht door de
middelen in onze overwegingen te betrekken.

De samenhang tussen behoeften en middelen maakt ver-
klaarbaar, dat distributie- en prijsvoorschriften op de ene
markt alleen dan kunnen worden opgeheven, indien zulks op
andere daarmede samenhangende markten ook kan geschieden.

Voor niet-duurzame consumptiegoederen (verbruiksgoede-
ren) zal het evenwicht op een vrije lnarkt spoediger bereik-
baar zijn dan voor duurzame consumptiegoederen (gebruiks-
goederen), omdat van deze laatste categorie veel achterstallige
vraag moet worden ingehaald. Voor de woningmarkt geldt bo-
vendien de moeilijkheid om de exploitatie van „oude" en
„nieuwe" woningen met elkaar in overeenstemming te bren-
gen. Een vrije verhandeling van ni.~t-duurzame consumptiegoe-
deren wordt bevorderd door de vergroting van het aanbod.
Hierbij is rekening te houden met het psychologisch feit, dat
opheffing der distributie de aandrang verzwakt om, wat „op
de bon" is, volledig op te nemen. De vraag zal zodoende ge-
ringer worden. Daarenboven zal de noodzaak van rantsoene-

1) J. Tinbergen geeft in zijn prae-advies drie redenen, waarom de vrije
vraag tijdelijk abnormaal groot kan zijn:

le. omdat meii door schade of onvoldoende vervanging verloren gegane
voorraden wenst aan te vullen dan wel een achterstand in vergelijking tot het
buitenland wenst in te halen;

2e. omdat men, uit psychologische reactie tegen de gedurende de oorlog
uitgestane ontberingen, er eens even op toe wenst te leven, ook al zou men
daartoe zijn vermogen aanspreken of schulden maken;

3e. omdat men meent welvarender te zijn dan men is: zolang de belastingen
of de vermogens nog niet aan de nationale verarming zijn aangepast, bestaat
er veel overschatting van de eigen en nationale welvaart (blz. 104 v.l.



VAN OORLOGS- NAAR VREDESHUISHOUDING 301

ring verminderen, naarmate het mogelijk blijkt de spaarzin
hoger op te voeren en uit dien hoofde de vraag in de consump-
tieve sfeer te doen afnemen.

T.a.v. niet-duurzame kapitaalgoederen wordt de Inogelijkheid
van opheffing der distributie eveneens bepaald door een op-
voering van het aanbod, die toereikend is om op voldcende
lange termijn gezien de bijzondere schaarste te doen verdwij-
nen. Er zijn goederen, die slechts tezamen met andere kunnan
worden aangewend, of die als hulplniddel bij het fabricagepro-
ces dienst doen. Indien zij in verhouding tot de andere bijzon-
der schaarse goederen in relatief grotere mate worden aange-
boden, kunnen beperkende bepalingen voor deze grond- en
hulpstoffen, worden opgeheven. T.a.v. duitrzanae kapitaalgoe-
deren speelt de bevrediging van de inhaalvraag weer een bij-
zondere rol.

Wat de factor arbeid betreft vormt het feit, dat alle „arbeids-
markten" min of ineer samenhangen, een speciale reden voor
beheersing der loonvorming, zo~ang deze factor relatief schaars
blijft ').

Een verhoging der arbeidsproductiviteit zal uiteraard de
bijzondere schaarste van voortbrengselen helpen overwinnen
en tegelijk de „arbeidsmarkten" in dit opzicht gunstig be-
invloeden.

Het internationaal econo~nisch miliezc wordt na de oorlog
gekenmerkt door een aanhoudend deficit op de betalingsba-
lans tengevolge van de omvangrijke invoer van herstelgoede-
ren. Behalve door de verkoop van internationale beleggingen
(bijv. Amerikaanse effecten) is het deficit opgevangen door
buitenlandse leningen, die tnet name geplaatst wordan in het
]and dat ook de herstelgoederen levert, de Verenigde Staten.
De betalingsbalanspositie bepaalt in belangrijke mate de Ino-
gelijkheid om goederen van distributie vrij te laten, omdat een
genoegzame invoer tot het vrijgeven van bepaalde goederen
kan leiden. Een vrijer deviezenverkeer wordt door de oneven-
wichtige betalingsbalans vooralsnog belemmerd en daarom zal
deviezenrestrictie nog vrij lange tijd de internationale handel
extra aan banden leggen -) . ~

i) De relatieve schaarste van de arbeidsfactor wordt weer bepaald door de
betrekkelijke zeldzaamheid van het merendeel der producten, door de nog
onvoldoende arbeidsproductiviteit, alsmede door de abnormaa] grote onttrekking
van arbeidskrachten ten behoeve van overheidsdiensten en defensie.

Er zullen voor de overheid nog andere motieven bestaan om op dit gebied
regelend op te ireden.

-') Op het Marshall-plan, dat in dit opzicht van grote betekenis is, wordt in
het kader dezer beschouwingen niet nader ingegaan.
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Evenals na de eerste wereldoorlog staan wij voor de keuze
van een door nationale gezichtspunten bepaald prijsniveau of
stabiele wisselkoersen. Wij hebben aangestuurd op de handha-
ving van een bepaalde koers van de gulden en hebben min of
meer gemanipuleerd met het nationaal prijs- en loonniveau om
ons hierbij aan te passen. Ofschoon van de functionnering ener
wereldmarkt nog slechts in geringe mate sprake is, moeten wij
ons toch een prijspeil voor ogen houden, dat voldcende concur-
rentiemogelijkheden met het buitenland laat. Het peil van
prijzen en lonen zal zo hoog moeten liggen, dat subsidiëring
van importen met zijn op de duur ondraaglijke gevolgen voor
het staatsbudget en zijn inflatoire effecten t.a.v. het prijsniveau
kan worden afgeschaft. In de toekomst zal er aanleiding zijn tot
de vraag of de wisselkoers geen correctie behoeft om een ge-
wenste cotirdinatie te bewerkstelligen met de prijs- en loonpo-
litiek. De beantwoording dezer vraag zal mede afhangen van
het prijsverloop elders, met name op de Amerikaanse markt.
De pariteit, die door de valuta-politiek wordt nagestreefd~ is
een kwestie van doellnatigheid. Het verlangen in de jaren na
de eerste wereldoorlog naar terugkeer van „het oude" en
daarom ook naar herstel der vroegere pariteiten bleek niet
overeen te stemmen met de structurele verschuivingen.

Het is voorts de taak voor een internationale handelsorgani-
satie om evenwichtige betalingsbalansen te herstellen en ener-
zijds credietverlening, anderzijds terugbetaling in het econo-
misch verkeer tussen de landen mogelijk te maken.

De historisch-culturele omgeving behoort te zijn aangepast
aan de eisen, die bij de analyse van het maatschappelijk econo-
misch doel zijn gesteld. De geest van samenwerking en de be-
reidvaardigheid om offers te brengen, teneinde de moeilijk-
heden van de overgangsperiode te dragen, behoeven verster-
king. De oorlog bracht niet slechts evenwichtsverstoringen in
het economisch organisme, maar ook in de menselijke psyche,
Zedelijke factoren zijn van de grootste betekenis om deze
laatste verstoringen te herstellen.

De psychologische neiging om zo veel mogelijk te consume-
ren na de voorbije jaren van oorlog en ellende is alleszins be-
grijpelijk, maar zij remt de spaarzin, die de wederopvoering der
welvaart van de bevolking vraagt. De ontwenning aan een ge-
regelde werkzaamheid zowel voor de naar Duitsland gevoerde
arbeidskrachten als voor degenen die hier bleven, niet in het
minst voor de velen die in de zwarte handel een onevenredig
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hoge „beloning" voor hun activiteit vonden, was zeker lange
tijd een der beletselen voor de opvoering der arbeidsproducti-
viteit. Ook vele zakenlieden, kleine zowel als grote, zijn ten-
gevolge van de inperking der bewegingsruimte voor onderne-
mersinitiatieven min of ineer ingedommeld. Zij hebben eigen-
schappen verleerd of als nieuw toetredende jonge patroons niet
aangeleerd, welke onontbeerlijk zijn voor een normale ont-
plooiing der ondernemerswerkzaamheid. Hoe zeer zij ook de
ambtelijke bemoeiingen bekritiseren, zijn zij in feite de
verwerving van door prijzen, vergunningen en distributiebe-
schikkingen min of ineer gegarandeerde inkomens dikwijls
gaan waarderen boven een aan marktrisico's onderhevige
krachtsinspanning. In het verlangen naar meer vrijheid zal
daarom aan zedelijke en psychologische factoren een grote aan-
dacht besteed moeten worden.

De monetaire en financieel-fiscale zijde van de vraagstukken
der overgangsperiode is van die aard, dat wij de z.g. geldsluier
niet mogen verwaarlozen. Hij vormt integendeel een zelfstandig
element in onze beschouwingen. De wijzigingen in de functies
van het geld gedurende de oorlog hebben zich nadien geaccen-
tueerd in de overvloed aan geld en staatspapieren (obligaties
en schatkistbiljetten) aan de ene kant tegenover de schaarste
aan goederen aan de andere kant. De geldblokkering heeft ten
doel „overtollige koopkracht" te elimineren en ongeoorloofde
aanwas van vermogen te helpen registreren. Fiscale maatrege-
len worden getroffen uit een sociaal-ethisch oogpunt - verde-
ling van de lasten van de oorlog volgens de norln der sociale
rechtvaardigheid - alsook uit een oogpunt van budgetaire en
monetaire saneriny. Vooral de vermogensheffingen heeft men
dienstbaar willen maken aan de monetaire sanering. Om de
vrijheid in de financieel-monetaire sfeer althans binnenslands
zoveel en zodra mogelijk te herstellen wordt de opbrengst der
heffingen vooral bestemd voor de opruiming van het geblok-
keerde geld en zijn andere maatregelen getroffen of voorbereid.

De effectiviteit van het geheel der fiscale maatregelen is
eerst dan verzekerd, indien zij zijn aangepast aan de mogelijk-
heden enerzijds van consumptieve besteding, anderzijds van
productieve investering der inkomens en vermogens.

~ 4. Doel~rnatigheidsbeoordeling. Rol van overheid en be-
drijfsleven inzake de structurele ontwikkeling.

In tegenstelling met de situatie na de eerste wereldoorlog
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wordt eerst onder de tegenwoordige na-oorlogse omstandig-
heden bewust als taak voor de periode van herstel en aanpas-
sing gezien de structuurbeheersing door een doelbewuste be-
invloeding van de lnaatschappelijk economische organisatie-
vorm. Onze doelmatigheidsbeoordeling van het gebeuren in
deze periode, speciaal hier te lande, zal zich in verband met ons
onderwerp voornamelijk beperken tot de met de organisatie-
vorm samenhangende structurele aspecten. Eerst thans bena-
deren wij in de ontwikkeling van de tussenvorm het gebonden,
bewust geleide type en het lijkt ons belangwekkend om bij
onze beoordeling de kenmerken van dit type voor ogen te
houden.

Wij stellen voorop dat een coërdinerende conjunctuurpoli-
tiek; welke in tegenstelling met het structurele beleid betrek-
king heeft op de schommelingen op kortere termijn die het
economisch leven vertoont, zowel nationaal als internationaal,
van meer betekenis zal worden naarmate de bindingen zullen
verdwijnen en aan ondernemersinitiatieven een grotere speel-
ruimte wordt gelaten.

Het in evenwicht houden van de concrete vraag met de tel-
kens beschikbare hoeveelheden van de beschikbare soorten
goederen, dat bij een dominerende overheidsinvloed vooral
door directe bemoeiing der publieke leidYng wordt bewerkt, zal
naarmate de vrijheidssfeer wordt vergroot, gecolnpliceerder
worden enerzijds omdat vooral dan het economisch proces naast
een goederen- ook een geldzijde vertoont en anderzijds omdat
dan tussen sparen en investeren als activiteiten een duidelijk
onderscheid bestaat en deze in verschillende individuële huis-
houdingen plaatsgrijpen. Juist in de betrekkelijk vrije ruilver-
keershuishouding demonstreert zich de conjunctuurontwikke-
ling en ontstaat het conjunctuurbeheersingsprobleem ').

De middelen, welke de overheid dan ten dienste staan in
haar streven naar een beheersing der conjunctuur, o.a. een
compenserende uitgavenpolitiek - publieke investeringen en
publiek verbruik - met zijn stabiliserende invloed, naast
indirect ingrijpen langs de weg der belastingpolitiek, prijspoli-
tiek en productiepolitiek, zullen wij in verband met ons thema
van onderzoek niet nader beschouwen.

Structuurbeheersing vraagt voorlopig nog om een sterke
overheidsleiding. Alvorens het prijzenstelsel wederom betrek-
1;e;ijk vrij kan functionneren, zullen enkele jaren verlopen.

i) Zie J. H. Spiegeleiiberg: Economische ordeuing na de oorlog. De Econo-
mist, 93. Jrg. 1944. blz. 139 v.v.
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De lengte dezer periode wordt door de data bepaald, maar
steeds zal de overheid niet méér en vérder moeten ingrijpen
dan door de bewegingen in de data-structuur vereist wordt. Zij
zal de krachten in de economische maatschappij zoveel mogelijk
moeten stimuleren en daarvoor geleidelijk meer vrijheid kun-
nen laten. Uit het vorige hoofdstuk kunnen wij intussen het
betrekkelijke der vrijheid afleiden, omdat onder de toen ge-
schetste dynamiek der data een „overvloedseconomie" tot ont-
wikkeling kwam, welke noopte tot oplegging ener grotere mate
van gebondenheid. Het principiëel gebonden, bewust geleide
type van de tussenvorm schept de mogelijkheid om de struc-
tuurbeheersing onder beiderlei situatie in de bouworde der
data tot welslagen te brengen.

Onder de thans gestelde omstandigheden kan een centraal
economisch plan bij uitstek zijn diensten bewijzen en tevens
zijn bruikbaarheid aantonen bij volledig herstel der vredeshuis-
houding. Het plan kan slechts in algemene lijnen worden ge-
trokken, wil het doelmatig zijn. Het biedt een prognose voor het
bedrijfsleven en als zodanig is het een oriëntatiemiddel. Het
stelt tevens een taak, speciaal onder de gegeven situatie der
oorlogshuishouding, en als zodanig verricht het een aanvullen-
de functie t.a.v. de plannen der private huishoudingen '). Hoe
bereidvaardiger het bedrijfsleven is om aan de verwezenlijking
der gestelde taak mee te werken, des te meer kan de overheid,
zelfs onder de data-structuur der abnormale schaarste, inzake
de uitvoering van het plan terugtreden, dat wil zeggen meer
vrijheid laten voor de ondernemersactiviteit.

Uiteraard worden in de periode van herstel en aanpassing
aan de publieke leiding bijzonder hoge eisen gesteld. Toch blijft
de kennis der overheid beperkt. Haar apparaat heeft feilen,
haar ambtenaren zijn mensen met naast voortreffelijke eigen-
schappen ook tekortkomingen. De doeltreffendheid van haar
optreden wordt geschaad door een streven naar perfectionisme
in maatregelen en toerusting. Zodoende wordt er onevenredig
veel arbeid besteed aan de opstelling en uitwerking van centrale
economische plannen, aan de uitwerking van wetten en voor-
schriften tot in details, en zijn in verband hiermee het contróle-
apparaat te omvangrijk, de formaliteiten te omslachtig en het

t) Robbins kent, blijkbaar onder invloed van Keynes, een dominerende
betekenis toe aan een algemene financiële planning om de gewenste stabili-
teit van de tatale vraag te garanderen. L. Robbins: The economic problem
in peaceand war, Londen 1947, blz. 67 v.v.

20
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ambtenarencorps overbezet. Leiding geven aan het ingewik-
keld economisch organisme eist, wil het doelmatig zijn, het
trekken van de grote lijn, de snelle en soepele regeling en uit-
voering met opoffering van finesses, een beperking van het
ingrijpen tot de strategische punten, gecodrdineerd zodat de
maatregelen met elkaar corresponderen en overtollige be-
moeienis wordt voorkomen. De private economische leiders
moeten duidelijk weten, welke data de overheid stelt voor hun
activiteit en vertrouwen kunnen schenken aan het ten opzichte
van hen gevoerd beleid.

A1 kunnen de omvang en de diepgang van de overheidsbe-
moeiing slechts langzaamaan worden ingeperkt, toch kan de
publieke leiding reeds onder de data-structuur ener „schaar-
ste-economie" in de hand werken, dat aan de fundamentele
instelling van het prijzenstelsel de grootst mogelijke plaats
wordt ingeruimd. Haar structuurpolitiek behoort er daarom
op gericht te zíjn de concurrentie-elementen te versterken, on-
dernemersinitiatieven te prikkelen en de vormen der markt
zodanig te beïnvloeden, dat de vestiging van monopolistische
machtsposities wordt tegengewerkt. Naarmate het prijzenstel-
sel met zijn ordenende krachten beter gaat functionneren, kan
de overheid terugtreden.

Ofschoon de activiteit der private economische leiders als
zodanig niet gericht is op het maatschappelijk economisch doel,
blijken, zeker op langer zicht, particuliere belangen slechts
goed gediend door met de eisen van het algemeen belang reke-
ning te houden. Daarom zal ook van de zijde der economische
maatschappij een bijdrage kunnen en moeten worden geleverd
tot de gewenste structurele ontwikkeling. Met name de onder-
nemerswereld kan er zelf toe meewerken de terugkeer der ge-
zonde elementen van het prijzenstelsel te bevorderen. Dit bete-
kent voor het grootbedrijf de nodige zelfbeperking in zijn
expansiestreven, en, waar mogelijk, decentralisatie der be-
drijfuitoefening, teneinde de ondernemingsgewijze opgebouwde
maatschappijstructuur te beschermen (vgl. hfdst. VII ~ 4). Ook
het kleinbedrijf kan deze structuur beveiligen door te streven
naar een efficiente organisatie, die het naast het grootbedrijf een
stevige plaats geeft. Een dergelijke aanmaning heeft onder een
regime van nog overwegend sterke overheidsbindingen vooral
voor het kleinbedrijf zin, omdat het geleide systeem der over-
gangsperiode posities beschermt, die bij de terugkeer ener
vrijere mededinging gevaar zullen lopen. Het geheel van voor-
schriften inzake prijzen, vestigingen en toewijzingen werkt ver-
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starrend inzover het winsten garandeert zonder voldoende aan
te sporen tot een efficient beheer, tot het bewijzen van de
beste diensten tegen de laagst mogelijke kosten. De bijzondere
schaarste bracht vele ondernemers tegenover hun afnemers in
een machtspositie, die een gezindheid aankweekte, welke niet
bepaald bevorderlijk is voor een juiste taakvervulling in de
zo begeerde vredeshuishouding.

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is eerst in
staat een structurele aanpassing aan het evoluerende data-
complex der aanpassings- en herstelperiode te bewerkstelligen.
De ordenende krachten van beiderlei factoren liggen op een
verschillend plan, zij vertegenwoordigen bewerkende oorzaken
van hogere en lagere rang.

Het samenspel der activiteit van overheid en bedrijfsleven
ligt niet in de gedecentraliseerde uitvoering ener in details uit-
gestippelde staatstaak, maar in de bevordering van een even-
wichtige machtsspreiding tussen bedrijfsgenoten en toezicht
met name dáár, waar monopolistische marktsectoren onvermij-
delijk blijken, alsmede in de medewerking tot het welslagen
van een op essentiële punten gericht overheidsbeleid. Het feit,
dat grote ondernemingen met de overheid gemakkelijker con-
tact kunnen onderhouden dan middelgrote en kleine, maakt
het juist in een tijdsbestek met een dominerende publieke lei-
ding nodig om in het overleg een ongewenste voorsprong van
de „groten" op de „kleinen" te voorkomen en alles in het werk
te stellen om de wedloop van toewijzingen en vergunningen
wederom te vervangen door concurrerende initiatieven.

In de wereld van thans hebben wij internationaal en natio-
naal behoefte aan piannen, die klaar de doeleinden stellen op
welker verwezenlijking wordt aangestuurd, alsook de middelen
aangeven, die daarbij wel en niet zullen worden aangewend.
Alleen weldoordacht gestelde doeleinden en een hecht gefun-
deerde organisatie, gepaard gaande aan de ernstige wil om aan
het herstel der welvaart van eigen volk en volkerengemeen-
schap mede te werken, kunnen de overgang van oorlogs- naar
vredeshuishouding voeren langs wegen, die de werkelijke vrede
en welvaart waarborgen. Toch kan ook in de beste plannen niet
het gehele toekomstig verloop berekend worden en wie vol-
doende oog heeft voor het dynamisch karakter van alle leven,
niet het minst het economische, zal onmogelijk pretenderen
alles te willen voorzien eIi regelen. Hij zal erkennen, dat het
gaat om een algemeen kader, waarbinnen ruimte is voor een
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politiek van aanpassing aan de structurele evolutie. Hij zal naar
onze mening tevens waardering moeten tonen voor de orde-
nende krachten die in concurrentie en prijsvorming tot uiting
komen. Structuurbeheersing mag niet tot verstarring leiden,
evenmin als conjunctuurbeheersing de speelruimte mag op-
offeren, waarin initiatieven worden geboren en uitgewerkt. Het
totalitaire systeem, dat het persoonlijk en maatschappelijk le-
ven bij een deel der volkeren nog in zijn greep houdt, is ook
kenmerkend voor die economisch-sociale politiek, welke uitgaat
van de gedachte, dat de centrale overheid alles kan weten en
regelen.

Dat onder de moderne data-structuur alleen de principieel
gebonden, bewust geleide tussenvorm de doelmatige organisa-
tievorm is, leren wij uit de les, die zowel de „overvloedsecono-
mie" als de „schaarste-economie" ons geeft. Slechts dán kun-
nen centraal economisch plan en private huishoudplannen, ge-
bondenheid en vrijheid, evenwicht en dynamiek, eenheid en
verscheidenheid met elkaar worden verbonden tot een syn-
these.
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CONCLUSIES.

De kenmerkende eigenschappen der maatschappelijk econo-
mische organisatievormen zijn gevonden vanuit de economische
probleemstelling. Zij zijn niet in abstracto aprioristisch uit-
gedacht en evenmin vastgesteld louter op grond van een
feitelijk onderzoek der historische ontwikkeling van de orga-
nisatie der economische maatschappij. De bruikbaarheid der
genoemde begrippen hebben wij kunnen toetsen aan enige
voorbeelden ener dynamische analyse en daarbij is gebleken,
dat de reëel bestaande en mogelijke structurele samenhangen
naar de hun vormgevende elementen kunnen worden gety-
peerd. Inzover is het beschrijvend gedeelte van de leer der
maatschappelijke economische organisatievormen uitgangs-
punt van de strikt theoretische economie, welke tot taak heeft
de samenhangen binnen de elementaire vormen der uitwendige
economische orde te verklaren.

Uit de behandeling der voorbeelden hebben wij kunnen
afleiden, dat het verband tussen de data-structuur en de orga-
nisatievorm niet willekeurig is, maar vatbaar voor verklaring
en dus voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Verande-
ringen in de bouworde der absolute data, in de vorm-ontvan-
gende elementen der economische structuur, in de scheppende
krachten van het economisch systeem betekenen steeds ver-
storingen in de economische machtsverhoudingen en leiden
tot wijzigingen in de fundamentele instellingen die de organi-
satievorm karakteriseren, in de vorm-gevende elementen der
economische stx-L:ctuur, in de regelende krachten van het eco-
nomisch systeem. Deze mutaties grijpen plaats in verband
met het economisch doel dat de mensen in gemeenschap na-
streven, en daarom is de verklaring, die de leer der organisa-
tievormen van deze ontwikkeling geeft, een wezenlijk onder-
deel van de economische wetenschap. Het object der strikte
theorie is te beperkt: een volledige economisch wetenschap-
pelijke verklaring betreft ook de economische orde, waarbin-
nen het streven naar behoeftevoorziening geschiedt en die
het mede bepaalt.

Wij beseffen dat deze leer nog slechts staat aan het begin
van haar weg. Tegelijk menen wij, dat de dynamische analyse
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der organisatievormen het vooruitzicht opent voor een in
wetenschappelijk opzicht vruchtbare verklaring van de struc-
turele ontwikkeling. Zij schept de mogelijkheid om verband
te leggen tussen de vorsing door tal van wetenschappen naar
de evolutie op de gebieden der absolute data én het onderzoek
der economische wetenschap. In deze relatie zijn de economi-
sche geographie, de sociographie, de ethnologie, de technologie,
de economische geschiedenis en dergelijke vakken hulpweten-
schappen der economie. De resultaten van de beoefening dezer
hulpwetenschappen zullen op het terrein van de dynamische
structuuranalyse kunnen worden aangewend om de leer der
maatschappelijk economische organisatievormen haar onmis-
baar realistisch fundament te verlenen. Veel van wat tot nu op
gescheiden gebieden beschreven en verklaard werd, kan in de
dynamische analyse der uitwendige economische orde in een
wetenschappelijke synthese verenigd worden die voor een
vruchtbare economiebeoefening van onschatbare betekenis is.

In onze beschouwingen in het Tweede gedeelte is aangege-
ven inhoever de literatuur zich reeds met de leer der orga-
nisatievormen heeft beziggehouden. Ook buitan de daar be-
handelde richtingen kan gelukkig op verscheidene werkeri
worden gewezen die vooruitlopen op wat systematisch in
deze leer kan worden ondergebracht. Er zijn, bel.angrijke
prestaties geleverd om de ontwikkeling van het dynamisch
onderzoek in te leiden.

In verband met wat wijzelf aan voorbeelden hebben be-
handeld kan allereerst het werk van P. Lieftinck over „Mo-
derne struktuurveranderingen der industrie in de Verenigde
Staten van Amerika" worden genoemd. Ofschoon de schrijver
het voor ons typisch verband met de marktvormen en wat
daarmee samenhangt, alsmede met de publieke economische
leiding heeft willen buitensluiten, kan zijn werk ook aan een
beschouwing van de ontwikkelingstendenz in de organisatie-
vormen worden dienstbaar gemaakt.

Verder reikt in dit opzicht de studie van P. P. van Ber-
kum over „De betalingsbalans", hetgeen reeds blijkt uit de
toevoeging aan de titel: „als uitgangspunt ener beschouwing
over de recente structuurwijzigingen in het economiSCh leven".
Dat het automatisme der klassieke theorie ook op het onder-
havige gebied heeft gefaald, brengt de schrijver in verband
met structurele verschuivingen, die een aanpassing in de zin
der klassieken belemmeren, en welke alle samenhangen met
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de ontwikkeling in de data zoals wij deze in het bovenstaande
hebben geschetst. In verband met zijn probleemstelling gaat
de auteur evenwel niet overal terug tot de bewegingen in de
absolute data.

„Maatschappijstructuur en werkgelegenheid" van J. R. M.
van den Brink is het voorbeeld van een onderzoek, dat de
betrekkingen tussen maatschappelijk economisch stelsel en
werkgelegenheid systematisch onderzoekt, en de organisatie-
vorm, waarbinnen zich het massale werkloosheidsverschijnsel
voordoet, in verband brengt met de bewegingen in het data-
complex.

Dergelijke voorbeelden van auteurs, die voor het vraagstuk,
dat wij bezien grote aandacht hebben betoond, helpen ons
aantonen, dat de tijd rijp is oln de leer der organisatievormen
een passende plaats in te ruimen in de wetenschappelijke
economiestudie ' ) .

Een samenhang tussen de ontwikkelingsgang der uitwen-
dige economische orde en de lange golven der conjunctuur
kan nog bezwaarlijk worden gegeven, allereerst omdat deze
ontwikkelingsgang slechts onvoldoende is onderzocht en voorts
omdat een lange golfbeweging niet algemeen wordt geconsta-

1) Terloops willen wij nog de aandacht vestigeu op een interessant werk
dat een vergelijkend structuuronderzoek geeft van Zweden en België: J. Jus-
siant: La structure économique de la Suède et de la Belgique, Essai d'économie
comparée, Brussel-Parijs 1938. Blijkens het voorwoord is de studie gebaseerd
op de wederkerige samenhang van a11e elementeu van het prijzenstelsel en
daarom van de samenstellende factoren van een economische structuur, zoals
deze met name 3oor Cassel en Marshall is ontwikkeld en later is vervolmaakt
door toepassing op een economisch leven met onvolkomen concurrentie. Indien
men dit onderzoek van economisch wetenschappelijk standpunt beoordeelt,
zijn de resultatea o.i. onbevredigend, omdat het vnl. beperkt blijft tot een
vergelijkende beschrijving van de economische factoren, die typerend zijn voor
de data-structuur van beide landen. Ook de dyiiamische structuuranalyse.
die Jussiant in het laatste hoofdstuk wil geven, biedt fe veel beschrijving
en raakt het door ons dezochte verband nauwelijks. De beperkte visie op
het vraagstuk kan o.a. blijkeu uit deze conclusie: ,.Le développement de
pays économiquement fort évolués, tels que la Suède et la Belgique, semble
donc devoir inévitablement s'orienter principalement vers des productions
exigeant à la fois une compétence technique spéciale et une utilisation très
considérable du facteur capital: ce sont, sot[ des productions hautement spé-
cialisées, soit des productions offrant des Fossibilités de travails à grande
échelle" (blz. 564). Toch gaat onze vraagstelling niet geheel aan de schrijver
voorbij, indien hij constateert, dat de door hem waargenomen voorsprong
van Zweden door België kan wor3en ingehaald met behulp van:

1. een betere en meer rationele opvoeding der bevolking in technisch.
economisch en organisatorisch opzicht;

2. een wetgeving die zowel de gevaren ener monopolistische organisatie als
die ener ongeordende concurrentie bestrijdt;

3. een rationele en cotirdinerende economische politiek, welke onmisbaar
moet worden geachi (blz. 571 v.v.)

Juist een nadere beschouwing van de ontwikkeling der organisatievormen
zou deze conclusies dieper hebben kunnen motiveren. Wij hebben intussen
een studie als deze, welke nog slechts uiterst zelden verricht wordt, aan-
gehaald om te demonstreren welke perspectieven de door ons bedoelde
dynamische analyse open;.
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teerd en, voorzover zij door schrijvers wordt aangenomen, de
standpunten elkaar niet dekken. Schumpeter kent een op-
gaande evolutie van de jaren na 1780 tot ca. 1800, gevolgd
door een neergang tot het begin van het decennium van 1840,
een opgang tot 1857, e~n neergang tot 1897, een opgang tot
1911 en sindsdien een neergang '). De neergaande bewegingen
zijn dus veel langer van duur en zullen op zich weer golven
omvatten, die meerdere conjunctuurcycli inhouden. Het zou
interessant zijn om deze lijn te toetsen aan de beweging in
de typische organisatievormen.

De onderzochte voorbeelden leren, hoe op verschuivingen
in de wereld der data en de dientengevolge ontstane even-
wichtsverstoringen van het economisch organisme gewoonlijk
allereerst wordt gereageerd door de activiteit der private
economische leiders. Dat deze vrijheidssfeer in plaats van
stabiliserend in te werken op het conjunctuurverloop de labi-
liteit hiervan kan vergroten, zelfs ondanks de vooruitgang in
de wetenschappelijke methoden van conjunctuuronderzoek,
gaan wij niet nader beschouwen. Het door ons gestelde pro-
bleem betreft meer de structurele ontwikkeling. De hantering
der private economische macht betekent op zich een wijziging
in de organisatievorm die als zodanig niet gericht is op de
behartiging van het maatschappelijk economisch doel.

Intussen zal ook de overheidsleiding optreden en door
middel van de publieke economische macht herstel van het
verstoorde evenwicht willen bevorderen. Hoe de reacties in
de private en publieke sfeer Inoeten worden beoordeeld, voert
ons naar het terrein van de doelmatig-kritische beschouwing,
de doelmatigheidsbeoordeling der organisatievormen, die lo-
gisch aansluit bij het verklarend gedeelte der leer.

De voor~iaamste conclusie die wij t.a.v. de doelmatigheids-
beoordeling uit de behandeling der voorbeelden kunnen trek-
ken, is de voorkeur die de principieel gebonden, bewust ge-
leide tussenvorm verdient boven het oudere type. De inciden-
tele spontane reacties, typerend voor de periode der inter-
ventie. zijn ontoereikend voor de strategie der publieke leiding
in de moderne verhoudingen. Dit incidenteel optreden heeft
zijn nut gehad, ook vanwege de begane fouten en de misluk-
kingen in de hantering der middelen. Intussen is de techniek
van het overheidsingrijpen geperfectionneerd, de statistische

~) J. Schumpeter: Kapitalism. Socialism and Democracy, blz. 67 v.
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en andere hulpmiddelen zijn verbeterd. De afhankelijkheid
der uitwendige economische orde van de ontwikkeling in de
kring der data wordt geleidelijk beter ingezien en daarom
wordt thans de noodzaak ener welbewust gegeven leiding
meer dan voorheen vooropgesteld. De vraag is echter volgens
welke richtlijnen de leiding zal opereren en ook in dit opzicht
vallen uit de doelmatig-kritische beschouwing der gekozen
voorbeelden enige conclusies te trekken.

Hoe groter de gebondenheid in feite is, des te gemakkelijker
kan de overheid inet de organisatievorm manipuleren, aan de
samenwerking in de economische maatschappij een bepaalde
vorin verlenen. Een verregaande inperking der vrijheid ver-
oorzaakt evenwel t.a.v. de ar~dere fundamentele economische
instelling, het prijzenstelsel met inbegrip der voor zijn juiste
werking veronderstelde voorwaarden, dat het minder doel-
treffend kan functionneren en dientengevolge ook in geringere
mate als instrument ten behoeve van de economische leiding
kan dienst doen. De ordenende en sximulerende krachten, die
in concurrentie en prijzenstelsel tot uiting komen, zijn zo
hogelijk te waarderen, dat de publieke leiding haar activiteit
zal moeten richten op de bevordering der grootst mogelijke
mate van vrijheid. De vrijheid is niet alleen van essentieel
belang voor wat wij kunnen noemen het statisch aspect der
prijsvorming, het aangeven van economische mogelijkheden
wier verwerkelijking betekent een rationele toebedeling van
middelen aan behoeften in rangorde van dringendheid, maar
ook voor het dynamisch aspect, het ruimte laten voor een
ontwikkeling die technische mogelijkheden economisch door-
voerbaar maakt en zodoende het leven der volkshuishouding
vooruitbrengt. Het gaat er om een nadere concretisering te
geven van de maatstaf, die in dit verband behoort te worden
aangelegd.

De bewegingen in de data kunnen meer of minder snel ver-
lopen en meer of minder diep ingrijp2n. Hoe groter het tempo
en de diepgang van de evolutie - soms revolutie! - in de
data is, des te sterker wordt de noodzaak der publieke leiding
en des te ineer omvattend haar werkzaamheid. Met name het
uitbreken van een oorlog beklemtoont de noodzaak ener dwin-
gende overheidsleiding, terwijl het prijzenstelsel zijn functies
niet meer als voorheen kan verrichten.

Voorzover het staatsgezag bij machte is om de snelheid en
de ~~verkingssfeer der bewegingen (conjunctuurgolven) te
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temperen, kan het zelf de mate van leiding op economisch
terrein beïnvloeden. Zijn activiteit bestrijkt immers alle ter-
reinen van het maatschappelijk organisme, ook die der data-
complexen welke de randgebieden vormen van het economisch
leven. Uit hoofde van het algemeen welzijn is het, gegeven de
moderne omstandigheden, wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat
de staat in samenwerking met het bedrijfsleven plannen op-
stelt, waarin worden geraamd de aard en de omvang der col-
lectieve behoeften, de uitbreiding der bevolking, de spreiding
en migratie hiervan en in dit verband de verdeling van de
woonruimte en het rechtstreeks productieve gebied (inpolde-
ring, ontginningen enz.), de vorming en opleiding der burgers,
enz. Dergelijke plannen behoren systematisch te worden op-
gesteld en gericht op een langer tijdsbestek, terwijl inzake de
uitvoering het particulier initiatief vooropstaat met een aan-
vullende werkzaamheid der overheid. Deze werkzaamheid
omvat ook functies die niet in kwantitatieve gegevens kunnen
worden uitgedrukt, zoals bijv. de bevordering van een gezonde
publieke zeden. De consequentie van een welbewus~te en
systematisch gevoerde politiek op het terrein der data-com-
plexen zal zijn, dat de werkzaamheid der krachten in de „vrije
Inaatschappij" er door bevorderd wordt en de daadwerkelijke
overheidsbemoeiing er niet door behoeft te worden uitge-
breid. Ook de typisch economische werkzaamheid van de
staat kan er door verminderen, zoals wij in het onderstaande
hopen te verduidelijken.

Billnen de kring der absolute data liggen de elementen
der economische structuur. Indien de organisatievorm zich
wijzigt ten gevolge van de reactie der private economische
leiders op ontstane verstoringen, is een feitelijk onderzoek
noodzakelijk om te kunnen beoordelen, in hoever de han-
tering van het machtsinstrument strookt met het maatschap-
pelijk economisch doel. Slechts inzover het optreden in de
private sfeer hiermee niet blijkt overeen te stemmen, heeft
de publieke leiding een bijzondere functie te verrichten.

Wij achten het de taak der overheid om met volledige er-
kenning van de gedifferentieerdheid van het economisch-
structureel geheel de beweeglijkheid zijner elementen te be-
vorderen, zodat de grondslag voor een doelmatige function-
nering van het prijzenstelsel zo hecht mogelijk is, dus de
economische macht zo evenwichtig mogelijk gespreid is. De
conclusies onzer analyse leiden tot een uitgesproken voor-
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keur voor beinvloeding van het kader der concurrentie - de
marktvolmen - boven rechtstreeks ingrijpen. In hoe grotere
mate dit doel bereikbaar zal blijken, des te geringer zal de
omvang der activiteit van de staat op economisch gebied
kunnen zijn. De data-structuur, ook in het tempo en de om-
vang van zijn bewegingen, zal kunnen aangeven, wat daaren-
boven van de economisch politieke activiteit der overheid
verwacht wordt. De doelstelling van het veelvormig organis-
me der volkshuishouding vereist een concretisering, waarbij
aansluit dat de te bezigen middelen duidelijk worden aange-
geven. Indien een principiële gebondenheid in de zin vari
de bewust geleide tussenvorm zowel van de zijde der publieke
- alsook der private economische leiding klaar erkend wordt,
is de organisatievorm manipuleerbaar zonder dat in feite de
speelruimte voor de ontplooiing der particuliere initiatieven
al te zeer behoeft te zijn ingeperkt. Een zodanig beleid zal
aansluiten bij de boven bepleite politiek op het gebied der
data-complexen.

Indien er inzake de samenwerking tussen particuliere lei-
ding en overheid op economisch gebied in cíe jaren vóór de
laatste wereldoorlog nog geen al te gunstige ervaring is op
gedaan, lijkt ons dit voornamelijk toe te schrijven aan een
gemis aan waarborgen voor de continuïteit van de econo-
mische politiek. De inhoud hiervan werd onvoldoende be-
paald, hetgeen op zich al het stellen van een garantie voor
zijn continuïteit in de weg stond. Delegatie van bevoegdhe-
den door de wetgever aan de organen der uitvoerende macht
om het deze lnogelijk te maken betrekkelijk snel naar bevind
van zaken te handelen, vormde een belemmering voor op de
toekomst gerichte economische berekeningen en remde de
ondernemersinitiatieven. In tal van landen viel er strijd te
bespeuren tussen private en publieke economische macht-
hebbers en ook waar een machtsstrijd ontbrak, heerste toch
een min of ineer ernstig wederzijds wantrouwen 7) . Aan
een dergelijke situatie mag intussen de al-of niet doeltref-
fendheid van de bewust geleide tussenvorm niet worden afge-
meten. Zij leidt tot de gevolgtrekking, dat incidentele be-
lnoeienis ten enenmale ontoereikend is en, waar niemand
die oog heeft voor de hier ontwikkelde samenhang tussen
data-structuur en organisatievorm de noodzaak ener publieke
leiding zal durven ontkennen, kan slechts de principieel ge-

il Vgl. F. A. G. Keesing: a.w.. blz. 310.
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bonden tussenvorm uitkomst bieden.
Leiding geven veronderstelt een plan. Bij inci,denteel over-

heidsoptreden zal het plan gericht zijn op wat wij als een
„noodgeval" kunnen aanduiden. Wij menen op meerdere
plaatsen te hebben aangetoond, dat bewuste leiding een cen-
traal economisch plan veronderstelt, waarbij in de overheids-
taak t.a.v. het plan de opstelling vooropstaat - uiteraard met
behulp van het bedrijfsleven - en het leiding geven beperkt
kan blijven tot de z.g. strategische punten.

Deze conclusie wordt gestaafd door wat wij op internatio-
naal terrein waarnemen. Het .internationaal economisch milieu
is slechts onder beperkt opzicht een datum. Overleg tussen
de staten is er op gericht dit milieu te beïnvloeden in deze
zin, dat de afzonderlijke landen zich in mindere mate afhan-
kelijk zullen weten van elkaars beslissingen en in het genot
ener grotere vrijheid hun goederen en diensten zullen kunnen
uitwisselen. Ook hier wordt daarom gepoogd te komen tot
een welbewust gehanteerde supra-nationale economische lei-
ding, die de zelfstandigheid der staten wel niet opheft, maar
toch inperkt, en ter bevordering van het internationaal eco-
nomisch verkeer duidelijke plannen wil stellen. De resultaten
der dynamische analyse kunnen ook op dit gebied dienstbaar
worden gemaakt aan het streven naar beheersing van de
economische structuur der volkshuishoudingen van groepen
van landen en mogelijkerwijze van de „wereldhuishouding".

Indien een onevenwichtige machtsspreiding aan een zo
groot mogelijk herstel van vrijheid in de weg staat, zal dit
ook in de internationale betrekkingen worden ervaren. Wat
van de kartelpolitiek n.a.v. het concentratieverschijnsel is
opgemerkt, kan ook van de internationale kartellering in dit
opzicht worden vastgesteld, dat nl. dergelijke kartels een
gewenst middel kunnen zijn tot ordening der internationale
markt maar zo nodig onder hoger toezicht behoren te functi-
onneren.

Onze analyse kan wellicht tot steun zijn om ten behoeve
van de wetenschappelijke economiebeoefening de verhou-
ding tussen economische macht en economische wet nauw-

~ keuriger te bepalen. De organisatievorm hebben wij in zijn
' Samengesteldheid leren kennen als de machtsfactor in het
~conomisch leven. De publieke en private economische lei-
~ding, principale bewerkende oorzaken der economische orde,
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bedienen zich van het prijzenstelsel als instrumentele bewer-
kende oorzaak. De economische wettelijkheid en mogelijk-
heid geeft de salnenhang aan der economische orde zoals deze
bestaat of bestaan kan bij een gegeven samenstelling der lei-
ding-gevende organen, dus bij een bepaalde machtsspreiding.
Aan iedere schakering in de organisatievormen beantwoordt
een zekere wettelijkheid, waarop de leiding acht moet slaan
in het nastreven van haar doeleinden. De economische wet-
telijkheid en mogelijkheid leert de leiding kennen de aard of
de eigenschappen van het instrument dat zij in het prijzen-
stelsel hanteert.

" De verhouding tussen macht en wet inaakt ons duidelijk
hoe groot de betekenis der economische wetenschap kan zijn
voor de practische economische politiek. De politiek is ener-
zijds gebonden aan een bepaalde structuur en kan anderzijds
welbewust gericht zijn op beheersing der structuur. De sa-
menhang tussen data en organisatievormen is vrijwel nooit
zódanig, dat het verband in beiderlei ontwikkeling, hoe zeer
ook reëel aanwezig, noodzakelijk volg~ns vaste lijnen parallel
verloopt '). Het maatschappelijk economisch doel zal steeds
tot ingrijpen kunnen nopen van de zijde der overheid, maar
de wegen en methoden, door de publieke leiding gebezigd,
zullen aanzienlijk verschillen naargelang zij optreedt tenge-
volge van een traditioneel proces van groei - soms wan-
groei - of tengevolge van rationele overwegingen op grond
van het solidaristisch ordeningsbeginsel. Indien wij aan deze
laatste evolutie de voorkeur geven, betekent dit geen mis-
kenning van de traditie. De verbondenheid van het heden
met het verleden verdient ook in het economische geëerbie-
digd te worden, hetgeen evenwel niet spontaan behoeft te
geschieden, maar ook in een rationeel volgens het enige door
ons als juist erkende ordeningsbeginsel geschapen systeem
tot gelding kan komen. Het zal zijn een rechtssysteem, waar-
in de wetgeving niet slechts de maatschappelijke en economi-
sche ontwikkeling volgt, maar hierin een stuwende rol ver-
vult. Er zal ruimte blijven voor een verscheidenheid van
wegen en methoden, waarbij de keuze der politieke míddelen
slechts bepaald kan worden op grond der kennis van econo-
mische wettelijkheden en mogelijkheden.

Een doelmatig-kritische beoordeling stelt ons derhalve in
staat om te bevorderen, dat de economische wetenschap be-

t1 Volledigheidshalve merken wij op, dat ook tengevolge van conjuncturele
en andere niet rechtstreeks van data-veraud2ringen afhankelijke factoren zich
wijzigingen in de organisatievormen kunnen voordoen.
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hulpzaam is bij de aanwijzing van de vormgevende structuur-
componenten, die het best passen bij de data-complexen. Wij
zien dit als een dynamisch vraagstuk, waarbij de data ge-
woonlijk een zekere vrijheid laten om de organisatievorm te
wijzigen uit een oogpunt van maatschappelijk economische
doelmatigheid. Het onderzoek op dit gebied kan daarom wor-
den dienstbaar gemaakt aan het streven naar structuurbe-
heersing. Naar de toekomst geprojecteerde veranderingen in
de data-complexen maken het mogelijk om aan te geven hoe
met de organisatievorm gemanipuleerd moet worden om de
ontwikkeling te leiden in een richting, die in maatschappelijk
economisch opzicht het meest wenselijk is. Dit heeft zijn be-
tekenis ook voor de economisch wetenschappelijke onderzoe-
ker die de objectiviteit van het maatschappelijk economisch
doel aanvecht. Wij verwachten intus~en, dat de behandeling
der voorbeelden de bruikbaarheid van de norm der maat-
schappelijk econotnische doelmatigheid gemakkelijker aan-
vaardbaar zal hebben gemaakt.



NASCHRIFT

Het blijkt voor velen dermate moeilijk te zijn om de
objectiviteit van het maatschappelijk economisch doel te aan-
vaarden, dat wij ons hebben afgevraagd of het niet de voor-
keur zou verdienen om de inhoud, aan dit doel gegeven, te
stellen als een „politiek ideaal". Naast een wijsgerig-sociolo-
gische beredenering kan evenwel de ervaring te hulp worden
geroepen betreffende de rol, die aan de economische leiding
en het prijzenstelsel wordt toebedeeld om een aanpassing van
de organisatievorm aan de veranderende data te bewerkstel-
ligen. Het is mogelijk om uit de mate van eenstemmigheid
omtrent de beoordeling ener concrete situatie conclusies te
trekken die het objectief geldend karakter van de norm van
het doelmatig-kritisch onderzoek aanneinelijk maken. De be-
handeling der voorbeelden in het Derde gedeelte is er, oin
dit te demonstreren. Mocht intussen de objectiviteit var~ het
maatschappelijk doel naar het oordeel van de lezer niet over-
tuigend zijn aangetoond, dan kan een dynamische structuur-
analyse toch worden gehanteerd om, gegeven een bepaalde
doelstelling, de bij een concrete data-structuur best passende
organisatievorm aan te geven.

Van doeltnatig-kritische beschouwingen van het stelsel der
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hebben wij ons tot nu
toe onthouden. Allereerst inerken wij hierover op, dat niet
zonder reserves van „het stelsel der P. B. O." kan worden
gesproken, omdat dan eerst behoort vast te staan, welke de
grondbeginselen zijn van een dergelijk stelsel. Ook bij eens-
gezindheid in de opvattingen omtrent de fundamentele prin-
cipes zal de concretisering op verschillende wijzen kunnen
geschieden en kan het stelsel daarom uiteenlopende vormen
aannemen. De vraag is inhoever de P. B. O. de geschiktheid
bezit om te worden aanvaard als een stelsel, dat het in mo-
derne omstandigheden naar onze mening vereiste type van
de bewust geleide tussenvorm kan verwerkelijken.

Ofschoon wij, uitgaande van bepaalde sociologische grond-
beginselen, in de P. B. O. een systeein zien, dat een doelma-
tige ordening van het maatschappelijk economisch leven kan
totstandbrengen, is het verschil in opinie over zijn doelmatig-
heid niet alleen in de wereld. der praktijk, maar ook in die
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der wetenschap zó groot, dat wij in de kritische beoordeling
der gekozen voorbeelden de P. B. O. buiten beschouwing heb-
ben gelaten.

Wij missen t.a.v. het stelsel der P. B. O. de ervaring niet
volkomen en denken dan met name aan het werk van J. A.
Veraart, die de totstandkoming heeft voorbereid en de groei
van het practisch overleg in de richting der P. B. O. krachtig
heeft gestimuleerd. Diens economische organisatie van het
grafisch- en boekbedrijf, voortbouwend op de ontwikkeling
van vakvereniging en collectieve arbeidsovereenkolnst, als-
mede de evolutie van het overleg in tal van andere bedrijfs-
takken biedt ervaringsmateriaal dat voor een beoordeling van
de mogelijke functionnering van een stelsel van P. B. O. zeer
zeker van betekenis is '). Toch is de P. B. O. in de eigenlijke
zin van het woord nog niet in praktijk gebracht - behoudens
dan na de oorlog in het mijnbedrijf - en dit is de reden dat
wij het stelsel niet in de doelmatigheidsbeoordeling der maat-
schappelijk economische organisatievormen hebben betrok-
ken. Indien wij nochtans er in een Naschrift enige aandacht
aan geven, heeft dit de bedoeling de verwachting uit te spre-
ken dat de P. B. O., wijsgerig sociologisch hecht gefundeerd,
in de toekomst de functies der private en publieke economi-
sche leiding op doelmatige wijze zal kunnen harlnoniser.en.

Uitgaande van het subsidiariteitsbeginsel -) achten wij het
mogelijk de publieke economische leiding te verleggen naar
lagere publiekrechtelijke organen in het bedrijfsleven in een
mate, die mede door de data-structuur wordt bepaald, maar
in ieder geval aan de centrale overheid niet meer ter regeling
zal overlaten dan, de omstandigheden in aanmerking genomen,
vereist is.

Vanaf de plaats der kleinste economische eenheid bezien,
zal het de subsidiariteit in de activiteit der leiding-gevende

. organen eerbiedigen, terwijl het, beschouwd vanuit de positie
der centrale overheid, de zo gewenste decentralisatie zal be-
werkstelligen in het geven van leiding aan het economisch
organisme. Het stelsel komt ons uitermate geschikt voor om
het element der prognose en het element der taakstelling,

i) Onder de vele werken van de promotor der P.B.O. hier te lande uoemen
wij slechts:
J. A. Veraart: Beginselen der economische bedrijfsorganisatie. Bussum 1921.
J. A. Veraart: Beginselen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Bussum 1947.

a.l Zie Quadragesimo Anno nr. 79.
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welke een centraal economisch plan beide inhouden, tot de
zo gewenste synthese te brengen.

Er bestaat het gevaar, dat reeds gesignaleerd is als „corpo-
ratisme", in wezen een monopolistische ontaarding van de
individualistische organisatievorm, maar dan is de basis van
de maatschappelijk economische tussenvorln - de gezalnen-
lijke economische verantwoordelijkheid van Overheid én in-
dividuele huishoudingen - ondergraven. De organen der
P. B. O. zullen daarom niet in een monopolistische beharti-
ging van groepsbelangen hun taak mogen zien, maar in de
verschaffing van een gezonde grondslag voor de functionne-
ring van het prijzenstelsel. Deze organen achten wij zeker
geschikt om die maatregelen te treffen, welke een gelijkma-
tige spreiding van economische macht bevorderen, en het is
vooral op het effect der machtspreiding dat de overheid heeft
toe te zien.

Om het welslagen van de P. B. O. in de hand te werken
zal de geleidelijk.heid in acht genomen moeten worden, in de
totstandkoming èn in de dosering met bevoegdheden, alsmede
de gediffere:titieerdheid der maatschappelijk econolnische
structuur. Indien aan de vakverenigingen een betekenende rol
wordt to~gekend, zal het hogere toezicht er voor moeten wa-
ken, dat concentratie van macht binnen de publiekrechtelijke
bedrijfsorganen d.m.v. het vakverenigingsinstituut wordt ge-
weerd.

Zo opgevat menen wij de P. B. O. te mogen beschouwen als
een stelsel, dat niet slechts de medeverantwoordelijkheid der
arbeiderswereld voor de gang van zaken in het economisch
leven in hoge mate kan versterken en de sociale vrede kan
bevorderen, Inaar tevens bewuste overheidsleiding zal weten
te verenigen met de ontplooiing der krachten van het parti-
culier initiatief tot een zo groot mogelijke welvaart. De toe-
komst moge uitwijzen dat deze „geloofsbelijdenis" reëel
verantwoord is.
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